
tudjuk, hogy ott az ifjú festőművész a film
bűvkörébe került, és a filmművészet egyik
zsenijének, René Claimek asszisztense lett.
Ezt követően azonban sokkal inkább sejthető,
mintsem állítható tények sora következik.
Hamza talán történelmi személyiséggé lett
barátai (Bajcsy-Zsilinszky, Ortutay Gyula),
talán a kihívást jelentő filmes és televíziós
feladatok hatására hazatért, majd 1946-ban
váratlan fordulattal távozott. Nem pontosan
derül ki, hogy milyen indítékok hatására, de
olasz közvetítéssel Brazíliába ment. A távoli
országba elsősorban mint filmes alkotót invi-
tálták, de az újabb törekvésekből kiviláglik,
hogy filmes elképzelései nem váltak valóra, és
inkább képzőművészként kísérelt meg elisme-
rést szerezni és egzisztenciát teremteni.

A képzőművészetet közel hozni szándé-
kozó fejezetekből érzékelhetjük, hogy a fil-
mesből képzőművésszé váltás eredményesnek
bizonyult. Az életmű fontos állomásait jelentő
brazíliai kiállítások mellett nyugat-európai
tárlatok jelezték: Hamza nem akárhol, hanem
rangos bemutatókon szerepel műveivel. A
művészi pályát reprezentáló-elemzö fejeze-
teket szerencsésen egészíti ki a kötet minden
bizonnyal legértékesebb része: a gazdag és jól
válogatott képmelléklet.

Külön kiemelendő, hogy az ínségesnek
számító időkben testet öltött vállalkozás egy
kisváros közösségének és művészetpártolóinak
igyekezetéből és adakozásával látott napvi-
lágot. A kiadásra vállalkozó Hamza Múzeum
Alapítványt Jászberény város önkormányzata,
a Jászok Egyesülete és az Aprítógépgyár segí-
tette. Három magánszemély (Batta Józsefné,
Tóth Imre jászberényi és Koós Sándor jász-
fényszarui polgárok) is támogatta a kötet meg-
jelenését. Felkarolta kezdeményezésüket és
társult hozzájuk a Brazil Köztársaság Nagykö-
vetsége és a VARIG Brazil Légiforgalmi Tár-
saság, akik közreműködése szintén segítette a
könyv megjelenését. A kötet a Hamza
Múzeumban (5100 Jászberény, Gyöngyösi út
7.) vásárolható meg.

Pethö László

Kerékpárosok!
Ökoturizmust kedvelők!

Megjelent A Tisza menti kerékpártúra-
kalauz (árvízvédelmi töltésen Szegedtől
Tokajig) című útikönyv.

Dr. Nagy Illés vízimérnök, a könyv szer-
zője — aki negyven éven át munkálkodott a
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Tisza árvízvédelmi töltésem — a kipufogó
gázoktól szennyezett és balesetveszélyes köz-
utakról kívánja a kerékpáros túrázókat a mint-
egy 500 km hosszú, a természeti környezetben
lévő, jó levegőjű Tisza menti töltésekre
csábítani.

A könyv elsősorban fiatalok számára ké-
szült, ezért felépítése enciklopédikus. Felöleli
— több mint 200 illusztrációval — a Tisza-táj
geológiai, történelmi, földrajzi, biológiai,
építészeti, néprajzi és irodalmi ismereteit.

Négy részből áll. A kerékpártúra ABC az
első rész, amely ismerteti a kerékpártúrázás
magyar történetét, a kerékpár-típusokat, a
kerékpártúrák szervezését, a túrafelszerelést és
csomagolást, a kerékpáros KRESZ-t, a térkép-
olvasást, a tiszai fürdőzés szabályait, valamint
a táborozás fortélyait.

A Tisza-táj, amely bevezetőként lírai átte-
kintést ad a térség irodalmáról, majd ismer-
teti a táj kialakulását, az ősi ártéri gazdálko-
dást, a Tisza-szabályozás munkálatait, a Tisza-
tavat, a termálvizeket és a táj éghajlatát.
Számos illusztrációval mutatja be a táj élővilá-
gát, a védett növényeket, állatokat és a gazdag
madárvilágot.

A túrakalauz a harmadik rész, amely is-
merteti a Tisza-menti települések történelmét,
látnivalóit, múzeumait, a tájvédelmi körzetek
természeti értékeit, a szállás- és vendéglátó-
helyeket, valamint a kerékpárszervizeket. El-
kalauzol az Opusztaszeri Nemzeti Emlék-
parkba és a Hortobágyi Nemzeti Park terü-
letére is.

A túratérkép léptéke M=l:100 000, és Sze-
gedtől Szolnokon át Tokajig tartalmazza a
Tisza folyót és töltéseit, a Tisza-tavat, a vasúti
és közúti csatlakozásokat, a településeket, jól
kiegészítve ezzel a könyvben leírtakat.

A könyv ára: 980 Ft+postaköltség. (50 da-
rabos megrendelés esetén 900 Ft + posta-
költség. Cím: dr. Nagy Illés 5000 Szolnok,
Batthyány u. 12.; Tel.: 56/375-743)

Tanulmányok a török népi
kultúráról

Ökrösné Bárt ha Júlia: Fogyó hold

A szerzőről: a KLTE-n szerzett néprajz-
kutató-muzeológusi diplomát, jelenleg a kar-
cagi Györffy István Nagykun Múzeum mun-
katársaként dolgozik. Kutatási területe a
kunsági folklór és keleti kapcsolatai, a török
népek néprajza. Jelentősebb munkáit Kaza-
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kisztánban és Anatóliában végezte. Rendsze-
resen publikál szakfolyóiratokban, illetve a
KLTE Néprajzi Tanszékének kiadványaiban.

