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Zenei alapformák egy török falusi 
közösségben

SIPOS JÁNOS

1999 óta több mint 1100 dallamot gyűjtöttünk Gáki Évával a Törökország 
európai részén élő bektasiktól, akiknek nagyszülei Bulgária területéről vándoroltak 
İde az elmúlt évszázad során.1 Célunk egy hiánypótló mű, a trákiai bektasik vallási 
és népdalait ismertető monográfia elkészítése.

A bektasi hitnek áttételes kapcsolata van Magyarországgal is, hiszen ez volt a 
janicsár sereg vallása; a törökök ezen a hiten nevelték katonává a devşirme „gyer
mekadó” során begyűjtött keresztény gyermekeket. Magyarországon nem alkal
mazták ugyan ezt az adót, de a rabkereskedelmen belül vittek el gyermekeket is.2 
Egyik szentjük pedig az a Gül Baba volt, akinek a türbéje a mai napig áll Budán.3

Az első találkozás 1999 őszén történt, amikor ismerőseink segítségével részt 
vehettünk a bektasik vallási vezetőinek nagygyűlésén Csorluban. A közösségben 
történt bemutatkozásnak köszönhetően meghívásokat kaptunk falvakba, és zárt
körű, lényegében ma is titkos szertartásaikra.4

1999-2003 között több mint 900 dallamot vettünk videóra 24 faluban 150 
bektasi hitű férfitól és nőtől, és a kutatássorozat végére úgy tűnt, hogy fő célun
kat elértük vallási dalaik túlnyomó többségét felvettük, és számos népdalukat is 
rögzítettünk5

1 A  tanulmányhoz kapcsolódó zenei anyag a mellékelt GD-n szerepel.
2 Az 1568-as drinápolyi szerződés 15. cikkelyében tiltólag külön ki is tértek arra, hogy a török bégek 
és katonák a határ mentén „nagy számban rabolnak el mindenféle korú embereket, de különösen ser- 
dületleneket... ”. Sinkovics I.: 1968, 147. A devşirme során tilos volt muszlimokat, grúzokat, zsidókat, 
magyarokat és horvátokat összegyűjteni (ez utóbbi kettőt azért, mert úgy tartották, sohasem lesznek 
hithű muzulmánok. Fodor P.: 2001,311.
3 Gül Babáról, a „rózsák atyjáról” valójában kevés biztosat tudunk. Evlija G elebi korabeli, de 
nem mindig megbízható feljegyzései szerint a város védőszentje (gözdzsü) volt, mások szerint csak 
egy szent (evlija), ismét mások szerint egy gazdag muszlim lehetett, akinek adományai biztosították 
a kolostor 60 dervisének ellátását. Ágoston G. -  Sudár B.: 2002, 63.
4 Egyes hívek rá-rátelefonáltak a vallási vezetőkre, hogy távolítsanak el minket, mondván, veszélye
sek lehetünk rájuk nézve. És valóban, nagy a kutató felelőssége, hogy mit ír le a sokszor csak az egyes 
emberekre, illetve csak a közösségre tartozó adatokból, melyekhez gyűjtőútja során hozzájutott.
5 Gyűjtéseink: 1999-ben Çorlu, Musulça, Tekirdağ, Kılavuzlu, Karacakılavuz és Isztambul (170 dal);
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Ez a vizsgálat jól illeszkedik egy régóta folyó magyar kutatássorozatba. A 20. 
század elején Bartók Béla és Kodály Zoltán együtt kezdték meg a magyar népzene 
tudományos igényű feltárását. A magyar anyag gyűjtése és elemzése mellett rögtön 
megkezdődött a szomszéd és a rokon népek zenei kultúrájának a kutatása is.* 6 Bar
tók 1936-ban gyűjtött Törökországban, tapasztalatairól írt könyve a mai napig az 
anatóliai népzenével foglalkozó művek megkerülhetetlen alapmunkája. 1958-1979 
között jelentős kutatássorozat folyt a Volga-Káma vidékén, melynek során Vikár 
László és Bereczki Gábor gyűjtött mordvin, votják, cseremisz, csuvas, tatár és 
baskír emberektől.7 Magam pedig 1987-tól több mint 7000 dallamot gyűjtöttem 
Anatóliában, Trákiában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Kazakisztánban, va
lamint a mongóliai kazakok, a kaukázusi, illetve a törökországi karacsájok, vala
mint az észak-amerikai navahó és dakota indiánok között.8

2001-ben Izmir és Özde re (18 dal); 2C02-ben Tekirdağ, Kılavuzlu, Yeni Bedir, Çeşmekolu, Kırklareli, 
Kanncak, Kızılcıkdere, Lüleburgaz és Isztambul (208 dal); 2003-ban: Kırklareli, Kızılcıkdere, Devlet- 
liağaç és Ahmetler (235 dal); 2003-ban Kırklareli, Topçular, Devletliağaç, Enez, Ormankent és Zeytin- 
bumu (Isztambul) (250 dal). Ehhez járul még jelentős számú felvétel, melyet mások ajándékoztak ne
künk.
6 Most csak annyit, hogy Bartók hatalmas magyar gyűjtéséhez jelentős román, szerb-horvát, sőt 
arab és török gyűjtések is társultak.
7 Vikár L. -  Bereczki G.: 1971,1979,1989,1999.
8 Sipos J.: 1994,1995,2000, 2001,2002, 2005,2006.
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ZEN EI ALAPFORMÁK EGY TÖRÖK FALUSI KÖZÖSSÉGBEN

Kik ezek a bektas ik, milyenek szertartásaik, hol és hogyan táncolják táncaikat 
és éneklik dalaikat? Hogy választ kaphassunk ezekre a kérdésekre, Közép-Ázsia 
régebbi történelméhez kell visszatérnünk

A nomád és félnomád törökök nem egy adott pillanatban, hirtelen lettek isz
lámhívők, hanem fokozatosan, századok során. Miközben adoptáltak szunnita, síi
ta és misztikus iszlám elemeket, nem maradtak hűtlenek régebbi hagyományos 
samanisztikus hitükhöz és gyakorlataikhoz sem.9

A Mohamed által alapított vallás már a kezdeti időkben kettévált. Egyrészt 
kialakult egy merev, skolasztikus elmélet, rugalmatlan vallási törvényekkel. Ezzel 
szemben állt egy irányzat, mely csíráiban már az első két században létezett, majd 
rohamos fejlődésnek indult. Ebben az egyének és a csoportok abban hittek, hogy 
az aszkétikus élet és a misztikus megközelítés lehetővé teszi Isten közvetlen meg
ismerését.10 E csoportok egyike a bektasi rend.

