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Halmy Kund
Hídverés kelet felé
A hagyományos kultúra újjáépítésének lehetőségei a 
posztkommunista térségben a rendszerváltozást követően

A nemzeti kultúrA megerősödése

A folyamatban első helyen áll a nemzeti 
kultúra általános felértékelődésének 
kérdése, mely egyszerre jól érzékelhető, 
szimbolikus, valamint társadalmi, jogi és 
természetesen politikai eseményekkel járt 
együtt� Az 1990-es évek eseményei nem 
pusztán a politikai élet felsőbb színterein 
eredményeztek hatalmas változásokat� A 
friss levegőhöz jutó országok sorra tart-
hattak szabad, független választásokat, 
melyek során többpárti parlamentek 
alakultak, az alkotmányok kiegészültek 
vagy újraformálódtak, a jogrend demok-
ratizálódott és a gazdaság piaci formája 
kezdett érvényesülni� Természetesen 
ennek időbelisége országonként változott, 
de jellege Csehországtól a belső-ázsiai 
térségig sok hasonlóságot mutatott�

A következő írásban a kilencvenes évek tradicionális kulturális kibontakozását 
kívánom nagy vonalakban bemutatni: azt az örvendetes folyamatot, amely 
azóta is tart Magyarországon és a tőlünk keletebbre fekvő országokban. Olyan 
közös jelenségeket szeretnék megragadni, melyek jól jellemzik a rendszervál-
tozásokat követő évtizedeket. Mindezeket néhány személyes tapasztalattal is 
igyekszem alátámasztani.

Az új keretek között megerősödtek Kelet-
Közép-Európa országai és a Szovjetunió 
utódállamai, illetve ugyanekkor zajlott 
önazonosságuk megtalálása is� A függet-
lenség nehéz gazdasági kihívásai mellett 
pozitív folyamatként a nemzeti tradí-
ciók újraértelmezése szintén terítékre 
került� Az országok visszakapták régi-új 
címereiket, zászlóikat és nemzeti ünne-
peiket� A gyülekezés szabadságával 
élve az emberek újra közösen ünnepel-
hettek a parlamentjeik által törvénybe 
foglalt régi-új ünnepnapokon� Az okta-
tási rendszerben helyet kapott az ideo-
lógiamentes múltértelmezés – vagy 
legalábbis történtek ilyen irányú kísér-
letek –, kiemelve az organikus történelmi 
folyamatokat és a gyökerek fontosságát� 
Az emberek innentől kezdve büszkén, 
félelem nélkül vallhatták magukat saját 
nemzetük állampolgárainak, tisztel-
hették nemzeti hőseiket, szabadabban 
beszélhettek társadalmi, politikai prob-
lémákról, saját hazájuk gondjairól� A 
kilencvenes évek elejétől kezdve már nem 
volt kötelező a kommunista doktrínák 
szerinti internacionalizmus szabálya 
szerint gondolkodni, élni�

Ezek a döntő jelentőségű változások 
csak lassan szivárogtak le a társadalom 
mélyrétegeihez, azonban a kultúra vilá-
gában azonnal éreztették hatásukat� 
Megszűnt a szamizdat, az irodalom és az 
újságírás tiltott világa, a sajtó szabad-
sága évtizedek után újra érvényesült, 
a cenzúra és a művészetek drasztikus 



1. fotó: Történeti múzeum Utata faluba, Burjátiában. (2004)
Fotó: Halmy Kund

2. fotó: Volgai németek le-
származottai a Zakamenszk 

melletti Szurharbanon, 
Burjátiában. (2004) Fotó: 

