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A kun tudós
Dr. Mándoky Kongur István turkológus professzor születésének 50. évfordulója elé,
tragikus halála egyéves évfordulójára.
(1944. február 10. Karcag - 1992. augusztus 22. Mahacskala)

A világszerte, de különösen a török
népek körében ismert professzor halá-
láról a hír mindannyiunkat megdöb-
bentett. Élete és halála Balassi sorsát
idézi. Az elnyomatásuk ellen küzdő
török népek jeles végvári harcosa,
zászlóvivője. 1956 ifjú forradalmára,
aki gyermekemberként férfiasán viseli
a megtorlást, amely különleges egyéni-
ségének kialakulásában meghatározó,
rendkívül mély és fájdalmas nyomot
hagyott. Kemény és rendkívül kritikus
ember volt, alaposságot és precizitást -
egyetemi tanáraitól tanulván - mások-
tól is elvárván, mérhetetlen sok ellen-
ségre tett szert; hatalmas tudását ismer-
ve, a „tudatlanok" gyűlöletét váltotta
ki. Jól szemlélteti ezen tudósvilággal
való áldatlan viszonyát az alábbi levé-
lidézet: „1964 óta, tehát immár 28 év
alatt Mongolországban gyűjtött kazak
és tuva, továbbá romániai és bulgáriai
Dobrudzsában gyűjtött népköltési,
nyelvjárási, lexikológiai-lexikográfiái
anyagom 99%-a máig kiadatlan, így ha
az MTA (vagy valami más kiadó) ne-
tán évente két-két kötetével kiadná
anyagomat, akkor is legalább 10 év
kellene az egész matériának még a
legvisszafogottabb kiadására is. Talán
ez árnyékvilágból való eltűnésem után
találtatik valaki, aki majd ki fogja adni,
vagy szívesen kiadná,...". Hihetetlen
látnoki képessége egyben sommás íté-
let.

Büszkén vallotta kun származását.
Népének szenvedélyes szerelmese
volt. De nemcsak a népét és annak
földjét szereti. A kun hagyományokat
kutatva felismerte azok összefüggéseit.
Gyakorlatias! Szereti a zenét és máso-
kat is ösztönöz a népzene mélyebb
rétegeinek megismerésére. Az emberi-
ség legrégebbi tudását kutatja, amely-
ben a sokoldalú nyelvésztehetség zse-
niális megfigyelésekre tesz szert. Kitű-
nő lovas, aki a kun puszták kelet-euró-
pai fiaira a nyugat-ázsiai kunkipcsak
rokonság között nem hoz szégyent, sőt

belopja szívükbe magát. A diktatúra
legveszélyesebb időszakában is segítik
munkájában, kézről kézre adván, hogy
azután ő lehessen a fáklyavivő. Min-
denki, akinek nem volt félnivalója tőle,
szerette. Akiknek tartaniuk kellett,
azok tartottak tőle.

Mindenki ismerte Ázsiában! Alma-
Atában nemegyszer megesett velem,
hogy a magyar szót hallva, az utca
embere megállított, és megkérdezte,
hogy tudom-e, ismerem-e annak a ma-
gyarországi kun tudósnak munkássá-
gát, akit mint saját fiukat gyászolnak.
Ez a körülölelő szeretet késztette Mán-
doky Kongur Istvánt arra az elhatáro-
zásra, hogy testamentuma szerint kun
őseink egykori szállásterületén a mai
Kazaksztán földje legyen végső nyug-
helye. Kengszai temetője, amely Al-
ma-Ata, Tatárka nevű városrésze fölé
magasodik - az Ala-Tau hófödte csú-
csai és lankákon a legelésző ménesek,
nyájak megnyugtató képe olvad a táj-
ba. Mára zarándokhely lett. Ebben a
moszlim temetőben ő az első európai...
ázsiai. Kínából, Mongóliából, Török-
országból, Németországból, Ausztriá-
ból érkezett török rokonokkal találkoz-
tam sírjánál. Szellemiségének örököse
és folytatója a Quman Otan, azaz a
Birikken kun-kipsak odagi. Nekünk
magyarországi kunoknak köteles-
ségünk olyan emléket állítani Mán-
doky Kongur Istvánnak, amely hozzá
méltó, és eszmeiségét is hűen kifejezi.