Előnyös volt a rend számára, hogy a 14. század közepén az alapító Hadzsi 
Bektas a janicsár sereg pbje azaz védőszentje lett. A bektasi dervisek, ha kellett ön- 
feláldozóan küzdöttek a csatákban, ha kellett földet műveltek, és toleranciájuk mi
att az újonnan elfoglalt keresztény területek lakói számára is elfogadhatóak voltak. 
A bektasi hit a Balkán-félszigeten a 13-14. században kezdett elterjedni. A korai 
hagyományok szerint Hadzsi Bektas egyik hittérítőjét, Szári Szaltukot ekkor küldte 
Rumelibe (Európába).11

A 16. század kezdetén egy új dervisrend a kiy/basók váltak Irán vezetőivé. 
Ebben az időben Anatóliát folytonos türkmén lázongások jellemezték majd nem
sokára kirobbant az oszmán-perzsa háború is. A türkmének akiknek a vallása 
számos síita elemet tartalmazott, gyanúsakká váltak az alapvetően szunnita Osz
mán Birodalomban. Az állandó zaklatás és üldöztetés ellenhatásaképpen, továbbá 
az iráni szafavida propaganda hatására a bektasi-alevi vallás egyre határozottabb 
formát öltött, míg végül a Erkannaméjében „Iránymutató Könyvében” Bálim Szul
tán standardizálta a tant. A 16. században az iráni Szafavidákat támogató kizil- 
basokat kiűzték Anatóliából, éltkor számos bektasi csoport vándorolt a Balkánra.12

’ Sok szempontból hasonlóan az amerikai indiánokhoz, Ш. egyes nomád népekhez, pl. az ázsiai tö
rő kséghez.

Birge, J. K.: 1937,13.
11 Szári Szakuk a Hadzsi Békástól kapott szőnyegen szelte volna át a Fekete tengert, meglátogatta 
Grúziát, ahol térített, majd Bulgária Dobrudzsa vidékének Kilgra városába ment. Birge, J. K.: 1937, 
50-51.
12 Viszonylag távol eső helyeken telepedtek le: Deli Orman, Dobrudja, Gerlova, Stana Zağara és 
Haskovo. Terepmunkája alapján Babinger F.: 1922. azt állítja, hogy ez a csoport a títflbasoк  leszárma
zottja. De Jong F.: 1985, 30-32. az 1980-as évek elejétől dolgozott közöttük Úgy véli, hogy a bulgáriai 
kizilbas szeka vallási ceremóniái erős hasonlóságokat mutatnak a Torosz hegységben élő török 
tahtadzsikéhoz. A kizilbas terminológiával általánosságban olyan extrémista síita szekált nagy változa
tosságát szokák meghatározni, melyek a késő 13. századtól kezdve virágoztak Anatóliában és 
Kurdisztánban. (R. M. Savoly, In: E.I. Kizilbash).
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Az idők folyamán a bektasi rend kettévált, bár a kct ág vallási ceremóniái és 
irodalma nagymértékben megegyezett. A tiirkmén tömegek a népszerű és nem 
egységes csekbtán ághoz tartoztak, itt csak az lehetett tag, akinek mindkét szülője is 
az volt. A  babagán dervis rend egységesebb vallási gyakorlatot folytatott, ez a rend 
később főleg Isztambulban és а В a Ibin on terjedt el. A babagán ág nagyon erős lett 
az Oszmán Birodalom szélein, mert erős kötődései voltak a janicsárokhoz.

Amikor 1826-ban a janicsár sereget feloszlatták, a bektasi rendet, különösen 
a babagán ágat betiltották, így illegalitásba szorultak, de később a bektasik jó kap
csolatokat építettek ki az Ifjú Törökök mozgalmával és Atatiirkkel is. Noha részt 
vettek a török felszabadító harcban (1919-1923), 1925-ben a többi renddel együtt 
újra betiltották őket. Ennek ellenére a rend, ha titokban is, a mai napig létezik, és 
Atatürk képe szinte minden bektasi család otthonában főhelyen van kitéve,

T w o  H KKTM tııt n r  T q  í >a y  
pi'í txpL-uiutk'S» Ы tlluMtnUen 19, [>, í  | ? l

2. kép. Bektasik a 20. század elejéről, Isztambul környékén

Törökországban kisebbségi vallás tagjaiként a bektasik a múltban komoly 
üldöztetést szenvedtek. A legutóbbi években valamelyest javult a helyzet, bonyo
lítja azonban a helyzetet, hogy a törökországi kardok többsége is alevi-bektasi 
vallású, emiatt a vallási különbözőséget etnikai feszültségek is terhelik.13

13 Nem könnyű szétválasztani a bck/ttsi fogalmat a 19. század végétől elterjedt акт fogalomtól. Min
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A bektasizmus egy szinkretista népi vallás, melynek sok köze van a termé
szethez, imádnak hegyeket, a tüzet, az eget. Századokon keresztül más vallások, 
pl. a neoplatonizmus, a zsidó vallás és a kereszténység is erős befolyással volt 
rá.14 A bektasi hit eltér a Törökországban többségi szunnita hittől. Valójában a sí
ita vallás egy szúfizmussal kevert török formájának tekinthetjük

Nincs speciális könyvük melyet bibliaként vagy katekizmusként forgathat
nának és mely megvilágítaná a bektasizmus lényegét. A Koránt elfogadják ugyan 
szent könyvként, de szabályait saját felfogásuk szerint alkalmazzák A bektasik 
követik a saját útjukat: önmeghatározásukban első a török nemzethez tartozás, 
második az iszlámközösség, és harmadik a bektasi hittel való azonosulás.

Bár elfogadják a síita alapelveket, a szentháromságról saját elképzelésük van. 
Náluk Isten, mint az egyetlen létező Mohamedben és Aliban manifesztálódik.15 
Jellemző, hogy imáik nem a hagyományos muszlim Bism-i İllab -hal „Isten nevé
ben” formával kezdődnek hanem Bism-i Şab-bA, mely azt jelenti, hogy a „király 
nevében”, azaz Ali nevében.

