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Ökrösné Bartha Júlia

Boldog barangolás Belső-Anatóliában
A forró augusztusi nap megpróbálja az embert. Autóbuszunk Polatliból Ankara

felé tartott. Az ablakon át figyeltem a tájat, a zöld foltokként előtűnő aprócska
falvakat. Idáig már nem jön magyar turista. Alighogy elfoglaljuk a helyünket,
hozzák a citromvirág illatú frissítőket, amivel bedörzsöljük az arcunkat, kezünket,
hogy ne érezzük izzadtnak magunkat. Kényelmes távolsági autóbusz, légkondi-
cionálás. Ez hát Ázsia? A perojatív értelemben emlegetett ázsiai viszonyok?

Mindent látni akarok Belső-Anatóliából. Küszködök az „aki sokat markol,
keveset fog" népi bölcsesség igazságával. Csapongók ide-oda, boldog barangolás
ez, mindent összecsipegetek, amit kiadós esti beszélgetések alkalmával hallok,
vagy amit útközben látok. Apró morzsák ezek, amelyeket magam előtt lepergetve
megpróbálom bemutatni a török falvak világát. Az egy hónapos út minden percét
ki akartam használni. Ha csak tehettük, éjszaka utaztunk. Ilyenkor valamelyest
hűvös van, és szállodára sem kell költeni. Ha az ember nyakába veszi a világot,
ez sem elhanyagolható szempont, kiváltképp, ha magyar útlevél és ehhez mért
valuta lapul a zsebében. Úgy érkeztünk Ankarába, mintha az ígéret földjére
tettük volna a lábunkat. Aztán a kiábrándulás is ehhez mérhető volt. Modem
nagyvárost találtunk, európai mintára épült házakkal. Mielőtt Atatürk kinevezte
volna fővárosnak, aligha lehetett nagyobb, mint akármelyik magyar megyeszék-
helyünk. Érezni rajta a mesterkéltséget. A modem szó ez esetben inkább az
igénytelenség élteimével rokonítható. Az iszlám építészet gyönyörűségeivel alig-
ha találkozhat az idegen. Csak néhány égbeszökő minaret és az imára hívó
müezzin hangja adja értésünkre, hogy török földön járunk. A nyolc magyaror-
szágnyi terület minden fontos hivatala itt székel, mégsem érezni rajta a keleti
városok nyüzsgését, pezsgő életét. Azt, hogy főváros. Amiért mégis érdemes
ide eljönni, a múzeum, a múzeumok. A régi anatóliai kultúrákat bemutató mú-
zeum.

Anatólia azt jelenti, napkeleti ország. A törökök azt tartják, hogy ez a föld a
civilizáció bölcsője, s az állítást igyekeznek is alátámasztani a végtelen gazdag-
ságú régészeti kiállításaikkal. A régészeti ásatásoknak köszönhetően ma már
négy évezredre visszamenőleg ismerjük az itt civakodó hordákat, törzseket és
népeket. A letűnt kultúrák emléke és Anatólia népességének törzsi összetétele
valóban azt sugallja, hogy ez a terület a Föld népeinek olvasztótégelye. Anatólia
nemcsak a régészeket csábítja, hanem izgalmas kalandokat kínál a néprajzosok-
nak is. Az itteni emberek makacsul ragaszkodnak a szokásaikhoz, viseletükhöz,
az iszlámmal olykor dacoló ősi hitvilágukhoz, szinte tudomást sem véve arról,
hogy közben nagyot fordult a világ.