Halmy Kund
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állami kontrollja is a múlt részévé vált� 
A színházak, koncerttermek előzetes 
egyeztetések nélkül játszhatták darab-
jaikat� A korábbi évtizedekben mindezek 
elképzelhetetlenek vagy nagyon nehezen 
megvalósíthatók lettek volna, így a fenti 
változások a rendszerváltozás fontos 
eredményei közé tartoznak�

történelmi emlékezet

Második jelentős tényező, amely a kilenc-
venes éveket jellemezte, hogy kibontakoz-
hatott a történelmi emlékezet szabadsága� 
Azok a gondolatok, amelyeket az emberek 
addig csak egymás között, rejtve tudtak 
megosztani, a felszínre kerülhettek� Olyan 
nézetek váltak szabadon tárgyalhatóvá, 
melyeket korábban legfeljebb az emigrá-
ciók segítettek életben tartani� A közbeszéd 
az átmenetet követően intenzíven kezdett 
foglalkozni a közel- és a régmúlt félresö-
pört, elfojtott eseményeinek emlékezetével� 
Magyarországon például elemi igény jelent-
kezett az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeinek méltó megünnep-
lésére, olyannyira, hogy a kérdés az egész 
rendszerváltozási folyamat fókuszába 
került� De ezzel párhuzamba állítható 
az 1986 decemberében, Kazahsztánban, 
Alma-Atában zajló, halálos áldoza-
tokkal is járó diáklázadás emlékezete, 
mely véleményem szerint az újjáala-
kuló Kazahsztán 
nemzeti ébredé-
sének egyik első 
mozzanata és a 
rendszer megválto-
zásának nyitánya 
volt�  Ezekben az 
országokban foko-
zatosan megje-
lenhettek a negy-
v e n e s – ö t v e n e s 
évek represz-
sziójáról szóló 
művek, kiadhatták 
Szolzsenyicin és 
Salamov, de Orwell 

és – teljes terjedelmében – Bulgakov műveit 
is� A történelem újraértelmezése megin-
dulhatott, az addig magányos kutatók 
egyre több szakmai műhely munkájában 
vehettek részt, legújabb tudományos 
eredményeiket szabadon publikálhatták� 



3/1. fotó: Magyar katonák síremléke Karaganda mellett. (2011)
Fotó: Halmy Kund

3/2. fotó: A Karlag múzeum Karaganda mellett. (2011)
Fotó: Halmy Kund

4. fotó: Német katonai temető 
Üzbegisztánban, Taskentben. 
(2017) Fotó: Halmy Kund

5. fotó: Dzsingisz kán szobra Kelet-Mongóliában, Öndörhan 
városában. (2006) Fotó: Halmy Kund
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Az elhallgatott múlt fejezeteit mindinkább 
feltárták, és kiállításokon is bemutatták� 
Jómagam 2004-ben Oroszországban, a 
Burját Köztársaság apró falvaiban olyan 
helytörténeti múzeumokban járhattam, 
melyek tablói a teljes huszadik század, 
köztük a rendszerváltás előtti évtizedek 
hiteles bemutatására vállalkoztak� Ugyanitt 
egy közösségi ünnepségen volgai néme-
tekkel találkozhattam, akik – a Bajkál-tó 
szomszédságában, nagyon messze eredeti 
lakhelyüktől – bátran, félelem nélkül 
beszélhettek származásukról és a sztálini 
időszakban történt áttelepítésükről�

Kazahsztánban Nurlan Dulatbekov 
képviselő segítségével meglátogathattuk a 
negyvenes–ötvenes évek repressziójának 
nagy múzeumát, a Karlag Múzeumot, mely a 

Balhas-tótól északra 
e l h e l y e z k e d ő , 
Dunántúl méretű 
szovjet láger 
működését mutatja 
be, ahol magyar 
hadifoglyoknak is 
emléket állítanak� 
(Ugyanilyen, magyar 
vonatkozású emlék-
művek létreho-
zása még várat 
magára például 
Üzbegisztánban, 
ahol 2017 nyarán 
volt szerencsém 
kutatóúton részt 
venni�)



6. fotó: Liszt Ferenc téri Könyvklub, az első budapesti táncház 
1972. május 6-án. Sebő Ferenc és Halmos Béla.
Fotó: FORTEPAN/Szalay Zoltán adományozó, képszám: 138773.

7. fotó: Nádam ünnep a dél-mongóliai Asgat városa mellett. 
(2006) Fotó: Halmy Kund.