Egyes bektasik szerint a bekas izmus elsősorban nem vallás, inkább életmód 
és világnézet.16 Az igazi tudást csak a gyakorlatban lehet megszerezni. Korábbi 
„pápájuk” Bedri Noyan dedebaba megfogalmazásában: „A bekasikat a világ ösz- 
szes lakójával, vallásával szembeni tolerancia jellemzi. Valójában ez a török isz
lám, a török vallásfelfogás lényege”.17

A sámánhit elemei a inai napig élnek közöttük.18 A hagyományok szerint a 
bekasi szenteknek és legendás személyelmek speciális sámán-tehetségük volt:

denesetre a lakosság többségét alkotó szunnita törökökhöz képest az alevik elkülönülése hangsúlyo- 
zottabb. Ő k sem azonosulnak a szunnita iszlámmal, és alevi csak az lehet, akinek a szülei is alevik, az
az „Ali és Fatma leszármazottjai”. Az ugyancsak nem-szunnita bektasik simulékonyabban viszonyul
nak a szunnita hithez, és magukat az ősi török vallások őrzőinek, az „igazi törökök"-nck tartják
14 Anatóliában a kereszténység a Kr. u, 1. század óta jelen volt. Az ős keresztények a korai üldözések 
elől a Szentföldről az Ihlara völgyi és kappadokiai barlangokba menekültek, ahol föld alatti városokat 
alakítottak ki maguknak A szeldzsukok betelepedése után, majd a 13. században is jelentős számú ke
resztény lakossággal számolhatunk Közép-Anatóliában, ekkor az iszlám és a kereszténység között szo
ros volt a kapcsolat. A manicheizmus, ez az óperzsa és keresztény elemekből álló dualisztikus (a létet 
két ellentétes alapelvvel, az anyagival és a szellemivel) magyarázó tanítás is hatással volt a bektasi tanra.
15 Mohammed közvetítette Allah tanait a földre, ő a rehber „vezető”. Legjobban azonban az isteni 
tökéletesség földi megtestesülését, Alit, a mürsidet (mestert) tisztelik Az ő reinkarnációja Hadzsi 
Bekas. Kiemelt tisztelet övezi a Próféta lányát, Faunát, és fiait Haszánt és Hüszeint is.
16 Clarke, G. L..: 1999,12., de magunk is sokszor találkoztunk evvel a vélekedéssel.
■7 Noyan, B.: 1998, XXVI.
18 Tavasszal a falvak népe csoportokban kivonult az erdőbe, hogy a fenyők friss ágainak a kérgét le
faragják, elrágcsálják Különös éltetőerőt tulajdonítottak a benne lévő nedveknek (vö. Kunos I.: 1999, 
77). Itt említem, hogy noha a küszöbre lépés tilalmának van vallási magyarázata is, c tabu eredete az 
iszlám előtti Közép-Ázsiába nyúlik vissza, a szokás pl. a mongolok között is általános. A Taurusz 
hegységben lakó tábláitok, soha nem ejtik lei a medve a nevét, az tabu. Helyette azt mondják, hogy' koca 
ogíau ‘nagyfiú’ vagy dağdaki ‘hegylakó’ (Atalayy B.: 1924, 13.).
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lelkűk elhagyta testüket és visszatért oda, lovukon az égbe szálltak hogy beszél
jenek Istennel, tetszésük szerint irányították a természet erőit, nem égtek meg a 
tűzben, stb.19

Ahelyett, hogy dob ütögetésével segítené a földöntúli világba kerülését, a 
bektasi bağlama-játékos a dallam játszása közben a hangszer fedőlapján dobol 
jobb középső ujjával.20 21 Nem mondanak öt imát egy nap, nem látogatják a mecse
teket sem. Ugyanakkor falvaikban építenek dzsámit, nehogy a többségi szunnita 
társadalom elítélje őket.21 *

3. kép. Bektasi férfi neleszl énekel és bağlaman kiséri magái

19 Hasonló attribútumok: tudnak varázsolni, betegeket gyógyítani; tudnak elveszett dolgok hollété
ről; tájékoztatnak bekövetkezendő eseményekről; legyőzőn állatot a csontjaiból életre keltenek stb. 
(Ocak, A  Y.: 1983,95.)
20 A başlama egy' háromhúros lant, 1. Picken, L: 1975,200-295.
21 Nem tartják a ramazáni böjtöt, cs a böjtöt lezáró áldozati ünnep (kurbân hajrám!) számukra gyász
nap, mert ekkor ölték meg Alit. Nagy ünnepük Ntvru% az újév (március 21), mely a fényes Ali szüle
tésnapja, valamint Ali és Fatma házasságának napja. Május 5-6. a nyár kezdete Hızır és Iljas 
(Hıdrellez) napja. Muharrem hó 1-12. között szigohi nagyböjtöt tartanak, Húszéin és társai szenvedése
ire emlékezve. Az Asımı böjt csúcspontja a 10. nap, Ali vértanúságának napja. 12-én este édességek, 
finomságok fogyasztásával ér véget a böjt.
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A bektasİ közösség vallási és népi dallamokat is énekel. A népdalok haszná
lata, megtanulása nem tér el a hagyományosan ismert formáktól. Egyedibb azon
ban ennek a közösségnek a vallási ceremóniája, ezért erre röviden ki kell térnünk.

Vallási szertartásaikat a közösség választott vezetője, a baba „atya” vezeti, aki 
mindig elfogadott, respektált és szeretett ember. Ilyennek is kell lennie, hiszen a 
szertartás első felében ő ad „bűnbocsánatot” a vétkekre. Hagyományaik alapján 
és a külső hatósággal kapcsolatos rossz tapasztalataik miatt ugyanis a közösség 
tagjai által elkövetett vétkekre lehetőleg a közösség keretén belül keresnek meg
oldást.

Ha egy jelölt murid (jelölt) csatlakozni altar a rendhez, keres egy mürşide.t (taní
tó), akinek a tanácsai, ítélete, véleménye segíti a bektasi alapelvek megértését, és 
azok alkalmazását a mindennapi életben.22 A jelölt teljes jogú tagként csak akkor 
csatlakozhat a közösséghez, ha teljesen megértette a bektasizmus lényegét, és ami 
talán még fontosabb, ha a kollektíva elfogadta és befogadta őt. Férj és feleség csak 
együtt vállalhatja ezt az életfogytiglani szolgálatot. A csatlakozás egyik formális fel
tételeként a jelöltnek rendeznie kell egу  ajíni döşemet, „vallási ünnepséget”.

A rend betiltása óta a bektasik magánházaknál rendezik a összejöveteleiket, 
ide idegeneket nem szívesen engednek be. Reggel feltakarítják a helyet, áldozati 
bárányt vágnak, és elkezdik az ételek készítését. A résztvevők napnyugta után ér
keznek. Szigorúan csak a közösség tagjai vehetnek részt az összejövetel első felé
ben, ahol a belső ügyeiket beszélik meg. Ida valaki részt akar venni a széttartáson, 
számos szabályt és szokást kell tudnia, pl. érkezéskor és távozáskor megcsókolják 
a baba lábát, kezét és mellkasát, majd leborulva homlokukkal megérintik a földet. 
Ismerniük kell a dallamokat és a dallamok szövegét, tánc közben nem fordíthat
nak hátat a babának stb.

