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Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások
a kisázsiai törököknél*

Az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával 2002-2005 között Törökor-
szágban végeztem néprajzi gyűjtést.

A már mintegy 15 éves kutatások folytatásaként igen nagy lendületet vett az OTKA-
ösztöndíjjal végzett kutatás, aminek fő hangsúlya a terepmunka volt. A pályázati időszak
alatt öt alkalommal jártam Törökországban, elsősorban Trákia, Belső-Anatólia és Dél-
Törökország területén végeztem kutatásokat. A munkám során számolnom kellett azzal,
hogy a vizsgált területen 47 féle táji-etnikai és vallási csoport él, ezért igen sokszínű a
török népi kultúra, ami a külföldi kutató számára külön kihívást jelent, hiszen minden
igyekezete ellenére sem tudja teljességében megrajzolni ezt a különös világot. A török
néprajzi kutatócsoport könyvtárában, valamint az Ankarai Egyetem Hungarológiai
Intézetében dolgozó Dr. Naciye Güngörmüs sokat segített a munkám során. Az egyetem
Etnológiai és Néprajzi Intézetének könyvtárában elhelyezett doktori dolgozatok kéziratai
és egyéb, a témát érintő szakirodalom pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kutatási
tervben megfogalmazott feladatokat maradéktalanul elvégezzem. Friss kutatási adatokhoz
jutottam, amelyek elsősorban Belső-Anatólia, Délkelet-Anatólia falvaira vonatkoznak,
úgymint: Kemaliye, Polatli-Kirkhamam, Karahamzali, Yagrbaba, Kocshisar, Gavas, Gaziantep,
Sivs, Konya, Ocak, Aksögüt.

A négy éves időtartam alatt a kutatási tervben megfogalmazott feladatok és ütem szerint
végeztem a munkát, ami alapkutatás volt, a magyar néprajztudományban szinte
előzmények nélküli. Ebből következően újszerű megvilágítását adja a törökországi népi
kultúrának, az összehasonlító néprajzi vizsgálatokhoz jó segédletet adhat a cédulaanyag
és a megírt tanulmányok sora.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy a kutatási keret terhére vásárolt technikai be-
rendezések, de különösképp a digitális fényképezőgép mennyire megkönnyítette a munkámat.
Egy-egy út alkalmával 4-500 felvételt készítettem. A fotókat tartalmazó CD-t a múzeum adat-
tárában helyeztem el, s a közben megjelent tanulmányok illusztrálására használtam.

A kutatás kapcsán több előadást tartottam, pl. Kovásznán, a Körösi Csorna konferenci-
ákon, a Jász-Nagykun-Szolnok megye múzeumok konferenciáin, a Jászkunság kutatása
konferencián. Ezek az előadások többnyire nyomtatásban is megjelentek.

Publikációk:
Szünnet, a metélkezés, mint avatási szertartás az anatóliai török kultúrában című az

Ethnographiában. 114. évf. (2003) 3^t. sz. 305-313 p.

Bartha Júlia: Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások a kisázsiai törököknél. OTKA nyilvántartási szám: T/037310.

- 4 0 -



Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások a kisázsiai törököknél

Török népi építészet ( Nyíregyháza, a Dám László tiszteletére szerkesztett kötet egyik
tanulmánya), a Kovásznán megjelenő Körösi Csorna Konferencia anyagaként A török
lakodalmas szokások, valamint Lélek a török hagyományban című tanulmányok. A Jász-
kunság kutatása konferencián a Kálim egy népi jogszokás török hagyományokban címmel
tartottam előadást, a konferencia kötetében a tanulmány is megjelenik.

Menyegzö a törököknél In: Szolnoki Tudományos Közlemények 2005. CD.
Rózsa a török hagyományban In: ESŐ, 2004. VII./4. 29-31. p.

A kutatás során kiemelt figyelmet szenteltem a születési szokások és a hozzájuk kapcso-
lódó gazdag néphiedelmi adatok gyűjtésének. A kutatás ugyan a népszokásokra terjedt ki,
de hozadékaként más területen is hasznosítható adatbázist alkotott, amit Török folklór
archívumként elektronikus adthordozón készítettem el, amely 2006-ban Szobiokon meg-
jelent. Szintén tervezem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok honlapján más tanul-
mánnyal együtt közzé tenni.

A kutatóutakon készült fotókból Török varázs, a török népélet képekben címmel fotó-
kiállítást állítottam össze, amit 2004. május 18-án Budapesten a Gül baba türbénél lévő
kiállító teremben a Török Köztársaság nagykövete nyitott meg, majd 8 településen vándor-
kiállításként mutattuk be. Az utolsó helyen, Túrkevén 2006-ban, a Finta Múzeumban volt
látható.

A kutatás összegzéseként elkészítettem azt a könyvet, ami monografikus feldolgozását
adja az emberélet fordulóihoz fűződő népszokásoknak. Lále. Hagyományok a mai török
társadalomban, az emberélet fordulóinak népszokásai címet kapta. A tervnek megfelelően
2006-ban betördelve várja, hogy nyomdába kerüljön. Szakmai lektorok: dr. Selmeczi
Kovács Attila, néprajzi, és dr. Agyagási Klára turkológiái lektorok voltak. A könyv a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 61. köteteként jelent meg 2006-ban,
a NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma anyagi támogatásával.

Összegzésként elmondhatom, hogy a törökországi kutatás új eredményekkel gazdagí-
totta a hazai néprajztudományt, a kutatói tervekben foglalt feladatokat elvégeztem, az
összefoglaló monográfia jelentősen hozzájárul a török-magyar néprajz összehasonlító
vizsgálataihoz. A monográfiához egy interaktív CD-rom is tartozik mellékletként, amelyen
több, a témát érintő tanulmány és nagy számú színes fotó látható. Török folklór archívum
címen külön is megjelent.
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