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Azt gondolom, Kunkovács László múltidézõ fotói mél-
tóbb környzetben nem kaphattak volna helyet, mint a za-
laegerszegi Falumúzeum utcáin. Megelevenedik elõttünk
egy letûnt életforma, elsüllyedt világ. A népi kultúra egy-
szerre nyers és bájos valósága.
A képek azonban nemcsak idõben távolítanak el a jelen-
tõl, hanem térben is messzire visznek: az Alföld pusztái-
ba, tanyáiba nyerhetünk általuk betekintést.
A mûvek tárgya alapvetõen a népi építészet: gazdag, sok-
rétû téma, elég, ha csak a különbözõ, ismert háztípusok-
ra gondolunk. E kiállítás azonban nem a lakó,- hanem a
gazdasági épületekre helyezi a hangsúlyt. Ezek a parasz-
ti életmódnak legalább annyira fontos színterei voltak,
mint a lakóépületek, hiszen a népi kultúra legfõbb szer-
vezõeleme a munka volt.
Ha körülnézünk, pásztorhajlékokat, gömbölyded kemen-
céket, ólakat láthatunk, esetleg közelükben a gazdával,
valamint a tanyavilág, a puszta jellegzetes állataival.
Az építmények eredetét vizsgálva a magyar pásztorhajlé-
kok között találunk olyat, mely több mint 1000 éves múl-
tat tudhat maga mögött. Továbbá, ha arra gondolunk,
hogy az ól szavunk ótörök eredetével a honfoglalás elõt-
ti idõket idézi, megint csak múltunk mélységes mély kút-
jába tekintünk.
S hogy mibõl készültek ezek az építmények? A lakótér-
ben, a környéken fellelhetõ építõanyagokból: sárból,
nádból, vesszõbõl.
A kötöttebb földbõl tartós építmények születhettek, elõ-
nyös tulajdonságai vetekednek a modern építõanyagoké-
val. A vastag sárfalú kemence sokáig megtartotta forró-
ságát. Ideiglenes, újra felállítható építmények kiváló
anyaga a nád. S ha már nem használták tovább, egysze-
rûen összeroskadt a legelõn, hamarosan nyoma sem ma-
radt.
Láthatjuk, az ólak, kemencék falát többnyire meszelték; a
mész – amellett, hogy fehérségével esztétikus, méltóság-
teljes külsõt kölcsönöz akár egy ólnak is – a legjobb vízle-
pergetõ réteget képezi.
A népi kultúra tárgyait, környezetét tekintve a használha-
tóságra helyezi a hangsúlyt: még a trágyát is tudja több
módon hasznosítani, kiszárítva nemcsak remek tüzelõ,
hanem a kunmadarasi pusztán kutyaól készült belõle. A
fotómûvész finom humorát is ott érezhetjük a pillanat
megragadásában: az ólacska és a kutya loboncos szõre
mintha valami furcsa, egynemû anyagból lenne, tökéletes
köztük az összhang.
A természet adta lehetõséget is felfedezték: a puha kõ-

zetbe, kõsüvegbe vájt szabálytalan formájú üreg télen
enyhet adott, nyáron hûvöset. Bükkaljáról való a pásztor-
kunyhó.
Formáikat tekintve szintén az egyszerûségé és a célszerû-
ségé a döntõ szó.
A kerekólak jobban tartják a meleget, és szögletes variá-
cióikkal szembeni elõnyük továbbá, hogy az élõsködõk
benne jobban szem elõtt vannak, nincsenek elrejtõzésre
alkalmas szegletek. A sötét lyukak, a szellõzõnyílások,
mint apró szemek néznek a világra.
Ugyancsak a célszerûséget szolgálja a baromfitartók ide-
iglenes építménye is. A forma különlegessége, hogy ol-
dalfalai nincsenek, de minek is lennének, hiszen így köny-
nyen szétszedhetõ. E típus neve a pásztorok nyelvén
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seggenülõ hodály. A kifejezés találó voltát nem kell bi-
zonygatni.
Most pedig nézzük a funkció, a használhatóság sokféle-
ségét bemutató példákat!
Ahol természetes enyhhelyek nincsenek, ott ki kell alakí-
tani, ha mást nem, szélfogót az állatok védelmére a pusz-
tán. E célt szolgálta a szárnyék. Etimológiáját tekintve
szárny szavunk és egy képzõ kapcsolódása – kifejezve a
védõ, óvó jelleget. Minden oldalról nyitott, derékból (ez a
hosszabbik oldal) és szárnyból (a rövidebb) áll. Voltakép-
pen egy nádfonat, melyet a földbe mélyítettek, és két ol-
dalon végigfutó korccal merevítettek (vagyis fûzfavesszõ-
vel leszorították a nádat). A képen látható juhszárnyék
elõtt ott a pásztor és kutyája, azon a helyen, ahol már
nem óvja õket a szárny. A napos idõ ellenére bizony nagy
szelet kell állniuk, hiszen az emberen a ruha, az állaton a
szõre, füle csak úgy lobog hátrafelé!
A védelmet adó építmények másik típusa a karám. Ez már
minden oldalról zárt variáció, akár az egész nyáj befoga-
dására, egyben tartására alkalmas volt. A magas falazatú
építmény oldala kissé befelé dõlt, így a csapadék ellen is
védett.
Az állatok tartózkodási helyeként a különbözõ ólakat, is-
tállókat, hodályokat használták. Ez utóbbi lehetett ala-
csony falú, nyeregtetõs, illetve nádból készült, csak tetõ-
szerkezetbõl álló – szétszedhetõ, évente tovább vihetõ.
A képeken a kúpos, illetve kerekólak szép példáit láthat-
juk. A kerekól disznónak, aprójószágnak egyaránt készül-
hetett.
Az ól jó példája a funkcióváltásnak: ha elég széles volt a
kéménye, és így elfért benne a felaggatott kolbászféle-
ség, akkor az alapos meszelés, takarítás után füstölõként
szolgált.

