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Karcag és a magyar turkológia'
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt

Emlékülés!
Amikor néhány hónapja megkap-

tam a megtisztelő felkérést, hogy sze-
retett barátunk, Mándoky Kongur Ist-
ván tragikus halálának egy éves évfor-
dulóján rendezendő emlékülésen rövi-
den ismertessem életútját és tudo-
mányos tevékenységét, arra gondol-
tam, hogy igazán akkor leszek hű mun-
kásságához, ha nem -csupán róla szó-
lok, de munkásságát megpróbálom be-
helyezni a magyar turkológia legújabb-
kori történetébe. Mivel hazsi turkoló-
gusaink között igen szép számmal van-
nak kun vagy kunsági származású ku-
tatók, úgy gondoltam ez alkalommal,
azt kell áttekintenünk, hogy mivel já-
rult hozzá a Kunság egyik legszebb
nemzeti tudományunk fejlődéséhez -
mert hiszen ki tagadhatná, hogy a ma-
gyarság eredetét és a török-magyar
kapcsolatokat kutató diszciplína nem-
zeti tudomány! Az anyaggyűjtés során
azonban hamar rá kellett jönnöm, hogy
a Kunságnak jóval nagyobb szerepe
volt hazai turkológiánk történetében
annál, semmint hogy egy ilyen rövid
megemlékezés keretében ismertetni le-
hetne. Ezért utólagos engedelmükkel a
tárgyat korlátoztam, s a következőkben
csak azokról a turkológusokról fogok
szólni, akik Karcag város szülöttei vol-
tak, s akiknek munkássága meghatáro-
zó szerepet játszott Mándoky Kongur
István turkológusi életében.

A magyar turkológia - azaz a török
népek nyelvével, történetével és kultú-
rájával foglalkozó tudomány - nemzeti
stúdiumainkhoz szorosan kapcsolódva,
a magyar nyelv és nép történetének
kutatása során született meg, s létrejöt-
te óta szorosan kötődik a magyar törté-
nettudományhoz, a magyar nyelvészet-
hez, s fő feladatként a török-magyar
érintkezések vizsgálatát tűzte maga
elé. így alakult ki a sajátosan magyar
érdeklődésű turkológia, amelynek
homlokterében az évszázados török-

magyar kapcsolatok kutatásának két
jól elkülöníthető problémaköre áll: a
török hódoltság előtti török-magyar
érintkezések, különös tekintettel a hon-
foglalás előtti kapcsolatokra és együtt-
élésre, valamint az oszmán-török hódí-
tás és az azt követő 150 esztendős
oszmán uralom.

Érthető okok miatt elsőbb a hoz-
zánk időben közelebb álló, s jóval gaz-
dagabb, könnyebben hozzáférhető for-
rásokkal rendelkező oszmán-magyar
érintkezések és a hódoltság kora keltet-
te fel hazai tollforgatóink és tudo-
mányosságunk érdeklődését. E terüle-
ten olyan korai művekkel büszkélked-
hetünk, mint Georgius de Hungária,
azaz Magyarországi György barát
Tractatus de moribus conditionibus et
nequicia Turcorum (Értekezés a törö-
kök szokásairól, viszonyairól és go-
noszságáról) című, 1480-ban Rómában
megjelent műve, amely a 15. századi
Európában a legelső turcicák közé tar-
tozott, s a maga korában a legteljesebb
és legmegbízhatóbb képet adta az osz-
mán-törökökről. x Ót követték a 16.
századi portai követségekről beszámo-
ló jelentések és leírások, amelyek nem-
csak egy-egy követjárás értékes forrá-
sai, de máig kiaknázatlan kútfői a kora-
beli oszmán társadalom és kultúra, a
muszlim hitélet és szokások korabeli
állapotának. Számunkra különösen
értékesek az erdélyi fejedelmek köve-
teinek beszámolói, jelentései, hisz ezek
olyan személyektől származnak, akik
többnyire jól ismerték a török nyelvet,
s hosszabb időt töltöttek el a birodalom
fővárosában. 3 Ők voltak azok, akik a
török nyelv ismeretében jelentéseiken
túl oszmán-török vallási műveket for-
dítottak, vagy történeti munkáikhoz tö-
rök kútfőket is használtak. 4 Ugyan-
csak ez az az idő, tehát a 16-17. szá-
zad, amikor magyar emberek tollából
megszületnek az első török glosszáriu-
mok, szótárak és nyelvkönyvek. A kö-
vetkező század végére pedig már meg-

születik Decsy Sámuel Osmanográfiá-
ja, amely már címe szerint is „ A ' Török
Birodalom Természeti, erköltsi, egy-
házi, polgári ' s hadi állapottyának, és
a' Magyar Királyok ellen viselt neve-
zetesebb hadakozásainak summás le-
írása", azaz az első összefoglaló
jellegű monográfiája.