A dzsem alatt 12 gyertya ég a baba előtt, a 12 imámra emlékezve.23 A baba 
és a segítői is 12 szolgálatot látnak el.24

n  A megvilágosuláshoz vezető útnak négy szakasza, lapuja van. Első a sémit, az iszlám vallásjog, 
mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy' a tanítványnak be kell tartania az alapvető emberi normákat. A 
második szakasz a tarikat már az igazi út: egy vallási rendhez csatlakozással vagy magányos meditáci
ókkal jár, ami során a tanítvány új látásmódot alakít ki. A harmadik kapu a marifet, a valódi isteni érte
lem, a biztos tudás, a tisztánlátás szakasza. A negyedik szakasz a bakikat, az igazi valóság, ahol a tudás 
a szeretettel párosul. Ez vezet a famiJiltalAíoz, a végső feloldódáshoz. Az emberi gyarlóság miatt ezt az 
utat többször is végig kell járni.
-,  Egyes kutatók szerint a 12-es szám keresztény hatást mutat, és egyik súlyos érve lehet annak, hogy 
a bektasizmus alapelvemek megformálásakor keresztény elemekre is támaszkodtak (E. 1.1.: 1161b).
24 Az idők folyamán a funkciók némiképp módosultak, és ebevezésük is vidékenként eltérő lehet, 
de a szertartásban lényegi változás nem történt. Egy teljesebb leírás a következő. A baba vezeti a gyü
lekezetét és a szertartást; a davctcsi ‘hírnök’ értesíti a közösség tagjait az eseményekről; a kupidéi fel
ügyeli a gyülekezet tagjainak otthonát távollétükben; a góstd̂ sii a szertartás folyamán rendet tart és fi
gyel, hogy nem fenyeget-e veszély; az asesi vagy sspfradsgi feladata az áldozati állatok megáldása, levágá
sa, megnyúzása, ő főzi és szolgálja fel a gyülekezel ételét; az ajakcsi az asesi segítője; a mjdandtçi a házi
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4. kép. Baba a feleségével a 12 gyertya előtt

5. kép. Derűs percek a szertartás közben

gazda, aki a cipőt leveteti az érkezőkről, és felügyel a rendre, tisztaságra; a cserágáéi felelős a gyertyák 
meggyújtásáért; a siipiirgcdigi ‘söprögető’ a szertartás egyes szakaszai között jelképesen takarít, miköz
ben azt kiáltja: Ja ЛHab, ja  Mubammed, ja A li (Allall, Mohammed és Ali az alevik és bektasik szenthá
romsága); a sakadysi ‘italt felkínáló, vízhordó’ tiszta ivóvízről gondoskodik a gyülekezet lészére; a 
Şişlimin a szertartásos kézmosáshoz biztosítja a vizet és végül fontos szereplő a -jatzir, aki hosszú nyakú 
háromhúros hangszerén kíséri a vallást énekeket, L. Doğan, S.: 1999,115.
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A vallási Összejövetel második részében a résztvevők esznek-isznak (alko
holt is). A baba tanító célzatú szövegeket olvas fel. Ezek a leckék nem mindig 
aratnak nagy sikert, de a közösség rendszerint nagy türelemmel viseli el őket.

Ezután kellemes beszélgetés következik anekdotákkal, felharsanó neveté
sekkel és időről időre énekléssel. Egészséges török ételeket fogyasztanak sok 
zöldséggel, sajtokkal és gyümölccsel, közben vízzel kevert rakk, „ánizspálinkát” 
isznak. A rákit mindig együtt isszák imák és táncok után, a részeg ember igen rit
ka. Ivás közben a poharat a régebbi hagyó mányiknak megfelelően tenyerük mé
lyébe rejtik, mert az iszlám kultúrában általában tilos az alkohol fogyasztása.

Az együttlét kellemes érzése, a társasági lét és a lakoma lépésről lépésre egy
re szellemibb, spirituálisabb formák felé közeledik. A vallási zsoltárok hatására a 
résztvevők fokozatosan eltávolodnak a földi lét bajaitól, és egyre inkább Istennek 
szentelik gondolataikat és érzéseiket.

Evés-ivás közben a közösség tagjai nefes^eket „zsoltárokat” énekelnek tisztelt 
alapítóik, szentjeik, költőik szövegeivel.25 Ezek a török versek a nevelés hatásos 
eszközei, tanácsokat adnak, magyarázzák a hitet és az együttélés szabályait. Az 
énekelt versek helyettesítik a szent szövegeket, jellemző, hogy a bektasik zene
szerszámukat a bağlamât telli Kuım-пак azaz „húros Korán”-nak nevezik26

Noha a nefes zeknek szerzői vannak, akiknek a neve az utolsó strófa elején 
kötelezően felhangzik, ezek az éne Ítélt versek számos variációban szólalnak 
meg.27 * Hasonló szövegeket lehet hallani eltérő költőnevekkel, eltérő szerkezetek
ben illetve különböző dallamokkal.

Példaképpen egy nefesz két szövegvariánsát mutatjuk be. Az első oszlopban 
egy muszuldzsai szertartáson a tánc alá játszón dallam szövegét látjuk, a második 
oszlopban pedig a Csorluban Orhan Buluttól gyűjtött dallam szövegét, mely 
nagyjából megegyezik Arslanoğlu23 standardként elfogadott, nyomtatásban meg
jelent szövegével. A nyomtatott szöveggyűjtemény nem mutatja azt a tényt, hogy 
minden sort megismételnek. Ez a régies vonás nagymértékben megkönnyíti a 
szövegtanulást, illetve a kevésbé gyakorlottak számára is lehetővé teszi a közös 
éneklést.

25 A nefes arab jövevényszó a törökben, jelentése „lélegzet, rálehelés, belélegzés" az aleviknél- 
bektasiknál azt a verset is jelöli, amellyel világnézetüket, vallási áhítatukat írják körül. Legenda szól ar
ról, hogy Yunus Emre török misztikus költő a szentektől lélegezte be az inspirációt, és ontotta hatásá
ra himnuszait Isten imádásáról. E dallamok keletkezésének idejét nem tudjuk, sok esetben valószínű
leg azonos a versével, sőt esetenként ugyanaz költhette a dallamot és a szöveget is.
26 Ahogy mondják; Kwwi'm öeçii, aşığın sösği -  „A Koránt olvasd, az ásiknaka szavát hallgasd”.
17 Némelyikük, pl. Ásik Vejszel napjainkban is világhírnévre szert tett. Több költő élete tisztázatlan. 
Gyakran legendává nőnek, és különböző időben, helyeken élő embereket neveznek azonos névvel. A 
költők neve a költemény utolsó versszakában kötelezően szerepel, de gyakran azonos vagy igen ha
sonló verseket jelez eltérő költői név.
“  Arslanoğlu, 1 .1992, 521.
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sortartás Mlıs^Hİduşıibeııı