8. fotó: Tradicionális éneke-
sek a Zakamenszk melletti 
Szurharbanon, Burjátiában. 
(2004) Fotó: Halmy Kund.
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A múlt feldolgozása 
tehát mindenhol 
m e g k e z d ő d ö t t � 
Mindez természe-
tesen a mai napig 
nagy viták és 
harcok kereszttü-
zében zajlik, de úgy 
gondolom, minden 
országban kiala-
kultak már szilárd 
c s o m ó p o n t o k , 
melyek a köztudat, 
a közgondolkodás 
részévé váltak� Ez 
nagyban elősegíti a 
taníthatóságot és a 
tankönyvek készí-
tését is� Új energiákkal telítődött a nemzetek 

történelmi nagyjainak megidézése is� 
Mongóliában 2006-ban az egész évet a nagy 
uralkodó, Dzsingisz kán emlékezetének 
szánták, és országszerte sorozatos 
ünnepségeken és történelmi tematikájú 
rendezvényeken örökítették meg a 
középkori Mongol Birodalom legfontosabb 
eseményeit� Mindezt – tapasztalatom 
szerint – nem tolakodó vagy túlzó, de hatá-
rozott céllal tették� A nemzeti-kulturális 
identitások megerősítéséhez vagy újraerő-
sítéséhez nélkülözhetetlen a jelentős törté-
nelmi személyiségekre fókuszálni, jobban 
beemelni őket a köztudatba� Ennek több 
oka van� Egyre triviálisabb, hogy a digitális 
világ korában a régi értékek mennyire esen-
dőek és veszendőek, ezért egy-egy törté-
nelmi sarokpont vagy egyéniség kiemelése 
és előtérbe állítása indokolt, mert az általa 
képviselt értékek továbbadása elemi jelen-
tőségű a jövő generációk értékrendjének 
kialakításához� Emellett a történelmi kuta-
tások egyre inkább az egyéni sorsok és 
életpályák részletes vizsgálatából állnak, 
ezért egy-egy nagy teljesítményt felmutató 
múltbéli személyiség újrafelfedezése és 
megvilágítása indokolt emlékezetpolitikai 
lépésnek tűnik� (Emlékezzünk rá, hogy 
a magyar történelemtudomány berkein 
belül R� Várkonyi Ágnes professzor és köre 
évtizedekkel ezelőtt úttörő módon kezdett 
el 16� századi egyéniségvizsgálatokkal 



9. fotó: Kurultay (Ősök Napja) 
Bugacon. (2014) 
Fotó:  Derzsi Elekes Andor / 
Wikimedia Commons
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foglalkozni, melyekhez aztán hasonló 
kutatások indulhattak 20� századi szemé-
lyiségekkel kapcsolatban is�)

A népi kultúrA reneszánszA

A harmadik nagyobb volumenű jelenség 
– mely minden rendszerváltozás utáni 
országban megmutatkozott – a kultu-
rális hagyományőrzés megerősödése és a 
nemzeti, népi kulturális javak éltetésének 
és bemutatásának szabadabb lehetősége�

Az egyik legjobb példa erre a magyaror-
szági táncházmozgalom világa, melynek 
kezdete, hőskora a rendszerváltás előtt volt, 
de jelentős támogatása, egyértelmű felka-
rolása, majd a médiában való rendszeres 
megjelenése a rendszerváltás utáni évti-
zedekre tehető� A magyar kultúra mélyré-
tegeiben rejlő szellemi kincs ezáltal mind 
szélesebb körben válhatott nyilvánossá, sőt 
manapság már nagyon sok általános iskola 
van, melyben lehetséges, sőt kötelező az 
órarend szerinti néptánctanulás�

A kultúra területén egy kicsit másféle, de 
hasonló jelenséget tapasztaltam a kétezres 
évek közepén Mongóliában, ahol az évsza-
konkénti törzsi gyűléseken, a Naadam 
ünnepén mind nagyobb számban rendeztek 
hagyományos birkózást, lóversenyt és 
egyre gyakrabban íjászversenyt� Ugyanez 
a hagyomány  Oroszország keleti részén, 