Láthatjuk tehát, hogy amire a török
nyelvek tudományos igényű vizsgálata
megindul hazánkban, a 19. század má-
sodik felében az oszmán-törökökre vo-
natkozóan már jóval több információ-
val bírt a magyar tudományosság, mint
egyéb török népekről. Hiába ismerték
fel elődeink, hogy a magyar őstörténet
szempontjából jóval fontosabb lenne a
régebbi és távolabbi török nyelvek és
népek megismerése, erre Vámbéry Ár-
min fellépéséig nem volt mód. Ő volt
az első magyar turkológus, aki első
konstantinápolyi útja idején, 1859 és
1861 között már közép-ázsiai török
szövegeket is olvashatott. Azt remélte,
hogy ezek segítségével megfejtheti a
magyar nyelv eredetének kérdését. Bár
e célt nem sikerült elérnie, s tudjuk az
ugor-török háborúnak is nevezett tu-
dományos vitában végül is a magyar
nyelv finnugor eredetét valló tábor
győzedelmeskedett, a korban szinte le
hetetlennek számító közép-ázsiai uta-
zásának köszönhetően a 19. századi
közép- ázsiai török nyelvek és népélet
területén olyan gazdag ismeretekre tett
szert, amivel a magyar turkológiát egy-
csapásra az európai élvonalba emelte.
Szövegkiadásai a maguk korában úttö-
rő kezdeményezésnek számítottak, s
hosszú évtizedekre kijelölték a követ-
kező generációk teendőit. Minden eti-
mológiai tévedése ellenére, a magyar
nép kialakulásával kapcsolatban tett
megállapításai ösztönzően hatottak a
későbbi kutatásokra. Ő hívta fel a fi-
gyelmet arra - a 19. század végi tudo-
mányos irodalomban még korántsem
magától érthetődő tényre -, hogy nyelv
és etnikum nem szükségszerűen azo-

* Mándoky Kongur István turkológus halálának első évfordulóján, 1993. augusztus 22-én, Karcagon rendezett
emlékülésen elhangzott előadás jegyzetekkel bővített változata.



nos, s hogy „minden ismert nemzet
többé-kevésbé keveréknép és hogy tisz-
ta, idegen elemektől ment népek évez-
redek óta nincsenek". Vámbéry arra is
rámutatott, hogy a magyar nép kialaku-
lása hosszú és összetett folyamat volt,
amely nem zárult le a honalapítással. A
betelepülők keveredtek az itt talált né-
pekkel, de még jónéhány évszázadig
folyt különböző török népek, jelesül a
besenyők, az úzok és a kunok beköltö-
zése és beolvadása a magyarságba, s
hogy ezen kései összeolvadásoknak
még meghatározó szerepe volt a ma-
gyarság karakterének kialakulásában.

A Vámbéry által vágott csapásokon
indult kései tanítványa, a karcagi szü-
letésű Németh Gyula (1890-1976) is.
Az ő indíttatásában és további tudo-
mányos munkásságában azonban a
Kunságnak és a kunoknak már megha-
tározó szerep jutott. Születése előtt né-
hány évvel dúlt az a vita, amely a
kunok nyelve és nemzetisége körül
folyt. A magyar történészek egy része
ugyanis a Magyarországra beköltözött
kunokban magyarul beszélő hamisítat-
lan magyarokat látott. így vélekedett a
többi között a jászkunok fáradhatatlan
történetírója, Gyárfás István (1822-
1883) is, s e véleménye mellett még
azután is kitartott, hogy Kuun Géza
1880-ban közzétette a Krímben élő
kunok 14. századi nyelvének máig leg-
becsesebb nyelvemlékét, a Codex Cu-
manicust, amelyből látható volt, hogy
a kunok egyfajta kipcsak-török nyel-
ven beszéltek. Láttuk, Vámbéry már
egyértelműen törököknek tekintette a
kunokat, így a hazánkba költözőket is.
Érthető tehát, ha a karcagi születésű
Németh Gyula már gyermekkorában
érdeklődni kezdett kun őseinek nyelve
iránt, s már 14 éves korában elkezdett
törökül tanulni, a nála mindössze hat és
háromnegyed esztendővel idősebb ís-
kolatársának, Györffy Istvánnak a biz-
tatására.