1. Su dünyanın ötesine 2x 
Vandán diyen yalan söyler, 2x 
Baltan baja sefasine 2x 
Sürdüm diyen yalan söyler 2x

4. Avcılar avlarlar kazı 2x 
Hakka ederler niyazı 2x 
Şunda beş vakit namazı 2x 
Buldum  diyen yalan söyler 2x

Orhan Bulul 28. nefesle (zárójel
ben a z ArsUmnğjıı-İKİi forma)-1

1. Şu dünyanın ötesine 
Vardım diyen yalan söyler. 
Bajtan başa safasmı 
Sürdüm diyen yalan söyler

2. Ark kazarlar argın argın, 
Felekçevinnekte çarkın (-hin), 
Bu dünyada mal ve (ü) mülkün 
Vardır diyen yalan söyler

n/ag/ar fordítás

»Túljutottam e. világon".
Ki ezt mondja, hazudik,

„Elejétől végéig szórakoztam”,
Ki ezt mondja, hazudik

Alkot ásnak kimerültén 
Sors forgatja kerekedet,
„E világon biitokod, vagyonod van”, 
Ki ezt mondja, hazudik

2. Ark kazarlar argın argın 2x 
Felek de çevirir çem ber 2x 
Şu dünyada m alın mülkün 2x 
Vardır diyen yılan söyler 2x

3. Kum ağaçta olur gazel 
Kendi okur İtendi yazar, 
Ahdi bütün, hüsnü güzel 
Vanlır diyen yalan söyler

Száraz fán is van^«ç/,M 
Maga énekli, maga írja.
„Van, kinek szivében csak jóság van”, 
Ki ezt mondja, hazudik

3. Kuru ağaçta olur gazel 2x 
Kendi okur İtendi yazar 2x 
Zıkkı bütün, kalbı güzel 2x 
Güzelim  diyen yalan söyler 2x

4. Avcılar avlarlar kazı (ha-) 
Haltk’a eylerler niyazı 
Daim beş vakit namazı 
Kıldım diyen yalan söyler

Vadászok vadásznak vadlibára,
Istenhez imádkoznak 
„Minden áldott nap ötször imádkoz

tam",
Ki ezt mondja, hazudik

5. P ir Sultan’ima varılmaz 
Şah Stıllan’ım a vanhnaz 
Varsa da bizce dönülm ez 2x 
Rah hersiz yollar bulunmaz 2x 
Buldum diyen y.ılan söyler 2x

5. Şah I-Iaıayi’m der varılmaz

Varılırsa da gelinmez 
Rehbere iz hiç yol bulunmaz 
Buldum diyen yalan söyler

Sah Hatayimhoz nem lehet eljutni,
Pir szultánomhoz ném lehet eljutni,
Fia oda is ju tunk nincs visszaút,
Vezető nélkül nem találunk az útra,
Ki azt mondja, hogy rátaláltam, hazudik

A szövegben előttünk áll a jellegzetes szúfi eszme: a hazug, csalfa, múló vi
lág képe. Nem lehet elégedett magával még a legjobb ember sem, folyton jobbra, 
a tökéletességre kell törekednünk Az Istent, az igazságot a misztikusok önma
gukban keresik, azt mondják: nem vesszük észre, milyen közeb, amire szüksé
günk van, amit annyira keressük máshol.

A szeánsz vége felé a bektasi közösség tagjai someth táncokat táncolnak és 
emelkedett lélekkel közelednek Istenhez. Sok tudós ebben a szokásban is a 
samanisztikus hagyományok folytatását látja.* 30 31

Arslanoğlu, 1 .1992, 521.
30 A gazéi falevelet és egy fajta költeményt is jelent.
31 Van Bruinessen, M. (1999, 549-553.) azt tartja, hogy a ssçmeb egészen másfajta dolog mint a sá
mántánc. Ugyanakkor a korai kereszténységnél sem volt ritka a templomban történő tánc, sót az étke
zés sem. Erre utal például a 826-os római zsinat: „vannak az emberek között olyanok, különösen asz- 
szonpk, akik a szent ünnepeken abban lelik örömüket, hogy a templomba mennek táncolni, szégyen
letes dalokat énekelnek, és körtáncokat járnak pogány szokás szerint.” (Goetz, H. W.: 1991.) A közép-
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A baba ad jelt, hogy kezdhetik a forgást.32 33 A részvevők a táncokat követke
zetesen nem táncnak, hanem imának tekintik. A szemah lassan kezdődik 
(ağırlama), majd a ritmus fokozatosan gyorsul és a táncosok egyre sebesebben pö
rögnek-forognak (yeldirme) P

A közösség tagjai, férfiak, nők vegyesen forognak. A táncokat szabályos és 
ütemes testmozgás, illendő, méltóságteljes, kecses és harmonikus taglejtés jel
lemzi. A szemah résztvevői nem kulcsolják egymásba a karjukat, lehetőleg nem 
ónnak meg egymást. Amikor elhangzik a szöveg költőjének a neve, egy' pillanatra 
megállnak és tiszteletüket kifejezendő keresztbe rakják mellükön a két kezüket, 
így hallgatják a baba imáját.

S. kép. Férfiak és nők szemahot táncolnak

A vallási ceremóniáik és a világi események során a bektasik sok száz dalla
mot énekelnek. Nem egymástól teljesen független zenei formákról van azonban 
szó, hanem néhány tucat alapformáról és azok variációiról. Alább azt vizsgáljuk 
hogy mik a közösség által sajátként elfogadott alapvető zenei formák és példát

kori Párizsban pedig húsvétkor a Notre Dame előtt zajlott a sonkavásár, majd a templomban fogyasz
tották cl a sonkát. Az étkezést követte midé „körtánc”, mely gyakran szertelenné fajult (Louis, M. A. 
L : 1963, 79,). Spanyolországban az egyház szertartás rendjében a közelmúltig élő szokás maradt a kör
tánc (Martin Gy.: 1979,15.).
52 Az anatóliai alevi közösségekkel szemben a trákiai bektasik között viszonylag kevés a hangszeres 
zenész. A bulgáriai bağlama divat is inkább késői török hatás.
33 A résztvevők számának megfelelően az alapvető táncok neve ikili „kettes” , dörtlü „négyes”, illetve 
kırklar „negyvenes”. Többen is feljegyezték, hogy zarándoklatok alkalmával szentek tíirbéje körül 
holdvilágos éjjelen a szabad ég alatt 5-600 ember is bekapcsolódott a szemahba.
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mutatunk a variálódásra is? Keressük a választ arra is, hogy eltérnek-e a vallási és 
a népi dallamok?