A táj látványa semmihez sem fogható. De inkább torokszorító, mint fenséges.
Kisázsia egyharmada táblás vidék, vízben és növényzetben szegény, steppeszerű
szőnyeg, amely alól néhol kivirít a csupasz szikla. Színei megperzselődtek, ki-
fakultak az erősen tűző naptól. A vidéken különös, de méltóságteljes egyhangúság
uralkodik. Belső-Anatólia délebbi részén, ahol már több a termékeny talaj, búzát,
kukoricát, napraforgót termelnek főleg, de ugyancsak megküszködnek a terme-
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sért. Az apró parcellákat a földről összegereblyélt kövekkel választják el egy-
mástól. Törökország éghajlati viszonyai igen eltérőek. Belső-Anatólia a legszá-
razabb, az évi csapadékmennyiség általában 400 mm. Öntözni a kisparcellákon
nemigen lehet, bár kísérleteket láthatunk. Ez valószínűleg a konyái egyetem
mezőgazdasági fakultásának áldásos hatása lehet. Az apró parcellákon egyénileg
termelnek, de dologidőben összefog a falu népe, és a termény betakarítását ka-
lákában végzik. Baj csak akkor van, ha az aratás a Ramazán hónapra esik. A
Ramazán a mohamedánok böjti hónapja. Amíg a nap látható az égen, nem ehetnek
és nem ihatnak. A rekkenő hőséget csak úgy tudják elviselni, ha gyakran meg-
mártóznak a patakban, vagy nyakon öntik egymást egy-egy vödör vízzel a kútnál.
A behordott terményt a falu egyik kijelölt részén helyezik el, itt történik a cséplés
is. Ha nincs a faluban módosabb gazda, akinek cséplőgépe van, a hagyományos
módon, cséplőszánokkal veretik ki a magot a kalászból. (A cséplőszán kovakővel
kivert három-négy széles deszka, leginkább a tutajra emlékeztető alkalmatosság.)
A cséplést szeles időben végzik, hiszen a rostáláshoz szél kell, végtére is az
végzi el a munkát. Aratás után a búza, a rozs vagy árpa nagy részét eladják. A
többit megőrlik lisztnek, és a maradékot tartalékba elteszik a tavaszi vetésre.
Gyakran előfordul, hogy ha jönnek a „nemszeretem napok", hozzányúlnak a
tartalékhoz és eladják. Vannak házak, amelyek udvarán csűr is található, a legtöbb
helyen az ember maga kénytelen bajlódni a magtár építésével. A ház előtt gödröt
ásnak, amit helyenként gipsszel bevakolnak. Máshol csak földből csinálják, alul-
felül szalmával borítják, vastagon befedik földdel, amíg a talaj szintjével egy
magasságba nem kerül. A termény természetesen szennyeződik, amikor kiveszik
a veremből, többször is át kell rostálni. Ha megered az eső, mindenki a vermeknél
serénykedik. Zsákvásznat húznak a fejükre az eső ellen, és lapátot szorongatnak.
Állandóan a vermeken tartják a szemüket.

Nagyon érdekes a falu élete. A külső szemlélőnek olyan, mintha megállt volna
az idő. A falusi embert nem is izgatja az óra állása. A mecset ajtaja nyugatra
nyílik, a küszöbön jel van. Amikor a falusiak összegyűlnek a déli imára, meg-
állnak a küszöb előtt, és figyelik a jelet. Ha a nap sugarai elérik a kitűzött jelt,
elérkezik a déli ima órája. Amikor a domb csúcsának árnyéka nyugat felől átbukik
az úton, eljött a délutáni ima ideje. Este pedig, amikor a nap vörös fénybe vonja
a horizontot, az esti imádság következik. (A szorgoskodókat a müezzin figyel-
mezteti, hogy Allah ekber! Isten nagy, és kellő tisztelet illeti meg.) A lefekvés
ideje tetszés dolga. Egészen hajnalig lehetséges. „Minél később imádkozol, annál
jobb!" - vallják, és a kiadós beszélgetések, szomszédolások estéről-estére éjfélig
is elhúzódnak. Ami pedig a reggeli imát illeti, annak óráját a hodzsa határozza
meg a napfelkeltétől függően. De vajon télen, amikor a napot elrejtik a felhők,
miből lehet megtudni, hogy hány óra van? Elegendő megegyezni a hodzsával.
A falusiak így is tesznek, és nincs is semmi probléma. Persze amelyik faluban
televízió is van (és ilyen egyre több akad), a hivatalos óraálláshoz igazodnak
az emberek. Megdöbbentő az a kettősség, amit a török falvakban láthatunk. A
fogyasztói társadalom értékrendje szerint való civilizáció már sok helyre beto-
lakodott. Az udvari katlan mellett guggoló asszony amerikai Marlboro cigarettás
kartonból rakja a tűzre a lapokra vágott száraz trágyát... (Reggel a férfiak
összeterelik az állatokat és kihajtják a legelőre, este pedig hazaterelik a csordát.
Ilyenkor az asszonyok és a fiatal lányok szintén elindulnak puttonyokkal, bá-
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dogvedrekkel és más edényekkel felszerelve, hogy összeszedjék, amit az állatok
elpotyogtattak. Amikor hazaérnek, az egészet összedagasztják szalmával és fel-
tapasztják a falra, hogy megszáradjon. A száraz trágyát lapokra vágják és az
elkészülés sorrendjében kúpokba rakják.)