Györffy István maga is érdeklődött
a törökség és a török nyelv iránt. Még
csak 14 éves volt, amikor először vett
kézbe török nyelvkönyvet. Bár
Györffyt érdeklődése elsőbb a termé-
szetföldrajz, majd pedig a néprajz felé
vitte, kapcsolatát a törökséggel soha
nem szakította meg. 1909-től miniszte-
ri megbízás alapján kezelte a Keleti
Kereskedelmi Akadémia Keleti Múze-
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urnának anyagát, s így lehetősége volt
minden évben részt vennie az Akadé-
mia törökországi és balkáni tanul-
mányi útjain. De a vele közel egykorú
Mészáros Gyulának köszönhetően
Györffy munkahelyén, a Magyar Nem-
zeti Múzeumban is állandó kapcsolat-
ban volt a törökséggel. Mészáros 1904
és 1906 között folytatott konstantiná-
polyi tanulmányai, valamint a Volga
vidéki csuvasok és tatárok között vég-
zett gyűjtőútja után 1909-ben került a
Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi
osztályára, s így közvetlen munkatársa
lett a múzeumban 1906 óta dolgozó
Györffynek, akit épp ebben az eszten-
dőben, azaz 1909-ben neveztek ki gya-
kornokká. Mészáros 1909-ben baskí-
riai, majd a következő esztendőben
törökországi gyűjtőúton volt, s az álta-
la hazahozott gazdag tárgyi anyagot a
múzeumban helyezték el. 1909 és 1912
között jelent meg Mészáros főműve, a
Csuvas népköltési gyűjtemény, s alig
két esztendővel később tette közzé a
magyarországi kunok nyelvi emlékei-
nek első feldolgozását. 8 Györffy Ist-
ván a későbbiekben sem szakadt el a
törökségtől. 1918 őszén Teleki Pál fel-
kérésére részt vett a Lénárd-féle kisá-
zsiai expedícióban, amelyet „Kisázsia
északi partvidékeinek ükutatására és a
vidék gazdaságföldrajzi tanul-
mányozása" céljából szervezett a csá-
szári és királyi hadügyminisztérium a
magyar kormánnyal egyetértőleg. Az
angol előrenyomulás miatt az expedí-
ciót félbe kellett szakítani, s az expedí-
ció tagjai számos viszontagság köze-
pette csak 1919 elejére értek haza. A
kereken 50 napig tartó expedíció nép-
rajzi eredményeit Györffy így értékel-
te: „ Gyűjtésem anyaga főleg település-
földrajzi és népi építkezés szempontjá-
bólfontos. E területet ez irányban még
egyáltalán nem vizsgálták. Ez irányban
gyűjtésem kimerítő. Nagy súlyt fektet-
tem ezenkívül a földmívelés tanul-
mányozására is. Gyűjtésünknek értékét
emeli, hogy kutatásunkat késő ősszel
végeztük, így megfigyelhettünk a népé-
letből több olyan jelenséget, melyet a
kisázsiai kutatók, akik többnyire nyá-
ron végezték tanulmányaikat, - a dolog
természeténél fogva nem láthattak."
Sajnos a Györffy István által készített
több mint 650 darab fénykép java ré-
sze, amelyeken a kisázsiai települések
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felépítését, elrendezését, a népi építé-
szet formáit, valamint a földművelés
egyes fázisait, eszközeit örökítette
meg, Konstantinápolyban maradt, s
csupán Észak-Bythinia néprajzi térké-
pét s valami 150 felvételt sikerült haza-
hoznia. Az expedíció mégis meghatá-
rozó jelentőségű volt további munkás-
sága szempontjából. Az expedíció tu-
dományos eredményeiről először a
Körösi Csorna Társaság 1922. január
6-i ülésén számolt be, majd a társaság
folyóiratának I. számában rövid írásos
jelentést is közölt az útról. 1 0 1921-től
több közelményben foglalkozott Tö-
rökországgal, a török falu települési
szerkezetével, népi építészetével, és rá-
mutatott a magyar és a török telepü-
lésszerkezet közti párhuzamokra. n