Dr. Mándoky Kongur
István élete és munkássága

A magyar történelem egyik legvál-
ságosabb időszakában, változó politi-
kai vízválasztók előestéjén született
Karcagon Mándoky Sándor jómódú
kun gazda és Kocskor Karászi Erzsé-
bet legkisebb gyermekeként 1944. feb-
ruár 10-én. Családja egyike azoknak a
redemptus hagyományokat őrző ku-
noknak, akik lehetőségeik által nem-

csak megőrizték, de tovább is adták
őseiktől kapott hagyományaikat és in-
dításukat. Az egykori városgazda uno-
káját, a nyakas és büszke kun ifjút
többek között a családi hagyományok
ösztönzik az '50-es évek rettegett kulá-
küldözőivel szembeni ellenállásra,
akik igyekeztek az autochton családo-
kat - így az övét is - gazdaságilag
tönkretenni, fizikailag megsemmisíte-
ni. Nem kímélve még a tisztességben
megőszülteket sem! Pedig Mándoky
Kongur István éppen az öreg emberek
társaságát kedvelte, akiknek még volt
tartásuk, akik évszázadok távlatából
hagyott üzeneteket (ők a majdani nép-
rajzi-történeti érdeklődés magvetői) el-
meséltek, átadták az érdeklődő, csepe-
redő gyermeknek. Tizenéves, amikor
történelemtanára, majd Szűcs Sándor
segíti kielégíteni kun őseinek történel-
me és nyelve iránti érdeklődését. A
kunmadarasi orosz laktanya kazak, ta-
tár és karacsáj katonáitól a kunnal ro-
kon nyelveket tanulja. Nyelvtehetség.
Németh Gyula, az ugyancsak kun szár-
mazású turkológus professzor felfigyel
rá, és segíti könyvekkel, tanácsokkal.
De lehetett bármilyen kitűnő képessé-
gű, mivel neve kuláklistán szerepelt,
egyetlen középiskola sem vette fel.
„Bűneinek" lajstromát az ifjú Mán-
doky az 1956. évi forradaloban való
fegyveres részvételével tetézi - a meg-
szálló csapatokkal való fegyveres elle-
nállásukkor diáktársainak java mártír-
halált halt -, ezért a nevelőintézeti
szadisták a poklok poklát és a kínok
kínját ismertetik meg vele. Keménysé-
ge ugyanolyan mint a kitelepítést, a
zaklatásokat, a sors minden csapását
rezdüléstelen arccal, emelt fővel viselő
szüleié, a kolhozosítás agitátorai által
halálra agyonvert, mégis rendíthetetlen
nagyapáié. Ez emberfeletti nehézsége-
ken segíti át. De segítik becsületes,
önzetlen, nagyszerű emberek, mint
Hajdú Béla, a Karcagi Mezőgazdasági
Technikum akkori igazgatója. Itt 1962-
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ben érettségizik, de származása miatt
egyetemre csak később kerülhet. Ez
időben lovas tréner. Szereti, kedveli a
lovakat és a lovas embert. A kun ha-
gyomány benne él. Kevesek mondhat-
ják későbbi kollégák, tanítványok és a
személyét példaképnek tekintők közül,
hogy hozzá hasonló életet éltek, élnek
vagy tudnának élni, ha lehetőségük
lenne.

Turkológiát és magyar őstörténetet
a mindenkor nagy szeretettel emlege-
tett Németh Gyula stúdiumain, mongo-
lisztikát és sinológiát Ligeti Lajostól,
arab filológiát, magyar őstörténetet és
népvándorláskori történelmet Czeglédi
Károlytól, iranisztikát Telegdi Zsig-
mondtól és Bodorligeti Andrástól ta-
nult. Egyetemi tanulmányai végeztével
az ELTE Török Tanszékének tanárse-
gédje, majd az MTA Belső-ázsiai Tan-
székének tanára lett. A keservesen in-
duló tudósi pálya mindvégig az is ma-
radt! 1970-ben a „Dobrudzsái tatár
nyelvtanulmányok" című egyetemi
doktori értekezését védi meg, 1981-
ben „A kun nyelv magyarországi emlé-
kei" című disszertációjával, a szívéhez
legközelebb álló témából nyerte el „a
nyelvtudományok kandidátusa" foko-
zatot. A Kirgiz Tudományos Akadé-
mia díszdoktori címmel ismeri el tudo-
mányos munkásságát, melynek átvéte-
lét már nem érhette meg.

Magyar, francia, angol, német, tö-
rök és kazak nyelven írt dolgozatainak
száma meghaladja a másfél százat.
Kirgiz, krími tatár, nogaj, karacsáj-bal-
kár, kumük, baskir, kazak stb. nyelve-
ken íródott ismeretterjesztő cikkeit ta-
lán soha nem tudjuk összegyűjteni.
Még több azoknak a műveknek a szá-
ma, amelyeket örökre elvitt magával,
és amelyeket senki sem tud megírni
helyette. Különösen kedves témája
volt kun őseinek nyelve és műveltsége.
Tervezte egy kun szótár előkészítését,
és meg akarta írni a kunok történetét is.
Monográfiában szándékozott feldol-
gozni a magyar nyelv régi török eleme-
it és a történeti Magyarország török
eredetű helyneveit.