B u r j á t f ö l d ö n 
Szurharban néven 
szintén újjáéledt, és 
egyre gazdagabbá, 
szabadabbá vált� 
E nagy összejöve-
telekhez némileg 
hasonlít a magyar 
Kiskunságban kété-
venként megren-
dezett Kurultáj (ill� 
Ősök Napja) elneve-
zésű törzsi gyűlés, 
ahol a rokonnak 
tekintett pusztai 
népek küldötteivel 
együtt ünnepel és 
versenyez a magyar 

hagyományőrzők színe-java� A rendez-
vény fővédnöke több ízben Lezsák Sándor, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke volt� A 
magyar hagyományőrző csoportok, legális 
szervezetek létrejötte szintén a rendszer-
változás utáni időkre, a kilencvenes évekre 
tehető, melyekhez csatlakozva sokak 
számára elérhető lett az a nemzeti kulturális 
örökség, mely addig csak korlátok között 
létezhetett� Ki kell emelni a fizikai és szel-
lemi hagyományőrzés területén egyaránt 
nagyot alkotó Kassai Lajos lovasíjász-világ-
bajnok nevét, aki a saját hagyományőrző 
módszere szerint létrehozott törzsi rend-
szerben műveli nemzetközileg is nagyra 
becsült tevékenységét�

A paraszti kultúra fizikai hagyatékának 
reneszánszát éljük, a népi kézművesség 
számos válfajának elterjedése és diplomát 
is adó oktatása szervezett, államilag támo-
gatott keretek között zajlik, rendezvé-
nyeken, vásárokon egyre tehetségesebb 
és sokoldalúbb népművészek termékeivel 
találkozhatunk�

A vAllási élet újjászületése

A kulturális újjáéledés negyedik iránya a 
hagyományos vallási élet kibontakozása és 
megerősödése volt� A huszadik század ideo-
lógiai offenzívái mély nyomokat hagytak 
az addig organikus fejlődést mutató 



10. fotó: Újjáépített kolostor Bujrátiában. (2004)
Fotó: Halmy Kund.

11. fotó: Újjáépített kolostor 
Saynshandban, Mongóliában. 
(2006) Fotó: Halmy Kund.
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nemzetek életében� 
A marxista dokt-
rína a moder-
nitás és a szeku-
larizáció jegyében 
egyik legnagyobb 
ellenfelének tekin-
tette a hagyomá-
nyos társadalmak 
legfőbb szellemi 
alapját jelentő 
t r a n s z c e n d e n s 
vallásosságot, és 
általában a hitélet 
háttérbe szorítását, 
sőt kiirtását tűzte 
ki célul�

Amit Nyugat-
Európában véghez-
vitt a fogyasztói 
társadalom kialakulása, a felvilágoso-
dásban gyökerező ateista világnézet elter-
jedése, az individualizmus és a mindent 
relativizáló gondolkodásmód, azt Közép-
Európában és tőlünk keletre a kommu-
nizmus állami erőszak-monopóliuma 
felülről vezérelve hajtotta végre� A tudomá-
nyosság és a racionalizmus álcája mögött a 
hagyományos közösségek felbomlasztása, 
atomizációja volt a cél, amelynek elérése 
nélkül a szűk, hatalmat gyakoroló kör nem 
látta biztosítva uralmának folytatatását�

A marxizmus-leninizmusnak tehát az 
ateizmus, az évezredes egyházi, vallási 
rendszerek szétzúzása és saját, mester-
séges struktúrákkal való helyettesítése 
nemcsak ideológiai alkotóeleme, hanem a 
hatalomgyakorlás feltétele is volt� A nyolc-
vanas évek erodálódó állami kontrollja friss, 
szabad levegőhöz juttatta az egyházakat 
Magyarországon, majd a rendszerváltozást 
követően nemcsak a szabadabb vallásgya-

korlás és -alapítás 
vált lehetővé, de az 
állami támogatási 
rendszer is 
k i a l a k u l t , 
ami a hitélet 
ú j j á s z ü l e t é s é t , 
plurálissá válását 
eredményezte� A 
két legnagyobb 
t ö r t é n e l m i 
egyház egyetemet 
a l a p í t h a t o t t : 
létrejött (újfent) 
a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
és a Károli Gáspár 
R e f o r m á t u s 