Az alföldi kertes városokban pedig a
Magyarországra beköltözött nomád
kunok hatását látta. Bár Györffy István
a szó szigorú értelmében nem volt
turkológus, a kunokkal kapcsolatos ku-
tatásai, s a kun városok levéltáraiban
folytatott úttörő búvárkodásainak ered-
ményeként írott dolgozatai nagyban
hozzájárultak a magyarországi kunok
történetének és műveltségének jobb
megismeréséhez. E tanulmányaiban
gyakran hoz párhuzamokat a közép-
ázsiai és a törökországi törökség köré-
ből. Néhány kunsági személy- és hely-
névmagyarázatával pedig a legelsők
között irányította a hazai turkológusok
figyelmét a magyarországi kun nyelv e
fontos - s máig összegyűjteílen és ki-
aknázatlan - forráscsoportjára.
Ezeknek a személy- és helyneveknek a
vizsgálata azonban már fiatalabb isko-
latársára, Németh Gyulára és tanítvá-
nyaira várt

Németh Gyula megfogadva
Györffy István buzdítását, már 14 éves
korában elkezdett törökül tanulni. Kö-
zépiskolás diákként több nyarat töltött
Törökországban, így a budapesti egye-
temen már meglehetős ismeretek birto-
kában kezdhette meg tanulmányait Az
egyetemen német és magyar szakja
mellett turkológiái stúdiumokat folyta-
tott. Tanulmányait olyan kiváló tudó-
sok irányították, mint a magyar turko-
lógia atyjának számító Vámbéry Ár-
min, a nála jóval kritikusabb és



felkészültebb nyelvész Gombocz Zol-
tán, aki a turkológia és tágabban az
altajisztika területén is igen alapos is-
meretekkel rendelkezett; az iszlám-
tudományok nemzetközi hírű tudósa,
Goldziher Ignác, vagy az etnológus-
nyelvész Munkácsi Bernát, akinek vot-
ják és vogul népköltészeti gyűjtésein
túl számottevő volt turkológiái mun-
kássága, főként a csuvasok között vég-
zett gyűjtőútja. Tanárai hamar felfi-
gyeltek a szorgalmas diákra. A Nem-
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság
Magyar Bizottságának anyagi támoga-
tásával már másodéves egyetemi hall-
gatóként alkalma volt tanulmányutat
tenni a Kaukázusban élő knmükök és
balkárok között. Két esztendővel ké-
sőbb pedig Ufába utazhatott, hogy a
helyszínen tanulmányozza a baskírok
és a csuvasok nyelvét. 1911 és 1914
között több alkalommal is módja nyílt,
hogy Lipcsében, Berlinben és Kiéiben
olyan nagyhírű professzorok óráit hall-
gassa, mint H. Stumme, G. Jacob, M.
Hartmann, W. Wundt, vagy K. Brug-
mann.

Tanulmányai mellett igen hamar
kezdett publikálni. Amikor a budapesti
egyetem tanácsa 1915-ben úgy döntött,
hogy a Vámbéry halálával megürese-
dett Török Filológiai Tanszékre, az
akkor mindössze 25 esztendős Németh
Gyulát hívják meg, már 30 ismertetése
és kisebb tanulmánya jelent meg.
1915-ben az egyetem magántanára,
majd három esztendővel később nyil-
vános rendes tanára lett. 1916-ban je-
lent meg a jónevű Sammlung Göschen
zsebkönyvsorozatban török nyelvtana
és olvasókönyve, amelyet a következő
esztendőben követett a nyelvtani fel-
adatgyűjtemény és egy török-német
társalgási zsebkönyv. l E munkák -
még ma is - az arab írásos, törökorszá-
gi török nyelv egyik legjobb összefog-
lalásának számítanak, s bizonyára nem
véletlen, hogy majd fél évszázaddal
később, Németh Gyula egyik tanítvá-
nya, az ugyancsak kunsági származású
Halasi-Kun Tibor érdemesnek tartotta
ismét kiadni, de immár a megváltozott
nemzetközi igényt is figyelembe véve,
angol fordításban. Ilyen ígéretes
kezdetek után bontakozott ki Németh

Gyula gazdag tudományos pályája,
amely maradéktalanul igazolta az
egyetem vezetőinek 1915-ben iránta
mutatott bizalmát.