A falusi asszonyok sokat dolgoznak. Ellátják a családot, rendbeteszik a házat,
majd a földeken néznek dolog után. Hajnalban kelnek, meggyúrják a tészták
amíg a férjük alszik, és az egész napra való kenyeret kisütik. Ha valamelyik
szerencsétlen egy kis késéssel szolgálja fel az ételt az urának, az úgy elveri,
mint a kétfenekű dobot, ráadásul mindenki lustának fogja tartani. Márpedig sem-
mi sem sértheti, semmi nem alázhatja meg jobban a nőt, mint ez a vád. A
hagyományos kenyér a kovásztalan lepény, török nevén gözleme. Elkészítéséhez
liszt, víz, só és kevés olaj kell. A meggyúrt tésztából ökölnyi gombócokat for-
málnak, nyújtótáblán kerekre kinyújtják, és forró bádoglemezen kisütik. Egy
kiló lisztből 10-15 darabot lehet sütni. A frissen sült gözlemét sajttal, dzsemmel
fogyasztják. Nem minden faluban sütnek naponta kenyeret. Van ahol 15-20 na-
ponként sütnek nagyobb mennyiséget. Ha már nagyon száraz, beáztatva fogyaszt-
ják, vagy benedvesítik mindkét oldalán, belegöngyölik egy szalvétába. A hagyo-
mányos kenyér mellett francia kenyeret, frandzsalát esznek. A falusiak táplál-
kozása nagyon egészséges. Sok zöldségfélét, kevés húst fogyasztanak. Igaz
ugyan, a hús olyan drága, hogy még a jómódúak asztalára is ritkábban kerül.
Gyakran fogyasztják a bulgurt (megfőzött, kiszárított, hántolt búza), a mantit
(húsos derelyéhez hasonló étel joghurttal leöntve), a padlizsánt különféle módon
elkészítve. Ünnepek alkalmából köleslisztből készült édesség, halva, és mézes
dióval töltött rétes, baklava kerül az asztalra.

A mohamedánok legnagyobb vallási ünnepe a Ramazan és a „kurban bajrami"
- az áldozat ünnepe. Ramazán idején, amíg a nap látható az égbolton, nem
esznek és nem isznak. Természetesen a test egyéb örömei is tiltottak. Aztán ha
eljön az éjszaka, mindent bepótolnak. A ramazán után negyven napra jön az
áldozatünnep. Ilyenkor a tehetősebbek juhot vágnak, helyenként hét család ösz-
szeáll, és egy marhát áldoz. A hús egy részét megtartják maguknak, más részét
pedig szétosztják a szegények között. Még egy kötelező szabály él, ami csak a
gazdagabbakra érvényes: ha 40 aranyad van, köteles vagy egyet valamelyik
szegény ismerősnek adni. Anatóliában semmit sem becsülnek olyan nagyra, mint
az aranyat. Az asszonyok minden vagyona a karjukon látható. Már a néhány
hónapos lánygyermek karján is - feltéve ha jó helyre született - ott fityeg az
aranykarperec, az elmaradhatatlan „nazar bundzsukkal", amely a szemmelverés
ellen véd.