Az utóbbi évtizedben egyre több tanulmány lát napvilágot a bektasi hitről és 
szokásokról, híres költőik verseit számos kötetben olvashatjuk. Nem született 
azonban még jelentős összehasonlító tanulmány dalaikról, pedig verseiket a 
bektasik soha nem szavalják, hanem mindig éneklik, és a zene a kultúrájukban 
mindig is alapvető szerepet játszott.34

Tekintsük át a zenei repertoárt. Ennek első lépéseként az egymáshoz hason
ló dallamokat megkeressük és „egy dossziéba” tesszük. Tapasztalataink szerint a 
hasonló dallamok megkeresésének leghatékonyabb módja, ha a dallammenetre 
koncentrálunk. így az elemzés során egy-egy alapvető dallammenet különböző 
ritmikai, metrikai és szerkezeti megjelenéseit egymás mellé tudjuk sorolni.

Egy ilyen osztályozás során a rengeteg dallamot vissza tudjuk vezetni né
hány alapformára. Praktikusan ez azt is jelenti, hogy, ha meg a kamuk ismerkedni 
egy már osztályozott népzenével, akkor elég, ha megtanulunk néhány tucat alap
dallamot, melyek reprezentálják a teljes dallamrepertoárt. Valószínű, hogy ennek 
a folyamatnak a fordítottja működik a népzene életében, ahol néhány alapforma 
variálódik megkötött szabályok alapján.

A dallamokat először három nagy tömbbe soroltam. Az elsőbe trichord kö
zépső hangja körül forgóitat helyeztem, ezek zenei mozgásukat teltintve minden
képpen külön válnak a többi dallamtól. A második tömbbe az ionos skálán moz
gók kerültek, a harmadikba pedig az összes többi skálán mozgók.35 Egy-egy töm
bön belül a szerkezet szerint osztottam tovább a dallamokat: 1 rövid sor és vari
ánsai, két rövid (=1 hosszú) sor, négy rövid (=2 hosszú) és négy hosszú sor. A 
létrejött kisebb csoportokon belül az első dallamfél mozgása alapján soroltam fel 
a dalokat (hullám vagy völgy, emelkedő, ereszkedő vagy domb).

Vegyük most végig az elemzés során kapott alapformákat, melyekre (néhány 
speciális daltól eltekintve) az összes többi dallam visszavezethető. •

•M Ahogy Boratav (E.I. III: 1094a) is megállapítja: a népi vallási énekekről nem született még össze
foglaló tanulmány. Ugyanerre utal többek között Duygulu, M. (1997, IX.): „egyre több tanulmány fog
lalkozik az alevi-bektasikkal történelmi, teológiai, politikai oldalról, de az alevi-bektasi kultúrát kevesen 
vizsgálják”. Különösen hiányos az alevi-bektasi zene- és tánckutatás. Néhány trákiai bektasi dallamot 
közöl Salcı, V. L. (1940) és Demirsipahi, C  (1975). Csak néhány olyan publikációt említhetünk, me
lyek bár minden elemzés nélkül, de jelentősebb mennyiségű bektasi nefeszt közölnek A Hektói 
Nefesleri és a G'/У/ Berte kötetek különböző kiadásaiban csak néhány olyan dallam található, melyet a 
trákiai bektasik ismernek és énekelnek Yaltmlt, H. (2002)-ben ezzel szemben jelentős mennyiségű 
trákiai bektasi vallási dal van, a nélkül azonban, hogy értékelhető zenei elemzést, összehasonlítást tar
talmazna. Mégis e témában ez utóbbi a korábban megjelent legteljesebb kötet.
35 Dallamozgását tekintve a kis és nagyterces skálás dallamok közön is vannak hasonlóak
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1. tömb (1. kotta). E tömb kisambitusú dallamai alapvetően a GD -E 
trichordon mozognak, majd a középső hangon, D-n zárnak. Az a csoport dalla
mait a GD -E-D , illetve E-D -G D  forgó motívum jellemzi, a b típusnál a D-E-C 
motívum és variációi ismétlődése után a dallam D-n zár,36 37 a c típusban pedig 
műiden ütem G ről indul.3''

П.

b

Aşk ol-sun mey-dan gö - re - ne. Aşkol-sım mey-dan gö - re - nc

1. kotta. Kis ambitusú forgódallamok

II. tömb (2. kotta). Ezeket az ionos skálán mozgó dalokat soraik hosszúsága 
és első felük dallammozgása alapján csoportosítottam. Első csoportjukban csak 
táncdalok, a többiben vallási dalok is vannak. Az 1. csoport egymagú, a 2-4. cso
portok kétsoros, az 5-6. csoport pedig négysoros. Az 1. csoport dallamai Gre 
ereszkedő illetve Gvégű domb sorokból állnak. A 2. csoport első sora F és C 
között mozog, majd E /D -n  zár. A 3. csoport első sorainak formája E-G’ közötti 
domb(ok) E /D  véggel, az 4. csoport első sorának gerince és záróhangja is G ’. Az 
5. csoport dallamait négy ereszkedő domb alkotja, a 6. csoportot pedig G n  vagy 
D-n végződő alacsonyan kezdődő hosszú sorok jellemzik.

36 A második sorban F  is belép.
37 Hasonló fonnák más népeknél, tö b b e k  közö tt a magyaroknál vagy Aratókéban is bőséggel talál
hatók Sipos J,: 2002,48.
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rak - la - n.
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de-nie - dim mi?

4 /  5

Oy - mı-yan lernd* her dem süb-han dır Л • li,

E-km ek - tim çöl - le - rc de. Yol bul - ma - dim er - le - re.

Kü-çük yaş - ta bir yar sev-diın. Ver-men o-rıu el - le - re.

Her se-her vak - tin - de j*ül - ler di - kc - lim, HU,

щ
Di-kip te dik - li - gi - mi yer-de bi - tc - lim. Hü.

2. kotta. Ionos dallamok

III. tömb (3. kotta). A harmadik tömbben 1 vagy 2 rövid sorra visszavezethe
tő eol és fríg dalok vannak, valamint ide sorolom a skálájuk 2-3. fokai között bő
vített szekundot megszólaltató dalokat is.

Az 1. csoport legkisebb dallamai egyetlen A-B-CB-A motívumból építkez
nek; ehhez hasonlóak a 2. csoport (A)-D-H-A domb/ereszkedő sorokból álló fő
leg sirató dallamai. Jellegzetes (A)-D-A-G-A-GD/E hullám/völgy formája van a
3. csoport első dallamsorainak.

A 4-9. csoportok dallamai több soron ereszkednek. Legszűkebb ambitusa a
4. típusbelieknek van (G D -G H  /  G O G H  első sorok), majd az 5. csoport A-H- 
G D -E-D -G H -A  domb karakterű első sorai következnek. A 6. csoport első sora
it két kis E -E -D -C / E-E-D-C ereszkedés jellemzi, a 7. csoport dallamainak első 
sora közepes magasságú C/E-D-E-E /  E-E-D-C ereszkedő/domb, míg a 8.
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csoportnál az első sor GD-E-F(#) /  G ’-E-E-D magas domb D főkadenciával. A 
9. csoport G’-G ’-G ’-E /  E-E-D-D/C magasabbról ereszkedő első sorokat tar
talmaz.