Mándoky Kongur István kutatásait,
munkásságának fő területeit az alábbi-
ak szerint vázolhatjuk.

1. A régi és a mai kun-kipcsak
népek története, nyelve és műveltsége,
irodalma, néprajza, népköltészete.

2. A mongóliai türk és ujgur rovás-

írásos emlékek tanulmányozása, gyűj-
tése és egybevetése a kun rovásírással.

3. Mongóliai tuva, továbbá özbek,
türkmen, kirgiz, kaukázusi és Fekete-
tenger melléki nogajok, volgai tatárok,
baskírok, kaukázusi karacsájok, balká-
rok és kumükok, kazakok, illetőleg
romániai, bulgáriai gagauz, komplex
nyelvészeti, történeti, néprajzi és nép-
költészeti tanulmányai.

4. A régi török-magyar történeti
kapcsolatok kutatása (a magyar nyelv
régi török jövevényszavai, besenyő-
kun jövevényszavai és a baskir-ma-
gyar történeti kapcsolatok).

A régi és a mai kun-kipcsak népek
története: a kínai, arab, perzsa, grúz,
örmény, szláv, latin, magyar, román
stb. forrásokban az i. e. I. évezredtől a
középkorig emlegetett kipcsak nép és
egyes népcsoportjainak a XV-XVI.
századig létező, illetőleg továbbélő kü-
lönféle kisebb-nagyobb törzsszövetsé-
geinek, államainak, birodalmainak tör-
ténete, különös tekintettel a XI-XIII.
századi nagy kelet-európai-közép-
ázsiai kipcsak törzsszövetség államá-
nak, a Dást-i Qipcsaq népeinek, továb-
bá a XII-XV. századi egyiptomi és
szíriai mameluk-szultánságok törté-
netének és a magyarországi, balkáni
kun-kipcsakok történetének kutatása.
Cikkeket tanulmányokat tervezett az
Alfin Orda történetéről, melyekben az
ide vonatkozó, továbbá a Krími, Kazá-
nyi, Kaszimovi Kánság történetére vo-
natkozó okleveleket, jarlikokat és ki-
adványokat dolgozta volna fel. Ám
egyik kollégája, Vásáry István ugyan-
ezen téma iránti érdeklődése miatt egy
időre felhagyott e tervével.

A magyarországi és balkáni (romá-
niai, bulgáriai, szerbiai, egyéb balkáni,
görögországi, törökországi) kunok és
kisebb-nagyobb szórványok története,
nyelve és műveltségének kutatása.
Több cikket, tanulmányt jelentetett
meg ezen témakörből, elsősorban a
magyarországi kun-kipcsak nyelvem-
lékekről (kiolvasóvers, miatyánk, nép-
daltöredék, zsoltárfordítás, kun eredetű
személy- és helynevek, kunsági tájsza-
vak, a magyar nyelv kun jövevénysza-
vai) és egyéb történeti, néprajzi kérdé-
sekről (a kun törzsrendszer, a kunok
magyarországi megtelepedése, a kun
nemezsátor, nemezkészítés, a nomád
állattenyésztés, elsősorban ló- és juhte-
nyésztés kérdései stb.); ezen eredmé-

(C\V

nyéket egy nagy monográfiában szán-
dékozott közreadni.

A mai kun-kipcsak népek története:
az egykori szovjet uralom alatt élő
török, a Kínában, Afganisztánban élő
kun-kipcsak népek, így a kazak, kara-
kalpak, kirgiz, nogaj, továbbá balkár,
karacsáj, kumük, krími tatár, dobru-
dzsai tatár, illetőleg a Volga-vidéki
baskir és kazáni tatár nép története
különösen foglalkoztatta. Több mint
tíz éve az Altaj-Szaján-Abakán vidé-
kén élő törökség múltjának kutatásával
foglalkozott, amely témákról kisebb
cikkek és tanulmányok jelentek meg.

A mai kun-kipcsak népek nyelve:
1965 óta évente két-három alkalommal
- összesen körülbelül ötvenszer -
egyéni nyelvészeti, etnográfiai és folk-
lorisztikai kutatásokat végzett a Romá-
niában és Bulgáriában lévő Dobrudzsa
és Deliorman vidéken élő, a Krimből a
múlt század második felében odatele-
pült tatár lakosság falvaiban és városa-
iban. A nagyszámú nyelvészeti fel-
jegyzéseken kívül összegyűjtötte egy
megközelítőleg negyvenezer szavas ta-
tár nyelvjárási szótár anyagát, amelyet
magyarországi kiadók híján Törökor-
szágban szándékozott kiadni. A szin-
tén nagyszámú tárgyi néprajzi vonat-
kozású feljegyzésein kívül több kötetre
rúgó tatár folklóranyagot gyűjtött. így
népmesét, hőséneket, népdalt, verseny-
dalokat, találós kérdéseket, közmondá-
sokat és szólásokat. Ez idáig a fenti
témakorbői csupán hat cikk jelent meg.