A gyermek születése talán a legnagyobb dolog a török családok életében.
Számtalan babona fűződik hozzá. A keddi napon született gyermekből mártír
lesz, tartja a néphit. Különféle mágikus eljárásokkal igyekeznek biztosítani az
újszülött egészségét, jó sorsát. így például, hogy keléses ne legyen, mihelyt
megszületik, mézzel kenik be a testét. A sírós gyermeket kilenc sírról hozott
földdel megdörzsölgetik. Ha nem fejlődik kellően, a falu három útjának keresz-
teződésénél megmosdatják, a kiöntött mosdóvizet ollóval elvágják... Ezzel jel-
képesen elvágták azt a csomót is, amely a gyermek fejlődését megkötötte. A
falvakban még ma is a bába segíti a világra a gyerekeket. Persze minden faluban
van egészségház, ahol a kismamákat szemmel tartják, és ha nehéz szülés ígér-
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kezik, akkor kórházba szállítják a terhes asszonyt. A bába mindenek tudója.
Igyekszik az újszülött sorsát jó irányba befolyásolni. A születés után rögtön
másfajta bánásmódban részesítik a fiúkat és a lányokat. A fiúk köldökzsinórját
új bicskával, a lányokét vastag tűvel vágják el. (A bicskát rögtön a gyerek ágya
alá teszik.) A levágott köldökzsinórt a gyermek mögé dobják. A gyermek sze-
rencséje attól függ, hogy hová esik a csonkolt darab. Ha a kocsma irányába
esik, a gyerekből részeges, ha a ház irányába, akkor szorgalmas felnőtt lesz.
Mások a fiúk köldökzsinórját a dzsámi, a lányokét a ház függönyére akasztják,
hogy oda szokjon a gyerek. Akárcsak a mi karcagi bábaasszonyaink, akik a
lánygyermek köldökzsinórját az ajtó sarokvasára akasztották, hadd legyen az a
lány „sarkonforgó", tip-top, szorgalmas asszony.

A falusi családokban általában 5-6 gyermek születik. Ha már elég a gyer-
mekáldásból, Yeter (Elég) vagy Durszun (Megálljon) nevet kapja a gyermek.
A névmágia más esetben is bevált. Durszun Csekin, Akarca faluba való isme-
rősünk mondta el a saját esetét. Mielőtt ő született, két fiútestvére csecsemő
korában meghalt. Harmadiknak hozta a világra az anyja, és a Durszun (Megálljon)
- már mint a csecsemőhalál - nevet kapta. Ő utána még született egy kislány a
családba, mindketten megmaradtak, egészségesek. Beszédes neveik vannak. A
Hilmi jótermészetűt, a Dzsemál szép arcút, a Meszude pedig boldogságban élőt
jelent.

A gyermek születése a nők társadalmi rangját is erősíti. Átkozott a sorsa
annak az asszonynak, akit „kiszir kadin" (meddő nő) elnevezéssel bélyegeznek
meg. Ha mégis megmaradhat a háznál, csak az aljamunkát végzi, és el kell
tűrnie, hogy a másik feleség élvezi mindazokat az előnyöket, amelyeket a há-
zasság nyújthat. Természetesen a Köztársaság kikiáltása óta a többnejűség hi-
vatalosan tiltott, de Belső-Anatalóiában, s különösen Délkelet-Anatóliában min-
dennapos dolognak számít. Különben is a Korán, a mohamedán vallás szent
könyve megengedi, hogy négy feleséget tartson az ember, feltéve, ha igazságot
tud tenni közöttük, és rendelkezik mindazon javakkal, amely a nagycsalád el-
tartásához szükséges.

A falusi nők helyzete sokban különbözik a városiakétól. A házasság kezdeti
időszakától eltekintve mint nőnek, semmi értékük nincs. Teljesen kiszolgálta-
tottak, nem dönthetnek semmiben. Egy nő erényét és komolyságát azon mérik,
hogy mennyire tartja tiszteletben az urát. A férje zaklathatja, sértegetheti, meg-
ríkathatja, de a nő egyetlen szóval sem tiltakozhat. Egy falusi férfinak halvány
elképzelése sincs arról, mit jelen az a szó: élettárs. Ha a nő megöregszik, kegy-
vesztett lesz.