O yar uy-ku sün-da i - se, Uy - ku-sun' he - rani e-dm,

Ver-mem el - ler e-lí mi.
Ver mein el ler ko-lu mu.

Sen-de el kuv*vcl le rí var-sa.
Ben de de kız kuv-vet le-ri var.

I  jif.: ‘  - I
In de - re - ve, de re - ye,

Söy * le, ya - fim ne * re - yc, 
J  vv 3

Ka - ra - gt)/., К - mi - nem 
Ki-mc les - Imi e - de(ne)-j-*

Kar-şı da-ßin yıl-lan-la - п. Ge-lir do-1 an

Kn - pi sık - (i с - 1i - mı.
Ki - me fes - tim c - dc(ne).-yiın

Fe - lek bük - tü be-li - mı,
Ka - ra göz - lü ya-rı - mi?

6  * ı ; •
Men yo-rû-rüm ya-ne - ya - nc, A şkbo-yn-dı ine - nı ka - ne

О *АгГ т | v I
Ce-sel ı-çm - de bıı ca - nı. Bı-tı - re - nın de - mı - ne. de-m ı-ne, I İti

" ' t ± T ( r . ı  ■ r * r r j t Е Ш ш е г в р Ё !
tJ — r ^  : Y

Hft-se - yin i - der ye - ii-de, Bir ı-çiın su vc - rin İn * /e.

3. kotla. 1 vagy 2 rövid sorra visszavezethető kisterces dallamok. 1-9. csoportok

IV. tömb (4., 5., 6., 7., 8. és 9. korta). А IV. tömbben négy rövid vagy két 
hosszú sorra visszavezethető kis terces és bővített szekundos dallamok vannak. 
Az 1. csoport dallamai G-n záró kis ambitusú első sorukkal meglehetősen magá
nyosan állnak a trákiai dallamok között. A 2. csoport jellemzője, hogy Ids 
ambitusú első sorának a közepe érinti А-t, így ez két hasonló motívumra bomlik 
fel. Erre egy alacsonyabb és egy magasabb példát mutatok (2ab).
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7. kép, Két baba, az egyik énekel és bağlaman kíséri magát

Hn-yal bal - dum bu ds • mi - ne сил gel - di. Hü.

I
Ma - tem ay * la se-yit gi - den

£ =F=p r r ~ ' 7 ' - ^
Hn - ti - ce. Fa şe - ri-ban an - da.

4. kotta. 4 rövídebb гаду két hosszabb sorra visszavezethető dalok. 1.-2. csoport
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A 3. csoport első sorait GD -E trichordon történő, gyakran a, a illetve aa 
motivikus fel-le mozgás majd G n  való zárás jellemzi. A dallamok második sora 
ereszkedik vagy domb alakú.

3

u - çor - dom.

Ah i - len. vah i -  len ö - inür ge • çır • dim

5. tolta. 4 rövidebb vagy kél hosszabb sorra visszavezethető dalok, 3, csoport

A 4. csoportba többnyire dd yfvdd f beosztású két hosszú, tizenegy szóta
gos vagy ilyenre visszavezethető sorokból álló b3(4)x, illetve 4(4)x kadenciás dal
lamok tartoznak Itt egyaránt vannak vallási és világi dalok is. E dalokat Törökor- 
szág-szerte tipikus trákiai dallamokként fogadják el. A 6. kottán egy magasabban 
és egy mélyebben mozgó példát látunk (4ab).

de - ğıl mı dil ■ de м'у ■  I« • iwnPi • rím Л -  li de -  £il mi

11-----k_

m
Km -  pc • li • tti yır -  máz - dn м -  гя

6, kotta, 4 rövidebb vagy kél hosszabb sorra visszavezethető dalok, 4. csoport

Az 5. csoport dallamainak első soraiban egy egyenletesen G ’-re emelkedő, 
majd onnan D-re ereszkedő dombot, Illetve magas domb után egy magasról való 
ereszkedést látunk. A második sorok itt is ereszkedő karakterűek.
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7, kotta. 4 rövidébb vagy két hosszabb sorra visszavezethető dalok. 5. csoport

A 6. csoport négysoros daliamainak jellemző kadenciaképlete 5(b3)b3/l, 
ritkábban 4(b3)b3/l. Az első sorok között emelkedő, stagnáló és ereszkedő is 
van, a többi sor ereszkedő vagy domb karakterű. Három példát mutatok, 6a-ban 
az első-második sor 5, foknál nem magasabb, 6b-ben az első sor G ’-E között 
mozog és a második sor is magasabb, 6c-ben pedig az első sor vége G ’-re emel
kedik Az eltérések ellenére ezek a dallamok szoros rokonságban vannak egymás
sal. Ilyen karakterű dallamok Anatóliában, illetve a magyar területeken is bőven 
találhatók.33

Te-ltir- dag' - dan yún al * dim. da, ka - 2«k О * tc * yim di - ус.

Те - kir - daß1 • İt bir yar sev - dim Jıer j-uh gû • re • yim di - ye

Sa-bah-tan çeş-me-yv var - din mı, E - Jj-ni. yu - zu-nü yu * dun mu?

Çeş ■ me I« ■ }i ■ ııııı us ■ tını - dc Sen bc-nim bi-tc-zi-gHiıi bul • dun um"’

/L  Q *  0 0 0 '  *  '  .+  2Ш . ő r В с  : *  » к 4*  к<ф ъ  ■___i t V I. J 9  1 ?. — .T

Ah. Mu - ham - med Л - U l>osl. Dosl, fev - m • ma a  - ге gel - di

k . ___Г  Г  HTİ: Г  Г r " r ~ f ~ ^ 1 .  1
Щ -  U  l -  - : ■ &  \ b-L- - F  j -  f

Л - fi cey - ni < mam su * ha - sí, N e-u-m e *bi -

F p r = ^ n \

7.C (jel ■ dt. zc gd - di

8. kolla. Négy rövídebb vagy két hosszabb sorra visszavezelhelö dalok. 6. csoport

■* Sipos J.: 2002, 83-113.