12. fotó: Szökőkút szkíta-hun 
ornamentikával Kazahsztán 

fővárosában, Nurszultánban. 
(2011) Fotó: Halmy Kund.
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Egyetem� A hadseregben tábori püspök-
ségek alakulhattak, szeretetszolgálatok 
kezdhették meg működésüket� Közép- és 
alapfokú oktatási intézményeket és egyházi 
fenntartású kórházakat alapítottak�

Tőlünk keletre még inkább a vallási élet 
újjászületéséről beszélhetünk� A törté-
nelmi múltban gyökerező, évtizedekig elfoj-
tott hitélet a kilencvenes években mind 
a pravoszláv keresztény, mind a világi 
muszlim, mind a buddhista közösségekben 
erőre kapott� A vallási életet korlátozó 
rendelkezések megszűntek, sőt a kormány-
zatok nagy erőket mozgósítottak nemcsak 
a törvényhozási munkában, de a szakrális 
helyek építése vagy újjáépítése területén is� 
Személyes tapasztalataim szerint a vallási 
gyökerek újra megtalálásával a lelki-szel-
lemi élet reneszánsza zajlott az oroszor-
szági Burját Köztársaságban is, ahol a 
pravoszláv templomok mellett buddhista 
kolostorokat, kegyhelyeket is építettek, 
amelyekben szerzetesek kezdték meg 
tevékenységüket, s ahová hívők, zarán-
dokok látogathatnak el� A vallási plura-
lizmus különösen fontos azokon a terü-
leteken, ahol együtt él a kereszténység, a 
buddhizmus és az eredeti törzsi vallások 
együttese, melyek egyensúlya biztosítja, 
hogy nem alakulhat ki egyközpontú vallási 
fundamentalizmus, szélsőségesség�

Mongóliában a kétezres években szintén 
hasonló jelenséget tapasztaltam, ahol több 
helyen nagy kolostorokat építettek (akár a 
Góbi sivatag peremén), a szerzetesi rend-
szer pedig újjáalakult� Nagy siker ez, és 
látványos ellenpontja annak a korszaknak, 
amikor a bolsevizmus jegyében tankokkal, 
páncélosokkal támadtak templomokat, 
kolostorokat, sorra lerombolva azokat� Ma 
a buddhizmus ismét a legfőbb vallási-szel-
lemi irányzat Mongóliában� Nyugatabbra, 
Kazahsztánban pedig a leginkább 
sokszínűbb, toleráns vallási élet bontako-
zott ki: az ország muszlim többségű ugyan, 
ám világi jellege megkérdőjelezhetetlen�

összeFüggések

Mindezek a közös vonások az európai és 
ázsiai országok között mélyebb összefüg-
gésekre mutatnak rá� Népeink emlékeze-
tében az eurázsiai, pusztai sorsközösség 
több egyszerű mesénél vagy régi vágyá-
lomnál� Történelmünk és nemzeti karakte-
rünk meghatározza azt a kölcsönös érdek-
lődést, mely a rendszerváltás után tág teret 
kapott, és csak arra vár, hogy megfelelő 
mederbe tereljék, szorosabb gazdasági és 
szellemi-kulturális együttműködést kiala-
kítva országaink között� Magyarországon 
kevés az ismeretanyag, az emberek még 
nincsenek kellőképpen informálva azokról 
a folyamatokról, amelyek tőlünk kele-

tebbre történnek� A 
politikai élet felelős-
ségén túl a közélet 
számos résztvevő-
jének fontos fela-
data lenne, hogy 
a meglévő rokoni, 
lelki szálakat 
megerősítse és 
k ö l c s ö n ö s e n 
hasznos, gyümöl-
csöző együttmű-
ködési rendszert 
alakítson ki� Csak 
egy rövid példa: 
nem túl régen 