A mai kun-kipcsak népek kutatása:
1966 óta kb. 25 alkalommal végzett
egyéni nyelvészeti, néprajzi és népköl-
tészeti kutatásokat Mongóliában, első-
sorban a nyugat-mongóliai Baján- Öl-
gij és Kodbó ajmakokban élő kazakság
megismeréséért és megismertetéséért.
Kutatásainak eredménye: nagyszámú
nyelvészeti feljegyzés, nyelvjárási szó-
gyűjtés, több kötetnyi hősének, népme-
se, népdal, versenydal, találós kérdés,
közmondás és szólásanyag, továbbá a
nomád életre, a ló, teve, juh és szarvas-
marha nomád tenyésztésére vonatko-
zó, a nomád szokásokkal és hagyomá-
nyokkal, a népi játékokkal és sportok-
kal kapcsolatos feljegyzések. Az aláb-
bi témakörökből néhány cikknyi köz-
lés jelent meg.

A mongóliai türk és ujgur rovásem-



lékek kutatása: eddig ismert anyag, így
az emlékanyag tanulmányozásán, újra-
értelmezésén túl mintegy húsz alka-
lommal végzett egyéni helyszíni kuta-
tóútjai során nyolc, korábban nem is-
mert emléket talált, mongóliai kollégá-
ival együtt pedig még további négyet.
Mongóliában többször töltölt hosszabb
idői a tuva nép körében. Itt elsősorban
nyelvészeti és néprajzi-népköltészeti
vonatkozású feljegyzéseket készített,
amely gyűjtést tovább kívánta bővíte-
ni.

Hasonlóképpen minden kínálkozó
lehetőséget kihasznált, és számtalan-
szorjárt Özbekisztánban, Türkmenisz-
tánban, ahol kipcsak-özbek nyelveket,
illetve a türkmenek nyelvét és nyelvjá-
rásait, néprajzát-folklórját tanul-
mányozta.

Amiként Mándoky Kongur István
szóbeli közléseiből annak idején érte-
sülhettünk, némi folklór-anyagot a
Bulgáriában és Romániában élő gagau-
zok között is gyűjtött, azok azonban
igen szórványosan, kevésbé rendszeres
gyűjtésekből származó feljegyzések,
amelyek néhány rövid közleményben
kiadhatók lehetnének.

A régi török-magyar történeti kap-
csolatok kutatása témakörében elsősor-
ban a magyar nyelv régi török jöve-
vényszavaival foglalkozott, több új eti-
mológiája (bir, börtü, bütü, gyónik,
kaptány, kozma, tilt stb.) jelent meg.
Ugyancsak e témakörön belül, erősen
foglalkoztatta a baskir-magyar törzs-
névegyeztetés és a közösnek vélt hely-
nevek kérdése. Kimutatta, hogy az ad-
dig közösnek hitt törzsnevek közül tör-
téneti, nyelvészeti okok miatt a Yanáy,
Nagmán, Kese Yulaman baskír törzs-
és nemzetségnevek nem hozhatók kap-
csolatba a magyar Jenő, Keszi, Nyék és
Gyűl törzs-, illetve nemzetségnevek-
kel. Kutatásai közben ez idáig még
észre nem vett baskir-magyar rokonsá-
gi kapcsolatokra utaló jelenségeket fe-
dezett fel.

A mintegy másfél száz publikáció-
ból szinte mindent sikerült összegyűj-
teni. Ezeket kiadásuk időrendi sorrend-
je szerint közöljük. Ezek tartalmuk
szerint kétharmadában tudományos,
egyharmadában pedig népszerűsítő
cikkek és tanulmányok.

Számos műfordítása jelent meg a

dobrudzsai tatár, nogaj, balkár, kara-
csáj, kumük, kirgiz, baskir, karakalpak,
kazáni tatár, altaji, török jakut, özbek,
kazak mű- és népköltészet köréből,
továbbá több kötetnyi nyersfordítást és
szerkesztést, kontrollszerkesztést vég-
zett a fenti népek irodalmát és népköl-
tészetét ismertető különféle kiadvá-
nyok, kötetek számára, melyek részére
olykor elő- vagy utószókat is készített.
Ezek száma a másfél százat közelíti.
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