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Török – magyar néprajzkutató csoport 2016- ban

„Sevelim, sevilelim …”
Junus Emre



A magyar népi  kultúra keleti hozadéka

• A magyar kultúrát három rétegben érte
keleti hatás: - a honfoglalás korában, a
kunok bejövetelével és a török
hódoltság idején.

• A török népekkel való együttélés eredményeiként szántóföldi növényeink, (búza,
árpa) gyümölcsnevek(alma, szőlő) és az állattartással kapcsolatos szavak, pl. a
juhtartás teljes szókészlete török eredetű.

• Ilyen megvilágításban érthető, hogy a török hódoltság idején minket ért hatás
viszonylag   könnyen beépülhetett a magyar táplálkozási kultúrába.

• A fundamentum: a korábbi steppei kultúra a Magyar Alföldön tovább élt és éltette
a Keletről hozott műveltséget.  Ez olyan alapot képez, amely összekapcsolja a
magyar kultúrát, a közép-ázsiai és az anatóliai török kultúrával, mert a hasonló
ökológiai körülmények között kialakult gazdálkodás és életmód tovább élt.



A kunok betelepedése 1239-ben a
Radnai-hágón át



Közigazgatás, autonómia, kiváltságok
1279  Kun statútumok (Első kun törvények)
1690 Penz-féle összeírás: szinte lakatlan a Nagykunság
1702  Új birtokos a Német Lovagrend
1745. május 6. Redemptio (a kiváltságos jogok visszaváltása)
Hármas Kerület: Kiskunság-Nagykunság-Jászság- nagykun
főkapitány- nádor



Kun identitás :  etnikus  gyökére+ redemptus tudat+ közjogi
állapothoz köthető  (autonómia)  gyökere



Kun emlékhely Karcag , 1995, IV. Béla és Kötöny szobra  2000,
Jászkun emléknap ,2014

Jászkun főkapitány,…



A kun műveltség emlékei
A kun nyelv emlékei
- Családnevek - Kada, Karakas, Garaguly, Talamas , Csőreg, Kangur,
- Kun miatyánk
- Kiszámoló mondóka
- Földrajzi nevek, térfelszíni formák, vizek nevei: Karcag, Bengecseg, Kománcsok,

Tarattyó, Kolbazszék, Zádor,  Debrecen

- Az állattartással kapcsolatos szavak: barág, bázsing, kamcsi,
- Növénynevek, tűtökíny, cötkény, karambél st .

- Táplálkozásban: a juhfej rituális  osztása, boza
- Lakodalmas szokásokban a jelképes
- nőrablás, felkendőzött lovak



Dr. Vásáry István akadémikus kun nyelvészeti gyűjtésen Kisújszálláson, 2013
júniusában



Gyermekfolklór – az astragalos csont  jó
példája a játékkultúra interetnikus
kapcsolatainak…

Kiszámoló….



Néphit

Táltos – bika képében
viaskodik a határban , ha
kotorgány idő támad….

- Kam (a törökségi
kultúrában a sámán)



Népszokások

Lakodalmas
szokáskör
- Nőrablás
- Útelkötés
- Csujogatók
- A juhfej

rituális
osztása



A vőfély - énekmondó akinokhoz hasonlította  Thury József

Szándokláda

Kalim
a pénzért rótt

menyasszonytánc

Lovaslegények



Temetkezési szokások

A kunok vándorlásának irányát
jelzik a kezükben áldozati csészét
tartó ősszobrok.
Áldozati helyek voltak

Karcag határában
Kormáncsok halom



A  kunok gyásza



Tárgyi kultúránk keleti öröksége

Fotó: Hangyási Attila



Fotó: Hangyási Attila



Legénybot – a középkori buzogány            Fotó: Hangyási Attila



A török hódoltság hatása

• Új források: a 20. század végi forráselemzések,
gazdaságtörténeti vizsgálatok más megvilágításba
helyezik a korszakot: sem a népesség, sem a gazdaság
nem szenvedett olyan mértékű pusztulást a 16. század
végéig, mint azt korábban feltételezték.

• Az igazi pusztítást nem a harcok, hanem az utánuk
következő „morbus hungaricus”, a hazánkat Európa-
szerte hírhedtté tévő betegség (a tífusz és a malária)
okozta. (Higiénés hiányosságok, ihatatlan ivóvíz,
mocsaras vidékek…)

Táplálkozás



A török konyha
felszerelései

Bogrács, ibrik,
findzsa, kiöntőcsöves
edények…. Mind
török átvétel.