Az emberek tartózkodási helye volt a kontyos kunyhó. A
nádkévék csúcsát hosszú, sodrott szalmakötéllel körül-
csavarták, ez a konty. Oldalát 2-3 sorban körülkorcolták.
Általában nyári épület volt, a pásztor ruhájának, élelmé-
nek megóvására, alvásra használták. Késõbb itt is sor ke-
rülhetett funkcióváltásra: ha már nem használta a juhász,
tyúkólként szolgálhatott tovább.
A fotón nagyiváni kontyoskunyhót láthatunk.
A konyhaként szolgáló építmény, a vasaló, pásztorkuny-
hók mellett állt, ez a nádfal a tûzhelyet, a szolgafán lógó
bográcsot védte a széltõl. Hasonló alkalmatosság a cse-
rény: fakeret közé állított, vesszõbõl font lapokból állítot-
ták össze. Egyik része a ló számára készült, a másik a
pásztorok tüzelõhelye volt.
A terménytároló építmények közül a kõlábas górét eme-
lem ki. Nem véletlen, hogy a kép címe: Dél-alföldi nagy-
gazdák hatalmas, kõlábas góréja, hiszen ez az építmény
a maga monumentalitásával státuszszimbólumnak szá-
mított.
A kép szépségét kiemeli a kerítés és a behajló levelek tü-
körkép – jellege.

A kemencék az udvarok érdekes színfoltjai, a szobai ke-
mencék kistestvérei – Kunkovács László szavaival. Találunk
köztük cölöpökön állót, valószínûleg a talajvíztõl, csapa-
déktól féltették a becses jószágot, valamint láthatunk fül-
lel díszítettet is. A kenyér jelentõsége kiemelt a minden-
napokban, hiszen fontos táplálékot jelentett, s egyházi
szimbolikája is általános érvényû.
Nem lenne teljes a kép, ha a parasztember gondolkodá-
sában oly fontos hiedelemvilág nem jelenne meg a mûve-
ken: a szoboszlói ól ajtaján a mágikus jelek rontás ellen
óvják az állatokat, a kerekség az egészség, az épség kife-
jezõje, a sok apró folt utalhat az eleség apró szemére, de
az állatok sokaságára is, tehát a cél a bõségvarázslás.
Ezek után a puszta világából két jellegzetes állatot eme-
lek ki: ez a pásztorkutya és a galamb. A komondor érde-
kessége, hogy fehér színét tenyésztés során nyerte, a vi-
lágos szín arra jó, hogy a pásztor éjjel könnyebben meg
tudja különböztetni a támadótól.
A galamb pedig a férfi állata volt. Az udvar díszeként állt
sok helyen a galambdúc.
Nem feltétlen haszonállatként tartották, inkább a gyö-
nyörködést szolgálta, a szabadságérzést testesítette meg.
S végül essék szó magáról az emberrõl! A képeket nézve
egyre inkább hatása alá kerülünk a harmóniának, mely
ember és környezete között megfigyelhetõ, s ebbe az
összhangba belefér az állatvilág is.

Kunkovács László
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A környezetet tekintve egészen már az ember viszonyulá-
sa ahhoz az építményhez, amit maga alakított, hozott
létre. Gondoljunk az idõs asszonyra, akit úgy örökített
meg a mûvész, hogy csípõre tett kézzel áll ólja mellett, és
arcáról árad a megelégedettség, a derû. Ez a csendes
öröm látszik a többi kép emberalakján is, amint éppen
napi tevékenységüket végzik.
Az említett összhang némely képen egészen különleges:
a Szank címû fotón nem lehet nem észrevenni a kemen-
ce gömbölyûsége és a lapátot betoló asszony telt fara
közti hasonlóságot.

Végezetül a Juhászok az angyalházi tanyán címû fotóra
hívnám fel a figyelmet. Két baktató férfi látható rajta: egy
fiatal, aki magabiztosan elõre néz, tartása egyenes, ka-
lapjában büszke tollak; s az idõsebb, aki inkább befelé fi-
gyel, hajlottabb hátú és botot használ, s a két kutya szim-
metriája – alakjukkal mintha maga a múló idõ lépkedne
a puszta végtelenjén.
Ezt a múló idõt csak a fotómûvész lencséje képes megál-
lítani a maga varázslatával: mûvészet és tudomány össze-
kapcsolásával. Tehetsége ajándék, melynek áldásaiból mi
is részesedünk a fotókat nézve.

Kunkovács László fotója