Különösen viselkednek a török nők. Hangjukat is alig hallani, kivéve, ha
egymás között beszélgetnek. Akkor aztán csivitelnek, mint a fecskék a nagy út
előtt. A nő száját testének intim részeként tekintik, amelyet a fejét fedő kendő
egyik csücskével el kell takarnia. Csak evéskor fedheti fel a száját, de férfi
jelenlétében ekkor sem illendő. A hagyományokhoz görcsösen ragaszkodó csa-
ládokban a férfiak és nők még ma is külön étkeznek, és jaj annak az asszonynak,
aki magáról megfeledkezve egy férfi mellett megy az úton, vagy megelőzi őt.
Különös világ ez! Amikor ilyen eseteket hallottam, az jutott eszembe, talán
mindez nem is igaz. Nem bánhat az asszonyaival ilyen kegyetlenül az a nép,
amelynek olyan csodálatos a népköltészete! Aztán a nagyanyám jutott az eszem-
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be, aki feltette az asztalra az ételt, de nem ült mellé, hanem a tűzhely mellett
gyalogszéken kuporogva kanalazta el...

A falu életében a legnagyobb esemény a lakodalom. Ilyenkor a városokba
került ismerősök, rokonok is hazajönnek. Mivel a lány és a fiú nagyon fiatalon
jegyzik el egymást, a jegyesség évekig is eltarthat. Ha a fiú családja nem kívánja
meghosszabbítani ezt az időt, egy este elmennek a lányos házhoz. Ez a látogatás
az ígéretté tel, amolyan háztűznéző. A lányos szülők mondvacsinált ürügyekre
hivatkozva kibúvókat keresnek, de ugyanaz a mondás járja, mint nálunk, akkor
kell adni a lányt, amikor kérik. így aztán megbékélve Isten akaratával, egyhamar
dűlőre jutnak. Régebben (helyenként még ma is) a vőlegény apja pénzt fizetett
a lányért. A kialkudott összeg első részét a jegyesség megkötésekor, a másodikat
az esküvői ünnep alkalmával adják. Az ígérettétel megtörténte után a lány csa-
ládjának kívánsága szerint szövetet vásárolnak, amelynek egy része kelengyéül
szolgál, más részéből ruhát varrnak. A kelengyébe (csejiz) 30-40 kendő, papucsok,
imaszőnyegek, 1-2 nemezszőnyeg is tartozik. Mindenki izgatottan várja ezt a
városi kiruccanást, ugyanis a kelengyét a városokban vásárolják meg. Ilyenkor
a vőlegény családja valamelyik fogadóban megvendégeli a másik családot. Erre
a kirándulásra csütörtökön kerül sor. Aztán visszatérnek a faluba, este megláto-
gatják a muhtárt, a falugazdát, aki mindenféle hivatalos ügyeit intézi a falukö-
zösségnek. Másnap, a pénteki ima után, feláldoznak egy kakast, és zászlót tűznek
a fiú házára. Kenyeret áztatnak serbetbe (édes üdítőital), és minden házba el-
küldenek belőle egy darabkát. Tulajdonképpen ez jelképezi az esküvőre való
meghívást. Egy rendes falusi esküvő egy hétig tart. A szerda és csütörtök a
legfontosabb napja. Ha több esküvő is van egyidőben, vagy ha a vendéglátók
jómódúak, zenekart is hívnak. A zenekar dobosból, kobzosból, síposból áll. (He-
lyenként már modern zenekar is játszik.) A fiatalok eltáncolják a halajt, az egyetlen
népitáncot, amit a falu ismer. A férfiak félkörbe állnak, egymás vállát átfogják,
és lábukat váltva ütemesen lengetve előbb lassú, majd egyre féktelenebb, szilajabb
táncot járnak. Ivrindiben voltam szemtanúja e lakodalmi táncnak. Jellemző még,
hogy jószerivel csak a férfiak táncolnak, a nők, ha mégis elvitték egy-egy for-
dulóra a menyasszonyt, a feje fölött megkerekített pénzzel, amit rögtön egy ko-
sárba dobtak, aztán kerültek-fordultak, és máris továbbadták a menyasszonyt. A
zenészek nélküli lakodalmon a férfiak a „falu szobájában", a nők valami más
helyen gyülekeznek. Dobolnak, táncolnak, csattogtatják a kanalakat. így telik el
az első négy nap. Szerdán a férfiak már a korai órákban a falu végén gyülekeznek,
s lövészversenyen mérik össze ügyességüket. A nézők közül akik részt kívánnak
venni a versenyen, puskájukkal a kezükben felsorakoznak egy alacsony fal mö-
gött, száz lépésre tőlük egy hamuval töltött korsót állítanak fel. Tíz másodperc
alatt lőni kell. (Ekkor értettem meg igazán, mit jelent az a közmondás, „Korsót
az ólom, nemezt a kard próbálja." Egy jól kiégett agyagedényt imilyen-amolyan
puskagolyóval nem lehet egykönnyen szétlőni, mint ahogyan a jó nemezt is csak
az éles kard lyukaszthatja át). A lövészverseny után mindenki elmegy ahhoz a
házhoz, ahol a fejversenyt tartják. Az általános szokás azt kívánja, hogy aki a
lakodalmát üli, levág egy tehenet vagy egy ökröt.

Ebéd előtt az állat fejét keresztülhajítják a tetőn, amire felmászik három gyerek
amolyan megfigyelőként. Mindegyikük egy tarkamintás szövetdarabot lenget.
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Az egyiknek egy, a másiknak kettő, a harmadiknak három méteres anyag van
a kezében. A legnagyobb szövetet és az állat fejének bőrét a győztes kapja, a
másik két darabon a második és a harmadik helyezett osztozik. Miután a mar-
hafejet előkészítették, mindazok, akik elhatározták, hogy szerencsét próbálnak,
a fejet a szájánál fogva, hátukat a falnak vetve megpróbálják keresztülhajítani
a tetőn. Közben az udvaron üstben főzik a piláfot, (rizs) az állat húsával. Ez a
húsos lakoma, amelyen a vendégek pukkadásig tömik magukat. Az ebéd végez-
tével mindenki a birkózás helyére siet. A falu birkózói itt mérik össze erejüket
a szomszéd falu legügyesebbjeivel. A kisfiúk kezdik, majd a tapasztaltabb fia-
talemberek, végül a bajnokok folytatják. A legnagyobb birkózó megkapja a baj-
nokot megillető jutalmat, egy bárányt vagy kecskét. (Kost vagy gidát, de anya-
állatot nem adnak.) A többiek pénzt kapnak. A következő napon vezetik elő a
menyasszonyt. Helyenként a reggeli, máshol a délutáni ima idején. Délben a
hodzsa elhagyja a mecsetet, kimegy a temetőbe, és ott várja a lakodalmi menetet.
Azok, akik a menyasszonyt fogják kísérni, leszedik a zászlókat a házról, és a
kezükben tartva vezetik a menetet. A második sorban jön egy csapat fiatalember,
kezükben tőrrel, őrzik a zászlókat, ugyanis ha a bámészkodó tömegből bárkinek
sikerül elragadnia egy zászlót, csak pénz ellenében lehet visszaváltani. A har-
madik sort a kórus alkotja egy-két tamburinnal és az énekükkel adva meg a
menet ütemét. Őket követik a jengék, a testvérek, barátok feleségei. Az ő fel-
adatuk, hogy a menyasszonyt a vőlegény házába vezessék. A menet végén a
rokonság többi tagja, a barátok, ismerősök, végül a gyerekhad jön. A lakodalmas
menet megáll a menyasszony háza előtt, ahonnan kihallik a nagy sírás-rívás. A
vőfény szerepét betöltő hodzsa vagy valamelyik tekintélyes férfirokon bemegy,
és „megnyugtatja" a rokonságot. Aztán a menyasszony kelengyéjét nemeztaka-
róba csavarva felpakolják egy szekérre, majd a menyasszony mellett két asszony
és a lány két fiútestvére vagy valamelyik közeli férfirokon foglal helyet. A me-
nyasszonyi szekér így halad a tömegben, s amíg a menet halad az úton, a gyerekek
köteleket feszítenek ki, hogy elvágják a vonulók útját. A menyasszony apja, aki
a menet élén halad, bőkezű ajándékkal tisztítja meg az utat. így vonulnak a
temető felé, ahol várja őket a hodzsa. Mindnyájan Mekka irányába fordulnak,
és imádkoznak. Aztán az új lakhelyére megy a menyasszony. A vőlegény ez idő
alatt egyedül várakozik egy szobában. Amint megérkezik a menyasszony, az
anyósa és apósa fogadja, lesegítik a szekérről, és megajándékozzák egy birkával
vagy tehénnel. Ekkor a család egyik tagja egy marék pörköltgabona szemet szór
a menyasszonyra és a gyülekezetre. Amint átlépi a küszöböt, számára a házas-
ságkötési ceremónia tulajdonképpen véget ért. Leültetik egy szobába, és lefá-
tyolozva várja, amíg a jegyese megérkezik, olykor éjfélig is. A szekér, ami a
fiatalasszonyt hozta a házhoz, elmegy a férjéért. Körülhurcolják az utcákon,
aztán visszaviszik abba a szobába, ahol az esküvői menet alatt tartózkodott.
Késő este van már, amikor a hodzsa által vezetett imákat mormoló, nagy számú
kísérettől közrefogva az ifjú férj hazatérhet. A szokás úgy kívánja, hogy amikor
az új házasok végre összekerülnek, egy asszony az ajtó előtt őrködjék. Hallgatni
kell a fiatalok beszédjét, nehogy a gyerekük süketnek szülessen... Ezen felül,
ha az ifjú férj impotensnek bizonyulna, haladéktalanul értesíteni kell az apját
és anyját. Azt mondják ugyanis, ha valaki egy madzagra gonosz szándékkal
csomót köt miközben a hodzsa megköti a házassági szerződést, ezzel „gúzsba
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köti" szegény férj tehetségét. Ha a madzagot tűzbe veti, az ifjú férjet csak egy
igen tekintélyes hodzsa megpillantása oldozhatja fel a varázslat alól. Gyakran
járnak így szegény fiúk, de az emberek semmiféle józan indokot nem hajlandók
figyelembe venni. Egyik hodzsától a másikig hurcolják, míg szégyenében elmegy
a kedve az élettől is. Sokszor végződik öngyilkossággal a tortúra. Amíg a fiatalok
együtt vannak, a férj egyik rokona puskával kezében várakozik kint, s mihelyt
a férj teljesítette a kötelességét, meghúzza a ravaszt. A lövés adja hírül, hogy
a menyasszony szűz volt, a férj pedig nem impotens. A fiataloknak nincs idejük
dédelgetni egymást, igyekezniük kell, hogy a kint várakozóknak felmutassák a
véres lepedőt, és végre mindenki nyugovóra térhessen. Egy-egy lakodalom sokáig
beszédtéma a faluban. A városi esküvők persze másként zajlanak. Az autók
tülkölve adják hírül a járókelőknek, hogy nagy esemény szemtanúi lehetnek. A
szélvédőre kiírják: evleniyoruz - házasodunk.

Többször szót ejtettem a muhtárról, a falugazdáról. Annak, hogy valaki ezt
a tisztséget betöltse, az a feltétele, hogy vagyonos legyen, és köztiszteletben
álljon. A nomád falvakban különösen nagy a felelőssége, ugyanis a férfiak, miután
kihajtják az állatokat a legelőre, a falvakban nem marad más, csak az asszonyok,
gyerekek és az idős férfiak. Bármilyen probléma adódik, a muhtár aki meg-
mondja, mi a teendő. Ha idegen érkezik a faluba, először őt kell keresnie, aki
a falu szobájába vezeti. Ez egy közös helyiség, ahol az ügyes-bajos dolgokat
megtárgyalják. Általában a falu középpontjában van. Berendezése csak egy-két
lóca és szőnyegek. Kép sehol sincs a falon. A hivatalos helyiségekben is legfeljebb
csak Atatürk képét láthatjuk. A lakásokban meg egyáltalán nincs, mert a moha-
medán vallás tiltja az emberábrázolást. Azt tartják, átok nehezedik a házra, amely-
nek falára képeket akasztanak.

A falusi házak berendezése nagyon egyszerű. A falak mentén ülőpámák van-
nak, és szőnyeg mindenütt. Az európai ember számára oly nélkülözhetetlen asztal
itt teljesen felesleges. Pótolja a „szini", egy kör alakú nagy tálca, ami rézből
vagy fából készül. Körülbelül 20 cm-es lábakra teszik, ezzel egy kissé megemelik
a földtől. Erre terítik az abroszt, és erre teszik az ételt. A rézből vagy ónból
készült tálcák igen cifrák. A középminta „Szulejmán pecsétjét" ábrázolja. (Há-
romszögekből álló hatágú csillaghoz hasonlítható minta.) A rontástól védi az
ételt. Szulejmán pecsétjének mintájára hajtogatják a muszkát, a talizmánt is.
Minden baj ellen és minden örömre van egy-egy talizmán. Nem más ez, mint
egy tenyérnyi darabka selyemkendő, vagy papírszelet, amelyre bűvös jeleket ír
a muszkadzsi. Rendszerint a Koránból idéznek, vagy valami ráolvasást vetnek
papírra, amit aztán háromszögletűre hajtogatnak, és bőrszíjon lógó talizmántar-
tóban a jobb hónuk alatt viselik azok, akik hisznek az erejében. A bűbájosok
mindenre tudnak gyógymódot. A népi gyógyászok hatalma apáról fiúra száll.
Ha fáj az ember térde, hályog van a szemén, vagy bármi baja van, elmegy egy
fészekbe. (Fészeknek nevezik a kuruzslók családját.) A vérzések fészke Kizil-
kajában van, a láz fészke Yuva. Odajár a legtöbb ember. Az ember nem véletlenül
választja ki a fészket, hanem a sorsra bízza a döntést. Vizet öntenek egy edénybe,
és tűket helyeznek bele úgy, hogy mindegyik hegye egy-egy olyan falu felé
mutat, ahol fészek van. A gyógyító fészek felé az a tű mutatja az irányt, amelyik
hegye először rozsdásodik meg. Legjobb, ha a beteg azonnal útra kél. Feltéve,
ha tud mozdulni. Ha nem, úgy elég, ha ingjét vagy nadrágját küldi el... Ha egy
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gyógyító közeledni érzi a halálát, a kezével megérint valakit, akire rászáll a
tudománya.

A néphit csodálatos mesevilága átszövi az emberek életét. Bőséges csemegézni
való akad itt az érdeklődőknek. Tisztelnek mindent, ami él és mozog. Az életet
tisztelik leginkább. Nem taposnak el egy hangyát sem. Azt tartják: szerencsét-
lenné válik a ház, amelyet elhagynak a hangyák. A fogolymadárról és a pókról
az alábbi mesét kerekítették: Amikor Hazreti Ali (a siita szekta alapítója) a
hitetlenek elől menekült, felmászott egy nyárfára. Éppen ott volt egy fogolykakas,
és énekelni kezdett:„Ali a nyárfán van! Ali a nyárfán van! Fűrészt! Fűrészt!
Azóta a világ ellensége a fogolynak, és az Isten kitagadta:

„Tarajod vérszínű legyen,
és átok verje gyermeked,
üldözzön örök gyűlölet!" A fogoly kicsinyei alighogy világrajönnek, elhagyják

anyjukat és szétszóródnak. Csőrük vérvörös, és üldözik őket a vadászok... Hazreti
Ali leugrott a nyárfáról, és félretolva űtjából a pókhálót, a közeli romok közé
menekült. Alighogy belépett, a pókok újraszőtték hálójukat. így mentették meg
Ali szent életét. A pókok megölése a legnagyobb bűnök közé tartozik. Aki pedig
egy macskát megöl, hét hidat kell építenie, hogy bűnétől szabaduljon.

Azt mondják, hogy amikor Isten teremtett bennünket, jeleket tett azok hom-
lokára, kiknek zarándoklatra kell térniük. Aki megjárta Mekkát, hadzsi lesz belőle.
Amolyan szent ember, aki mentesül az utolsó ítélettől.

Olyan volt nekem a két anatóliai utam, mint a mohamedánoknak Mekka.
Zarándoklat, amely után más emberként tértem haza. Anatólia. Éppen csak meg-
villantotta előttem a kincseit. Már tudom, hogy kevés lesz az életem ahhoz,
hogy elmerüljek benne. Mohón gyűjtöttem mindent, amit láttam, hallottam. Akit
a keleti kultúra egyszer megérint, nem tud tőle szabadulni. Anatólia. Napkeleti
ország! Szelámünalejkum...

(1989 augusztusa)