Kereskedelem

Az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom közötti békeszerződések a
kereskedők számára nagyon kedvező feltételeket teremtettek. Jelentős
árucsereforgalmat bonyolítottak  le. A vándorkereskedelem Velence helyett
Nyugat felé irányult, központja Bécs, majd Pest lett.
A polgári lakosság közvetítésével számos török és balkáni fűszer,
konyhafelszerelés került a magyar kultúrába.



Kertészet, szőlészet, gyümölcstermesztés

A magyarországi rendszeres gyümölcstermesztés, a balkáni gyümölcsfajták
meghonosodása a 16. századra tehető, virágkora a 17-18. században volt.
A 17. századi  utazó, Evlija Cselebi csodálattal ír a pécsi gyümölcstermesztésről,
feljegyzése szerint 170  fajtát termesztenek ott.  A kertészet és a szőlészet terén a
hódoltság korában több új fajta jelent meg.
A borszőlők napja ugyan leáldozott (a Korán tiltása),de a borpárlatok fogyasztása
emelkedett, mert a „főzött borokra” nem vonatkozott a vallási tilalom. Az
adómentesség okán sok szőlőt telepítettek az Alföldön, de máshol is.



Gyümölcstermesztés: A meggy és a cseresznye termesztése a
16. században fellendült. Számos új fajtát telepítettek be.
Szentesi meggy, kajszi barack … A törökök révén kezdtek el
barackot termeszteni Kecskeméten, Nagykőrösön, Abonyban.
Kertészeti növények, fűszerek: Padlizsán a 17. századtól
honosodott meg.
Szamóca, naspolya, füge, paprika, mák, káposzta,
zsálya,kakukkfű
Szántóföldi növények: kukorica, rizs.

A török-magyar konyha „közös ételei”  a töltött káposzta,
töltött paprika, rizseshús (pilaf), töltike (töltött szőlőlevél), az
erdélyi csorba leves, általában a savanyú levesek zöme a török
konyha hatására honosodtak meg.



Boza, a kölesből erjesztett ital , amit valószínűleg a közép-ázsiai
török népek készítettek először.

A törökségi kultúra minden országában ismert
ital.
Janicsárok öröme… a 17. sz.ban Isztambulban
300 boza-árusító hely volt. (Evlija Cselebi) Az
Oszmán Birodalomban szinte minden helyen
főzték. A szennyezett ivóvíz helyett bozát
ittak.

A magyar nyelvben a boza kipcsak török
eredetű…
Érdy-kódex 1526-27 – említi a bozát…
1557-ben  Kőrösi Gáspár, Nádasdi Tamás
nádor feleségének doktora gyógyszerként
említi…
Elterjedése Közép-Ázsiától  Törökországon és
a Balkánon át Európa keleti fele…
Nagykunság: bozálkodik, bebozitált…



Mesteremberek, csizmadiák, hentesek, borkimérések,
műhelyboltok…
A magyarok között éltek ! A katonaság kiszolgálására  kb. 2 ezer
polgári lakos élt a hódolt területen. A kereskedelmi szerződések a
vándorkereskedelmet segítették , a kereskedelem központja
Velence után Bécs, majd Buda lett…



A cifraszűr , a 19. században lett ilyen
díszes…
- helyi stílusok
aszaj-dísz
- virágban virág – hódoltságkori török hatás
- a szironyozott szűrcsat – a hódoltságkori
mentékről került át

A népviselet keleti öröksége







• A vásznakon kívül nagy mennyiségű török
hímző fonál, skófium is érkezett. Az arany és
ezüst fémfonallal hímzett kelme igen kedves
lett a magyar főurak körében. A Rákócziak
Isztambulból skófiumhúzó török vagy
örmény mestereket telepítettek a munkácsi
várukba. Az arannyal való hímzés innen
ment át a vászon és selyem anyagra…



Kisújszállás 1728-ból való
keresztelési anyakönyvének
borítója



• A kereskedelem révén  tömegesen
érkező török áru felvevőpiaca
Brassó volt, innen terjedt az
Alföldre és az ország más vidékeire
is. Utánzásra méltó volt  a színes
keleti kelme.



Kunhímzés











16. századi tál a szolnoki vár ásatási anyagából

Ifj. Szabó Mihály karcagi fazekas
magyar reneszánsz kerámia tálja



Szabó Mihály karcagi fazekasmester  magyar reneszánsz kerámiái



A 20. század elején a
szecesszió megérintette a
fazekasságot is.
Mezőtúron Badár Balázs ,
Kunszentmártonban
Bozsik József  műhelyében
készültek a legszebb
darabok.

Tanítványaik által máig
továbbél ez a stílus.

A szecesszió a keleti
díszítőstílusból és
formavilágból merített….



Balázs Badár   Mezőtúr



Köszönöm szépen a figyelmüket!


