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Sárközi Ildikó Gyöngyvér: 

A VARJÚSZÁJÚ 

EGY SIBE CSALÁDFAÍRÓ TÖRTÉNETE 

 

Sárközi Ildikó Gyöngyvér a PTE IDI Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok 

Program hallgatójaként 2010 és 2015 között közel négy éven keresztül folytatott kutatásokat a 

Kínai Népköztársaságban. Kulturális antropológiai terepmunkái a „kínai nemzeti kisebbségek” 

között számon tartott sibék etnikus nacionalista törekvéseinek megfigyelésére irányultak. Az 

összesen 33 hónapot kitevő terepmunkák során gyűjtött anyagok adják doktori értekezésének 

alapját is, amelyet 2016 januárjában védett meg A mártírium homályából: Sibe ősök és hősök a 

nemzetépítés oltárán címen. 

Az eredetileg mandzsu nyelvet beszélő sibék döntő többsége Kína északkeleti 

tartományaiban él elszórtan, de onnan mintegy 5000 km távolságra, a Xinjiang Ujgur Autonóm 

Területen belül is megtalálható egy viszonylag nagyobb lélekszámú csoportjuk. A két csoport 

elszakadására 1764-ben került sor, amikor is a mandzsu Qianlong császár parancsára a sibe 

haderő 1020 katonáját – azok hozzátartozóival együtt – a nyugati határvégekre rendelték, hogy 

ott határvédő feladatokat lássanak el. Mindazok a sibék, akik ma a Xinjiang Ujgur Autonóm 

Területen belül élnek, voltaképpen az 1764-ben áttelepített katonák leszármazottai. 

Az áttelepítés óta eltelt 250 év alatt a sibék egymástól elszakított két nagy csoportjának 

sorsa meglehetősen érdekesen alakult: amíg az északnyugatra áttelepített sibék leszármazottai 

mind a mai napig megőrizték nyelvüket és szokásaik jelentős részét, addig az északkeleten 

maradt sibék között mindezek már az 1900-as évek elejére a feledés homályába merültek. De 

hogyan, mikor, minek és kiknek köszönhetően „homogenizálódott” mégis a sibék e két, 

egymástól áthidalhatatlannak tűnő távolságba sodródott csoportja? És mi volt a szerepe 

mindebben az ősökről őrzött tárgyi tudás hordozóinak, a családfáknak? Az előadás ezekre a 

kérdésekre keresi a választ egy sibe családfaíró történetének bemutatásán keresztül. 

 