92



ZEN EI ALAPFORMÁK EGY TÖRÖK FALUSI K ÖZÖSSÉGBEN

A 7. csoportban sor és ütem-szekvenciákból építkező dalok vannak Noha a 
korábbi osztályokban is láthattunk szekund-szekvenciás jelenségeket, egyes dal
lamokban ez az ereszkedés még határozottabb formákat ölt. Itt az egymást köve
tő sorok fontosabb hangjai egy-egy szekunddal kerülnek lejjebb, így a dalok jel
lemző kadenciái is 5(4)b3. Gyakran fordul elő, hogy csak a dallam záróhangja 
nem illik bele ebbe a szekvenciális ereszkedésbe, az ilyen dalok szerkezetét az 
A4A3A2Ak képlettel írhatjuk le. Hasonló szekvenciás dalok Törökország sok ré
szén hallhatók, és nemcsak bektasik, de alevik és szunniták is használják őket val
lási és népi repertoárjukban.39 Két példát mutatok, a 7a típus jellemzője a 4(l)x 
kadenciasor és az a b4 /  bJ b2 b /  /  //' b1 /  /7 b belső szerkezet, a 7b-ben pedig ma
gasról ereszkedő A)F# (D)D)Ckadenciás dallamok vannak.

;  í  0  .  s  r  r  • - f - f -  f — r . ----------H f t -------- f r  -  • -  i )

D il Mu -  hanı • in  cd ,  А  • 1Г • niii -  dir. H uy. H «y , Hu>.

------------------------ — — J l — — L - p = ? T i | r .  | ~ ........................................ i -  Л 1

D il  M u -h m n  • m « l А • H -  'mit • dir, Huy

9. kotta. Négy rövidebb vagy két hosszabb sorra visszavezethető dalok. 7. csoport

»  Sipos J.: 2002,127-138.
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Vannak továbbá négy hosszú sorból álló dallamok, melyek közül sok a 6. 
(pszalmodizáló”) és a 7. (szekvenciálisán ereszkedő) csoportbeli dalokhoz hason
lít, továbbá olyan, most nem elemzett „speciális” dalok is, melyek egymástól, és a 
trákiai dalok többségétől is nagymértékben eltérnek

8. kép. Nők énekelnek a szertartás alatt'

Az alapformákkal való megismerkedés után nézzük meg egy alapdallam va
riációit, vagyis azt, hogy egy zenei alapformát hogyan variál a trákiai közösség.

Közelebbről megszemlélt típusunk két 7-8 szótagos sorból épül fel. Az első 
sor jellemzője egy A /C -D -(E )-D -C /H  domb, a második sor pedig az elsőnél 
kissé alacsonyabb ereszkedés vagy domb. Igen sok dallam képviseli ezt a D /E-re 
felívelő majd G n  vagyH-n záró első som zenei alakzatot.

A közös dallamvonal összeköt eol, frig és bővített szekundos skálán mozgó 
dalokat. Az ütemjelzés 2 /4, 4/4, 8/8, 9/8, 6/8, sőt az előadás módja parlcmdo is 
lehet. A leggyakoribb szerkezetek AB, AABB, ritkábban AAAB, AABkB, illetve 
A =a/b hosszú sor és más.
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10. kotta. Egy alapforma különböző megvalósulásai

A rendezés során világossá vált, hogy a bektasik vallási és világi zenei reper
toárja nem független egymástól, A bektasiknál a szemah dallamok és a tánc az Is
tennel való misztikus egyesülést segítenék, ugyanakkor sokszor ugyanazon vagy 
igen hasonló zenei formák szolgálnak vallási és világi célokra is. Az általános kü
lönbség az, hogy a legegyszerűbb egysoros, kis ambitusú formák között a nép
dalok dominálnak, és ahogy haladunk a nagyobb ambitusú, négysoros fonnák fe
lé, úgy kerül elő egyre több és több hasonló nefesz és népdal.
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Sikerült visszavezetni a mintegy 1200 gyűjtött dallamot sokkal kevesebb 
alapformára, ami lehetővé teszi a trákiai bektasik zenei repertoárjának összeha
sonlítását más népek zenei stílusaival. Sok kis ambitusú, egy vagy két rövid sorból 
álló trákiai dallamhoz hasonlókat a világ sok népzenéjében találunk Itt aprólékos 
elemzéshez van szükség annak a kiderítéséhez, hogy a felszínes hasonlóság mel
len genetikai rokonságra is gyanakodhatunk-e. Láttuk azonban, hogy a mi-re-do 
trichord középső hangja körül forgó dallamoknak valamint az ereszkedő, 5(b3)x 
kadenciásoknak erős magyar, anatóliai (és más) kapcsolatai vannak. Az anatóliai 
és a magyar anyaggal való részletes összevetés a munka következő fázisa lesz.

Végül egy olyan egyszerű formára hívom fel a figyelmet, mely nagyobb 
mennyiségben sem Anatóliában, sem más török népeknél nem található. Ugyan
akkor a bulgár népzenében, ha nem is nagy számban, de megvan ez a típus (11. 
kotta).40

tMhkil

11. kotta. Trákiai bektasi-bulgár dallampárhuzam

A bulgár dallamok elemzésbe való bevonásával lehetőség nyílik arra, hogy 
zeneföldrajzilag összekössük a sokkal jobban ismert magyar és román népzenei 
területeket a szintén jól feltárt anatóliai népzene rétegeivel.41 Még tovább tekint
ve, ez az anyag a bulgár anyaggal együtt lehetővé teszi azt is, hogy megkezdjük 
nagyobb mongóliai, kirgiz, kızak, azeri, kaukázusi, Volga-vidéki (cseremisz, csu- 
vas, tatár, baskír) és anatóliai kutatásaink összekapcsolását a kelet-európai zenei 
területekkel.
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BASIC MUSICAL FORMS IN  A RURAL TURKISH COMMUNITY

From 1999 on, \%va Csáki and I have collected more than 1100 melodies from the bektusi 
people, who live in the European part of Turkey, and whose grandparents emigrated there from 
Bulgaria during the past century. O ur aim has been to create a monograph presenting the Thracian 
hekimi people’s religious and folk songs, with the intention of filling the blanks in this field.

Who are these bektusi people; what do their ceremonies look like; where and how do they 
dance their dances and sing their songs? The nomadic and semi-nomadic Turks became Muslims 
gradually, throughout a number of centuries. While they adopted Sunnite, Shiite and mystical Mus
lim elements, they also kept their faith in their own old, shamanistic beliefs and traditions. The 
members of the bekimi order are the followers of a stream which opposes the scholastic theory and 
the inflexible religious laws. They believe that the ascetic way of life and the mystical ways of ap
proaches malte İt possible to  come to know God directly.

The bektusi community' sings both religions and folk melodies. The use of, and the way of 
learning, folk songs do not differ from the well-known forms. Yet their religious ceremonies dis
play more unique features.

The involvement of the Bulgarian melodies in the analysis gives a great opportunity to inter
connect the Hungarian and Romanian folk music results with the Anatolian folk music layers in the 
field of music geography. Furthermore, this material, when completed by the Bulgarian one. makes 
it possible for us to  statt making connections between the researches conducted in the Mongol, the 
Kyrgyz, the Azeri, the Caucasian territories, the one near the Volga and in Anatolia, and the ones 
conducted in the East-European areas.
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