13. fotó: Nogáj török férfi legendákról mesél Dobrudzsában, 
Karamurat településen (Valea Dacilor, 2005). Fotó: Halmy Kund.
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Dobrudzsában, Románia keleti részén az 
ott élő Nogáj tatár kisebbség idős tagjával 
készíthettünk interjút� A bácsi rögtön az 
elején felmutatta két ujját, és úgy fogalma-
zott: magyarok és türkök egy fának a két 
ága, melynek törzse Attila, a hun uralkodó� 
Ebből is látszik, hogy a közös legendári-
umot és a mitológiai alapokat nem söpör-
hetjük könnyelműen félre, nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül� Ebben az esetben másod-
lagos, hogy egyes körök milyen érveket 
hoznak fel ennek a kapcsolatrendszernek 
a megcáfolására vagy ellehetetlenítésére� 
A lelki-rokoni viszonyok nem feltétlenül a 
tudományos egzaktság területéről merítik 
energiájukat, hanem ősi emlékekből, 
ösztönökből és a józanul mérlegelt érdekek 
felismeréséből� Magyarországon ebből a 
szempontból van némi zavar a fejekben, de 
talán mostanra elmozdultunk egy őszinte, 
tisztább és tabuk nélküli múltértelmezés 
irányába, akár őstörténetünk kapcsán is�

A földrajzi, éghajlati és történelmi determi-
náció elég táptalajt szolgáltat ahhoz, hogy 
felismerjük a világban betöltött hasonló 
szerepünket és kulturális hagyatékunk 
rokon jellegzetességeit� Lassan közismert 
az, amelyre Kodály Zoltán is rámutatott, 
hogy a népzenei és népdalkincs közös 
pentaton alapjai szellemi azonosságot, 
vagy legalábbis hasonló ízlést tükröznek, 
a Kárpát-medencétől – bármilyen erősen 
hangzik – a távol-keleti régiókig� A vizu-
ális motívumkincs, a viseleten, a textílián, 
a kárpitokon vagy akár a nemezsátrakon 
található díszítések is tartalmilag megfelel-
tethetőek egymásnak a magyar Alföldtől a 
kazah pusztákon át Ujguriáig, Mongóliáig� 
A bonyolult embertani, humángenetikai 
és archeogenetikai kutatások javában 
zajlanak, és a lehetséges, valós eredettör-
ténetek merőben új változatait hozhatják 
felszínre� (Jelenleg is komoly tudományos 
és sajtópolémia zajlik ezen a téren�)

Ne menjünk azonban túl messzire� Amikor 
rokoni és baráti szálakról beszélünk, akkor 
nem elsősorban pragmatikus tudományos 
eredményektől várjuk azok kibontakozását� 
Azok a szálak már régóta megvannak, itt 
élnek bennünk, elevenek és nyilvánvalóak� 

Számos magyar kutató indult el ezek nyom-
dokán, világnézettől függetlenül� A tisztelet 
jeleként soroljunk fel néhányat: Vámbéry 
Ármin, Stein Aurél, Németh Gyula, Ligeti 
Lajos, Bóna István, Kara György, Vásáry 
István professzorokat� A sor hosszan foly-
tatható� Végül, de távolról sem utolsóként 
említem Mándoki Kongur István nevét, 
akinek személyében egyesült a hiteles 
tudományos kutató és a lelkes szervező, 
aki a türk, altaji népek szoros barátságát 
és együttműködését – mondhatjuk: közös 
ügyünket – szerette volna előmozdítani� 
Mindezt karcagi kunként tette� Korai, 

tragikus halála a kilencvenes évek elején 
nagy csapást jelentetett mind a magyar, 
mind a kazah kulturális élet számára� 
Emlékezete ma is eleven: 2017 júliusában, 
Taskentben, Üzbegisztánban leszállt repü-
lőgépünk fedélzetén két helyi polgár (az 
egyik, mint mondta, kőművesként dolgo-
zott), megtudva, hogy magyarok vagyunk, 
lelkesen sorolni kezdte közös emlékeinket� 
Elsőként Vámbéry és Mándoki Kongur 
nevét említve közülük�


