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Okrösné Bartha Júlia

Kartográfiai törekvések a török
néprajztudományban

Törökország történetében a 19. szá-
zad közepétől felerősödik az a mozga-
lom, amely a nyelvújítást és a népi
kultúra felemelését célozza. Az osz-
mán dinasztia keretében élő soknyel-
vű, sokféle kultúrájú és vallású népcso-
portokat a turáni eszmerendszer fogta
össze és lendítette az új fejlődési irány-
ba. Ebből táplálkozott a nyelvújítási

lámában a hatvanas évekig. A kezdeti
nehézségeken túljutva - ami főleg az
európai terminusok pontos fogalmi

gyarok is kapnak lehetőséget, sőt a
magyar kutatások és a magyar intéz-
ményrendszer szolgál mintaként a tö-

meghatározását jelenti4 -, lassan meg- rök tudományszervezők előtt. A nyel-
jelennek az alapvető kézikönyvek. Tö-
rökre fordítják A. V. Gennepnek az
átmeneti rítusokról írott könyvét , Sa-
intyves folklór kézikönyvét , de saját
szerzőgárda is jelentkezik, így Hámit

mozgalom, melynek legelszántabb Zübeyir Kosay szerkesztésében 1939-
képviselői a népi írók voltak. Közü-
lük is ki kell emelnünk Ziya Gökalp
nevét, aki először vitt a köztudatba
olyan fogalmakat mint nemzet, nemze-
ti kultúra, etnikum. 1923-ban jelent
meg A törökség alapelvei című mun-
kája, amelyben megfogalmazza a nem-
zet mibenlétét, sorra vizsgálja azokat
az antropológiai, nyelvészeti és egyéb
kultúrhatásokat, amelyek a történelem
folyamán a nemzet létrejöttéhez hozzá-
járultak. Két alapvető fogalommegha-
tározása miatt idézik gyakran a kultúr-
történészek: ez a medenijet és a harsz.
A medenijet az elit kultúráját, a nemze-
ti kultúrát jelenti, a harsz pedig a népi
kultúra sajátossága, eredeti szelleme,
alkotóerejének kifejeződése. Ebből
táplálkozik a
nyelvújítás szán-
dékától áthatva
újjászületett tö-
rök irodalom
indulhatnak meg
a nyelvészeti ku-
tatások, és létre-
jöhetnek a népi
kultúra kutatásá-
nak intézményei.
A tudománytör-
ténet hőskorszaka
századunk húszas
éveitől kezdődik,
és szinte töretlen
lendülettel tart a
második világhá-
borúig, újabb hul-

ben megjelenik a Néprajzi kalauz,
1939-ben az Etnográfia és folklórkala-
uz, 1949-ben Findikoglu-Rustow et-
nográfiai-kalauza, 1960-ban E. Yener
Néprajzi kalauza, 1972-ben Ülkütasir-
nak A köztársaság és a folklór-etnográ-
fia kutatása, Boratavnak A török népi
irodalom 1969-ben, A török folklór
1973-ban és Baykurtnak A török folk-
lór című munkája 1976-ban.

Az anyagi és szellemi kultúra kuta-
tása külföldi kutatók bevonásával in-
dul. Mindenki örömmel tesz eleget a
törökök meghívásának, hiszen a szinte
érintetlen Anatólia, „a civilizáció böl-
csője" mindenkit nagy reményekkel
tölt el, és szakmai sikerekkel kecsegtet.
Francia és angol kutatókon kívül ma-

vészeti kutatások terén már bejáratott
útja volt a török-magyar tudományos
kapcsolatoknak, már a múlt század de-
rekától Budapesten működő Turkoló-
gia Tanszék munkáját is jól ismerték a
török kutatók, sőt, Németh Gyula,
1916-17-ben megjelent német kiadású
török nyelvkönyvének latin betűs át-
írással közreadott szövegét még Ata-
türk is tanulmányozta, amikor az arab
írásjegyekről a latin betűs írásra való

9 Természetesnek

Mehtnet Zeki Vali és Tagán Galimdzsán

tehát, hogy amikor a '30-as évek-
megfogant az Ankarai Egyetem

létrehozásának gondolata, a Hungaro-
lógiai Intézet megalapítása is szerepelt
a tervekben. 1936-ban nyitotta meg
kapuit az egyetem Nyelvi-Történeti-
Földrajzi Karán belül. 1 0 Feladata az
volt, hogy átültesse a magyar tudo-
mányos élet eredményeit, tapasz-
talatait, megismertesse a magyar törté-
nelmet és irodalmat, s magyar nyelvre
oktassa a leendő szakembereket. A

Hungarológiai
Intézet 1 ! első-
ként kinevezett
vezetője Rásonyi
Nagy László volt,
akinek fő kutatási
témája a török-
magyar érintke-
zések nyelvi, fő-
ként onomatoló-
giai (személyné-
vadás) és törté-
neti problemati-
kája. A Hungaro-
lógiai Intézet ál-
dásos munkáját
jelzi, hogy a ki-
válóan képzett
szakemberek szá-
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mos szakmai cikket és szépirodalmi
művet lefordítottak. Tayyib Gökbilgin
történelmi témájú írásokat, £erif Bastav
Németh Gyula cikkeit, valamint az Attila
és hunjai című könyvét fordította.
(1962-ben Isztambulban jelent meg.) 1 2

Tahsin Sarac fordításában második ki-
adást is megért egy Petőfi-válogatás,
Vural Yildinm pedig Kosztolányi és
Déry Tibor írásaiból fordított.

A török-magyar kulturális kapcso-
latok szervezésében, ugyanakkor a tu-
dományos kutatások megindításában
és az alapvető intézmények létrehozá-
sában elévülhetetlen érdemei voltak
Mehmet Fuat Köprülünek (1890-
1966), és Hamit Zübeyir Kosay-
nak(1898-1984). Mindkettőjük erősen
kötődött Magyarországhoz, így nem
véletlen tehát, hogy a párhuzamosan
meginduló nyelvjárási és néprajzi
gyűjtések magyar mintára történtek.
Életrajzaikba pillantva megértjük az
okát. Mehmet Fuat Köprülüt 1938-ban
a Körösi Csorna Társaság, 1939-ben a
Magyar Tudományos Akadémia vá-
lasztotta tiszteletbeli tagjává. 1914-ben
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megjelenő cikkében a szellemi nép-
rajznak mint új tudománynak, kijelöli a
helyét a társada-
lomtudományok rend-
szerében. Indítványára szer-
veződik 1927-ben Ankará-
ban az Anatóliai Néptudo-
mányi Kör (Anadolu Halk
Bilgisi Demegi), ami rövid
idő után nevét megváltoztat-
va mint Török Néprajzi Tár-
saság (Türk Halk Bilgisi
Dernegi) vonul be a tudo-
mánytörténetbe. Első kiad-
ványuk, a Néprajzi Hírek
(Halk Bilgisi Haberieri) az
ország különböző helyein
gyűjtött etnográfiai adatköz-
léseket hozza. A gyűjtőmun-
ka megkönnyítésére Gyűjté-
si útmutatót (Halk Bilgisi
Toplayicilanna Rehber) ad- ,
nak ki. A legnagyobb dolog
azonban mégis az volt, hogy
az ország különféle vidékein
széles körű, szervezett nép-
rajzi gyűjtést indítottak.

A török tudománytör-
ténet másik kiválósága Ha-

mit Zübeyir Kosay, archeológus, folk-
lorista, aki az 1930-as években a múze-
umok országos igazgatója volt, így po-
zíciójánál fogva is sokat tehetett a tu-
dományszervezés és a nemzetközi kap-
csolatok kiépítése terén. 1 4 Kiválóan
beszélt magyarul, 1917-ben jött Ma-
gyarországra, itt végezte a Polgári Is-
kolai Tanárképzőt, majd Eötvös-kollé-
gistaként 1923-ban az egyetemet. Né-
meth Gyula és Gombocz Zoltán tanít-
ványaként doktorált. Török részről el-
sősorban ő, magyar oldalról Györffy
István volt a kulcsembere a két ország
közötti néprajzi együttműködésnek.
Györffy Istvánnak a török kultúra irán-
ti érdeklődése közismert. (Alig 14 éve-
sen kezdett ismerkedni a török nyelv-
vel.) 1909-től gondozta a Kereskedel-
mi Akadémia Keleti Múzeumának
anyagát, lehetősége volt az Akadémia
által szervezett törökországi és balkáni
tanulmányutakon gyűjtéseket folytatni.
Dobrudzsái útjain főként a helynevek-
kel foglalkozott, és az etnikai csopor-
tok szálláshelyeit vázolta. Az 1916-
ban megjelent etnikai térképe máig az
egyetlen olyan forrásértékű munka,
amely a romániai és bulgáriai török

Tagán Galimdzsán

népcsoportokról alapvető támpontot
adhat a további kutatásokhoz. A vele
közel azonos korú Mészáros Gyula
révén is kapcsolata volt a törökséggel,
hiszen Mészáros 1904-1996 közötti
isztambuli gyűjtései, valamint a Volga-
vidéki csuvasok és tatárok között gyűj-
tött anyaga 1909-ben került a Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztályára, ahová
ugyanabban az évben Györffyt kine-
vezték gyakornoknak. 1918-ban a Le-
nárd-féle expedíció tagjaként jelentős
munkát végzett Törökországban. Bár
az expedíció célja más irányú volt - a
gazdasági együttműködés lehetőségeit
kellett kipuhatolniuk - Györffy a nép-
rajzkutató szemével mérte a terepet.
Az expedíció munkájáról így számol
be: „Gyűjtésem anyaga főleg telepü-
lésföldrajzi és a népi építkezés szem-
pontjából fontos. E területet ez irány-
ban még egyáltalán nem vizsgálták. Ez
irányban gyűjtésem kimerítő. Nagy
súlyt fektettem ezenkívül a földmíve-
lés tanulmányozására is. Gyűjtésünk
értékét emeli, hogy megfigyelhettünk a

népéletből több olyan jelen-
séget, melyet a kis-ázsiai ku-
tatók - akik többnyire nyá-
ron végezték tanulmányaikat
- a dolog természeténél fogva
nem láthattak." A háborús
viszonyok közepette csak
üggyel-bajjal térhettek haza,
így a kutatóút során készült
650 felvétel közül csak 150-
et, és az Észak-Bythiniáról
készített etnikai térképet hoz-
hatták haza. Az Isztambulban
maradt anyag valószínűleg
valamelyik archívumban vár-
ja, hogy valaki felkutassa;
ami hazakerült, annak pedig a
II. világháború végleg meg-
pecsételte a sorsát. Az expe-
díció tudományos eredmé-
nyeiről a Körösi Csorna Tár-
saság 1922. januári ülésén
számol be, s közzéteszi a Tár-
saság akkor induló folyóiratá-
nak első számában is.
1921-től több közleménye
foglalkozik a török falu tele-
pülésszerkezetével, a népi



építészettel és magyar párhuzamaival.
Ilyen előzmények után érthető, hogy

mindent megtett, amikor lehetőség
nyílt a török-magyar tudományos
együttműködésre, bár maga többé nem
lépett török földre. A közös kutatások,
tapasztalatcserék szervezésére a leg-
magasabb szinten folytak tárgyalások,
ezt jól illusztrálja az a tény, hogy 1930-
ban a török kulturális miniszter, Ah-
med Zeki Vali Magyarországra láto-
gat, sőt egy alkalommal még Györffy
szülővárosában, Karcagon is megfor-
dul Tagán Galimdzsán és Györffy Ist-
ván kíséretében.

Hamit Zübeyir Kosay személyében
nagyszerű partnert találtak, elsősorban
neki köszönhető, hogy több magyar
kutató tehetett tanulmányutat Törökor-
szágban. Ő szervezte meg Bartók Béla
1936-os gyűjtőútját, de rajta kívül Fe-
kete Lajos, Halasi Kun Tibor, Palotay
Gertrúd és a Néprajzi Múzeum munka-
társa, Tagán Galimdzsán is dolgozha-
tott ott.

A második világháború és az utána
következő politikai változások más
irányt szabtak a jól induló közös kap-
csolatoknak. A törökök figyelme elfor-
dult Nyugat-Európa irányába, bár a
Hungarológiai Intézet révén nyelvé-
szeti és irodalmi szálak összekötötték a
két országot, de mindebből a néprajz-
tudomány alig részesült.

A kutatás szer-
vezeti kereteinek
létrehozásában
jelentős lépés volt
az 1955-ben ala-
kult Népművé-
szetet és Népszo-
kásokat Vizsgáló
Társaság (Halk
Sanatlanni ve
Ananelerini Tet-
kik Cemiyeti),
újabb nevén a Tö-
rök Folklórkuta-
tás Társasága
(Folklór Arastir-
malan Kurumu),
amely azóta is
működik, konfe-
renciákat szervez,

kiállításokat rendez és kiadványok
megjelentetését gondozza. 1964-ben
Török Folklórintézetet Létesítő Kör
(Türk Folklór Enstitütü Kurma Derne-
gi) néven bizottság alakul, amely
1966-ra létrehozza a Török Folklór
Társaságot (Türk Folklór Kurumu),
melynek azóta is rendszeresen megje-
lenő folyóirata a Folklór, számos kivá-
ló, a nemzetközi megmérettetésben is
helytálló írásokat közöl. Ezzel egyidő-
ben tűnnek fel olyan folyóiratok, mint
Folklórposta (Folklór Postasi), Török
Folklórkutatások (Türk Folklór Aras-
tirmalan), Török Néprajzi Folyóirat
(Türk Etnografya Dergisi), a megindu-
ló regionális kutatások bizonyítékaként
a Szivasz Folklórja (Sivas Folkloru).
Az anyagi kultúra kutatásáról azonban
kevés szó esik.

Amilyen lendülettel indult a kutatá-
si célok, módszerek, az ezeket segítő
testületek, archívumok létrehozása,
olyan döcögősen alakult a szakem-
berképzés. A Fuat Köprülü és Hámit
Zübeyir Ko^ay köré sereglett nagy
nemzedék ereje fogytán már csak terv-
ként foglalkozhatott az utánpótlás ki-
nevelésével. Törökországban máig
nincs független tanszéke a néprajzok-
tatásnak. 1938-48 között az Ankarai
Egyetem Nyelvi-Történeti-Földrajzi
Karán Pertev N. Boratav irányításával
népköltészet-kurzusokat szerveztek,
ugyanezen a tanszéken etnológiai és
szociálantropológiai képzés is indult,
de a mindenkori vezetők egyéni érdek-

Mehmet Zeki Vali, Ökrösné Varga Eszter, Tagán Galimdzsán és Ökrös
László

lődésétől, kutatási területeitől függött,
hogy a „német iskola" vagy a francia
etnológia, esetleg az amerikai antropo-
lógiai irányzatok valamelyike szabja
meg a képzés és a kutatás irányát.

Nagy jelentőségű volt a török tudo-
mánytörténetben Sedat Veyis Őrnek
munkássága, aki ugyancsak más pályá-
ról került a népi kultúra kutatására.
Teológusként végzett 1953-ban az An-
karai Egyetemen, majd Németország-
ban a Tübingen Egyetemen etnológiát
hallgatott, 1960-ban ugyanott doktori
szigorlatot tett. Hazatérése után a né-
met iskola szellemével termékenyítette
meg a török tudományt, előbb docens,
majd 1971-től professzorként szervezi
az etnológusképzést. Utóda Orhan
Acipayamu, a francia etnológia szel-
lemiségét vitte az Ankarai Egyetemre.
Nyugdíjba vonulása után Gürbüz Ergi-
ner (S. V. Őrnek tanítványa volt) veze-
tésével folyik a szakemberképzés.

A tudománytörténet rövid ismerte-
tése után lássuk, miként illeszkedik be
az európai kutatást jellemző térszemlé-
let egy olyan kis-ázsiai ország tudo-
mánytörténetébe, amelynek tradíciói
ugyan más irányt diktáltak volna, min-
táért mégis az európai tudomány felé
fordult.

Az európai néprajzi kutatásban a
térszemlélet - a kultúrjavak előfor-
dulási helyét is számbavevő vizsgálat -
kialakítása terén kiemelkedő jelentősé-
gű volt Wilhelm Mannhard munkássá-
ga. A táji variációkat figyelembe

vevő módszer új-
donság volt a
néprajzi kutatás-
ban. A térszemlé-
let kialakulásá-
ban azonban köz-
rejátszottak a
társtudományok,
elsősorban a
nyelvtudomány,
az archeológia és
az antropológia,
de mindenekelőtt
a megsokasodott
földrajzi tudás-
anyag teremtette
meg a térbeli lá-
tásmód feltétele-
it. Hogy a nyel-
vészetikutatások,
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nyelvjárási atlaszok terén bevált kar-
tografikus eljárásmód a néprajztudo-
mányon belül atlaszkeretekben is al-
kalmazható, a német munkák nyomán
bebizonyosodott. Az első komoly vál-
lalkozások a két világháború között
láttak napvilágot. Ami újdonság
volt a korábbi próbálkozásokhoz ké-
pest, az, hogy a térképre vitt anyag már
nemcsak illusztrációként szolgált, ha-
nem a jelenségek térbeli elrendeződé-
séből kirajzolódó problémák adják a
vizsgálat alapját. Az 1937-ben Párizs-
ban rendezett első nemzetközi néprajzi
kongresszustól kezdődően minden je-
lentősebb nemzetközi fórumon felme-
rült a kartográfia elméleti és módszer-
tani problémája. A török néprajztudo-
mány a bevezetőben vázolt okok miatti
majd fél évszázados fáziskésése a tér-
képészeti módszerek alkalmazásában
is megmutatkozott. 1975-ben, Isztam-
bulban az első nemzetközi folklór-
kongresszuson Nejat Birdogan vetette
fel a néprajzi atlasz készítésének idő-
szerűségét. 2 1 Ismerteti a módszer al-
kalmazásának előnyeit, leginkább azt
hangsúlyozva, hogy a módszerrel lehe-
tővé válik a tájegységek közötti kap-
csolat kimutatása, s a kulturális elemek
elterjedtségének vizsgálata. Felhívja a
figyelmet azokra a kérdéskörökre,
amelyekre a vizsgálatok során tekintet-
tel kell lenni. Így a folklórjelenségek
változására, terjedésére ható tényezők-
re, úgymint: etnikai, táji csoportok,
vallási csoportok. A paraszti gazdálko-
dást befolyásoló
ökológiai ténye-
zőkre (hegyi falu,
erdős vidék tele-
pülése, folyó
melletti település
stb.). A mondák
gyűjtésénél a
mondaképző ele-
mek térképészeti
jelölésére (termé-
szeti képződmé-
nyek, mondahő-
sök nevének elő-
fordulása). Java-
solja a népzene
sajátosságainak
vidékenkénti

viselet, a lakodalmas szokások, gyer-
mekfolklór, néptánc, építkezés, gaz-
dálkodás területén gyűjtött adatok kar-
tografikus feldolgozásának jelentősé-
gére. A munkához 1:100 000 léptékű
térképek használatát javasolja, s példa-
ként mutatja be saját munkatérképeit.

Nejat Birdogan felvetése több
szempontból érdekes megvilágítást ad
a török néprajznak. Igazodik a minden
tekintetben mintaként kezelt európai
tudományos szemlélethez, hangsú-
lyozza azokat az elvárásokat - etnikai
csoportok kérdése, vallási megoszlás,
ökológiai tényezők szerepe -, amelyek
egyébként kerülendő témák Kis-Ázsia
országaiban. Olyannyira tabuként ke-
zelt dolgok, hogy a török szerzők, noha
tisztában vannak azzal, hogy mit jelen-
tenek az etnikai sajátosságok a kultúrá-
ban, az etnikumokat mégsem jelölik,
pusztán az adatok származási helyét
tüntetik fel. Ez ugyan nagyjából utal az
etnikai csoportokra, hiszen nagy való-
színűséggel lehet tudni, hogy mely vi-
déket milyen népcsoportok népesítet-
tek be, de sem pontos statisztikai ada-
tok, sem más adekvát források nem
állnak rendelkezésre. Ezzel olyan aka-
dály került a tudományos kutatás elé,
amely jó időre megkérdőjelezi az at-
lasztörekvések lehetőségét.

Nejat Birdogan munkája mégis fi-
gyelemre méltó, jóllehet, az általa ja-
vasolt munkamódszerek, a jelölés nem
igazán kiforrottak, az atlasz lapjai nem
kezelhetők könnyen, de ez a munka

során kialakult volna. Ugyanezen a
kongresszuson Hamit Zübeyr Kosay a
kultúra találkozási pontjairól beszélt.
Arra intett, hogy a kultúrát nem szab'
dalják politikai határok, hogy azt törté-
neti-földrajzi egységében kell vizsgál-
ni, ha kell, Elő-Ázsiától Kínáig gyűjt-
senek összehasonlító adatokat, hogy
világosabban kirajzolódjék a migráció
révén bekövetkezett változások iránya.

Példaként hozza az amerikai
szociálantropológia szemléletét és
vizsgálati módszerét. Tehát nem a
szemléleten, az ötletek hiányán, hanem
sokkal inkább a térséget jellemző ku-
sza politikai viszonyok hatásán múlott,
hogy az első nemzetközi folklórkong-
resszuson felvetett tervet negyedszá-
zad elteltével is csupán törekvéseknek
tekinthetjük. Noha az eltelt idő alatt
kiváló összefoglaló munkák, a regioná-
lis kutatások megindulását illusztráló
művek születtek, a kartográfia módsze-
re nem terjedt el a török kutatók köré-
ben.
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