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A megőrzött hagyomány

Bartha Júlia: Lále: Hagyományok a mai török társadalomban,
az emberélet fordulóinak népszokásai. Szolnok, 2006. 208 p.

Lále - Tulipán a címe annak a szép kivitelű kötetnek, amelyben dr. Bartha Júlia
orientalista, néprajzkutató tette közzé a török népszokások vizsgálat eredményeit. A
karcagi eszmélésű szerző érdeklődése alapos nyelvi és néprajzi stúdiumok mellett húsz
esztendeje fordult a török népek, pontosabban Törökország népei, néprajzi csoportjai
kultúrája felé. 1988 óta szinte évi rendszerességgel folytatott gyűjtőmunkát Anatólia
településein, de Kazakisztán tájaira is eljutott.

Törökország néprajzát bizonyára nem könnyű kutatni, hiszen, ahogy ez a könyvben
olvasható, az országon belül „47-féle táji-etnikai-vallási csoportot tartanak számon",
amiért aztán akár falvanként eltérőek lehetnek a szokások, vagy azok egyes elemei. Itt-ott
még élnek nomadizáló csoportok, amelyek szokásai ma is sok archaikumot őriznek, míg a
városokban már felbomlóban van a régi örökség szokásrend: „... kétféle Törökország
létezik - írja a kutató -, a keleti és a nyugati mintájú, de az utóbbin átszüremlik az örökség,
ettől kap olyan különös varázst." E varázslatosnak nevezett világot takarja az ország
jelképe után adott Lále (tulipán) cím, a kötet tematikája pedig a tartalmi összefoglalót adó
alcím szerint „Hagyományok a mai török társadalomban, az emberélet fordulóinak
népszokásai". A könyv végén 483 tárgyszó segít az eligazodásban, visszakeresésben vagy
a tájékozódásban, s ez is mutatja, hogy a - születés-házasságkötés-halálozás -
eseményeire tagolt összefoglalás igen bőséges és szerteágazó anyagot tartalmaz.
Különösen vonatkozhat ez a temetkezési szokásoknak a gyásztól a sírjelek, temetők
jelképrendszeréig összegyűjtött, rendszerezett bemutatására. A földrajzi tényezők mellett
az iszlám teszi még távolibbnak, zártnak, s ezzel együtt rejtelmesnek ezt a világot, ami
azonban a könyvet olvasván nagyon közel kerülhet hozzánk, s megláthatjuk, hogy a
miénkhez hasonlóan a kopártól a csodásig minden árnyalat meglelhető benne, s e
kultúrában irigylésre méltó, hogy „noha átvesz mindent, amit a nyugati világ rázúdít, a
fontos dolgokban a saját tradícióját tekinti mértéknek és mércének".

A gazdag, tematikus bibliográfiát és közel mintegy száznyolcvan illusztrációt,
fényképet felvonultató kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei
61. darabjaként jelent meg.
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