A Fogyó hold 1997-ben jelent meg, a
KLTE Néprajzi Tanszékének Folklór és Et-
nográfia kiadványai sorozatában, 99 oldalon a
szerző előszavával, egy török és egy angol
nyelvű tartalmi összefoglalóval. A könyv 26
fényképet, négy rajzot és három táblázatot
tartalmaz.

A kötet alcíme: Tanulmányok a török népi
kultúráról. Hét tanulmányról van itt szó,
melyek mindegyike a hagyományos török
szellemi kultúra egy-egy területéről igyekszik
információt szolgáltatni az érdeklődők számá-
ra. A szerző azzal magyarázza a hét tanul-
mány kiválasztását, hogy maga a 7-es szám
nem véletlen, a török népi kultúra egyik meg-
határozó eleme. A tanulmányok a tartalmi kü-
lönbözőségeken túl egy közös vonást is mu-
tatnak: egy, számunkra szinte ismeretlen kul-
túrának az értékeiről, gazdagságáról szólnak.

Az első tanulmányban egy számunkra is
aktuális tavaszünnepről esik szó, a Hidrel-
lezről, amely ugyan nem tartozik a hivatalos
ünnepek közé, mégis mindenki megemlékezik
róla valamilyen tonnában. A törökök Hid-
rellez-napi ünnepe valójában az ősi évkezdés
hagyományát őrzi. A szerzőtől megtudhatjuk;
habár a mohamedán országokban többféle
naptárhasználat van érvényben, mindegyik
szerint a fedeztetés, a megtermékenyítés havá-
val, azaz a márciussal kezdődik, s a Hidrellez
ősi ünnepe május 6-ára esik, ez a nem
mohamedán ünnep nagyjából egységes képet
mutat a Balkántól egészen Közép-Ázsiáig,
ahonnan a törökök magukkal hozták ezt az
ünnepet. A Hidrellezhez fűződő szokások kö-
zül álljon itt csak egy-kettő ízelítőül: az ünne-
pet megelőző napon egy hagyma két szárát
egyenlő hosszúságúra vágják, az egyik szárra
fehér, a másikra vörös szalagot kötnek,
másnap hajnalban a vörös szalagos szár meg-
növekedésétől várják kívánságaik teljesülését,
a bő termést. Az ünnep előestéjén az asszo-
nyok ágakból házat készítenek a család min-
den tagjának, hogy Allah ezáltal minden
rászorulót takaros házhoz segítsen.

A lakodalom érdekes és igen gazdag szo-
kásvilágába nyerhetünk betekintést egy másik
fejezetben. Az utóbbi húsz év gazdasági fejlő-
dése az életmód változásában is lemérhető, de
a falusi zárt közösségek hagyományrendszere
ma is nagy befolyást gyakorol a párválasz-
tásra. Megtudhatjuk, milyen a házasságról

alkotott általános vélemény. Végigkísérhetjük
a házasság főbb szakaszait a lány kiválasztá-
sától egészen a nászéjszakáig, ahol végre
először lehetnek „kettesben" a fiatalok.

Az anatóliai törökök rendkívül összetett
rokonsági rendszerének jobb megértéséhez
szolgáltat adatokat egy újabb fejezet. A szerző
részletes terminológiai táblázatot közöl a még
változatlan formában élő városi rokon- sági
rendszerhez. Ám maga is bajban van, vajon az
affinális vagy műrokonsági rendszerbe so-
rolja-e be a főleg Kelet-Anatóliában érvény-
ben lévő többnejűség, azaz a kuma terminusát.

A népi növényismeretet taglaló fejezet be-
illene füveskönyvnek is, melyből főzőcskézni,
gyógyítani tanulhatna a tisztelt olvasó, ehhez
szolgálna a segítségül a mintegy 140 növényt
török-latin-magyar nyelven magába foglaló
növénynév-mutató.

A legtöbb fénykép a keleti kereskedelem
hagyományos formáiról szóló tanulmányt
illusztrálja, a jellegzetesen bőséges árukínálat-
tal rendelkező boltok, utcaképek tárulnak
elénk.

Egy újabb fejezet a század 20-as éveitől
fellendülő török néprajz tudománytörténetének
fejlődésével, problémafelvetéseivel, nyelvésze-
ti, nyelvjárási, szervezett néprajzi gyűjtő-
munkák ismertetésével foglalkozik.

A tanulmányok sorát utolsóként a már
önálló kötetben megjelent, s ott bővebben tár-
gyalt anatóliai törökség temetkezéséről szóló
zárja. A nomád kultúra nem bővelkedik tárgyi
emlékekben, s ahogy az itt kiderül halottainak
sem állít hivalkodó sírjeleket. Maradandó em-
léket csak a közösség kiemelkedő tagjai szá-
mára állítottak, s a sírjeleket a törzsi hagyo-
mányoknak megfelelően homokkőből vagy
mészkőből ló vagy kos alakúra formálták.

A szerző minden tanulmányához részletes
bibliográfiát csatol, de az egy kötetbe szer-
kesztés gondolatát szerencsés vállalkozásként
kell üdvözölnünk, hiszen érthető nyelveze-
tével, gazdag képanyagával a török kultúra
igazán érdekes részterületeire kalauzolja el az
olvasót. A törökség iránt érdeklődőknek szíves
figyelmébe ajánlom a tanulmánykötetet. A
már említett tanulmányok a Keletkutatás és
Jászkunság folyóiratokban külön-külön már
megjelentek.

(Kapható a karcagi múzeumban, valamint
a KLTE Néprajzi Intézetében lehet érdek-
lődni.)

Kovács Előd
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