Félévszázados egyetemi munkássá-
ga alatt megújította és kiszélesítette a
hazai turkológiát. Érdeklődésének kö-
zéppontjában azok a kérdések állottak,
amelyek a gazdag török-magyar érint-
kezésekhez kapcsolódnak. Mint a tur-
kológusok többsége, először ő is az
oszmán-török nyelvvel került közeleb-
bi kapcsolatba. Láttuk, e nyelvvel fog-
lalkoztak első könyvei is. 1927 óta
kutatta rendszeresen a Balkánon be-
szélt török nyelvjárásokat. E stúdiuma-
ihoz idősebb korában ismét visszatért,
s több tanulmányt, illetve egy kitűnő
monogTágiát szentelt a kérdésnek.
Hamar felfigyelt az ún. átírásos, azaz
nem arab írásos, oszmán-török szöve-
gekre, hisz ezek a magánhangzókat
nem jelölő arab írásos szövegeknél jó-
val pontosabban tükrözik a nyelv kora-
beli állapotát. Különösen szívesen fog-
lalkozott a hódolt Magyarországon ke-
letkezett szövegekkel. Egyik legkedve-
sebb könyvének tartotta Illésházy Mik-
lós 1668-ban írott latin nyelvű török
nyelvkönyvét, amelyet mintaszerű fel-
dolgozásban adott közre. Ebben kime-
rítően ismertette a hódolt Magyaror-
szágon beszélt török nyelvet. Balassi
Bálint török nyelvű verseiről készített
tanulmányai máig alapvetőek.

A honalapítás előtti török-magyar
kapcsolatokkal foglalkozó művei kö-
zül kiemelkedik az 1930-ban megje-
lent, „A honfoglaló magyarság kiala-
kulása" című könyve. Bár a könyv
egyes részleteit a későbbi kutatás mó-
dosította, alapgondolata és módszere
máig helytálló, s ma is ösztönzője lehet
az ezirányú kutatásoknak. Ezért is ör-
vendetes, hogy a már rég hozzáférhe-
tetlen mű újabb, Németh Gyula kiegé-
szítéseit és bővítéseit is tartalmazó ki-
adását a mai fiatalság ismét kézbe ve-
heti. 2 3 Németh Gyula mesterének,
Gombocz Zoltánnak nyomdokain ha-
ladva számos dolgozatot szentelt a ma-
gyar nyelv török jövevényszavainak, s
több magyar szónak bizonyította török
eredetét, illetve lényegileg módosította
a korábbi etimológiákat.

Kedves kutatási témája volt a magyar
vagy székely rovásírás. Máig helyes az a
felismerése, hogy a magyar rovásírás

jelei eltérnek a nagy keleti türk rovás-
írásos emlékek jeleitől, s hogy a ma-
gyar rovásírás létrejöttében nyugati
türk hatásokkal kell számolnunk. Bár a
nagyszentmiklósi kincs rovásírásos
feliratainak általa javasolt megoldását
és besenyő nyelvűségét azóta többen is
megkérdőjelezték, a feliratokat máig
sem sikerült megfejteni. ^

Élénken foglalkoztatta a székelyek
eredetének kérdése is. Ismert, hogy
történészeink s kivált turkológusaink
egy része a székelyeket török eredetű-
nek tartotta. Felmerüli a székelyek
hun, avar, bolgár-török s kazár-kabar
eredete. Pályája derekán Németh Gyu-
la is úgy látta, hogy a székelyek török
eredetűek, s hogy bennük a kazárokból
kivált kabarok utódait kell látnunk. El-
méletét a székely rovásírással, a szé-
kely népnévnek a „tiszta, nemes" je-
lentésű török sikil szóból való eredez-
tetésével, valamint a Csigla-mező ne-
vének török etimológiájával vélte alá-
támasztani. Elméletét alátámasztandó,
vizsgálat alá vette a székely nemzet-
ségneveket és a székelyföldi helyneve-
ket. Azt remélte, hogy ezek között
számos török eredetű névre bukkanhat,
ami tovább erősíthette volna hipotézi-
sét. Az alapos vizsgálat azonban nega-
tív eredménnyel járt, hisz a vallatóra
fogott nemzetség- és helynevek mind
magyarnak bizonyultak. Jellemző Né-
meth Gyula tudósi lelkiismeretességé-
re, hogy az új eredmények birtokában
revideálta korábbi álláspontját, s úgy
vélte, a székelyek a honfoglalás korá-
ban már magyarok voltak. A székely
népnév eredetét azonban továbbra is a
törökségben kereste. Az újabb nyel-
vészeti és régészeti kutatások azóta
több olyan eredményt hoztak, amelyek
szintén a székelyek magyar eredetét
támogatják. A székelység nyelvi anya-
gában nem sikerűn török nyomokat
kimutatni, ezzel szemben több magyar
nyelvjárás maradványait mutatták ki,
amiből többen arra következtettek,
hogy a magyarság különböző rétegei-
ből szervezett határőrök voltak, akiket az
ország nyugati végeiből fokozatosan te-
lepítettek a 10-12. században a keleti
végekre, s mai lakóhelyükre. Az azon-
ban továbbra sem zárható ki, hogy e
határőrök között lehettek török népek,
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úgy mint besenyők, vagy kabarok.

A székely kérdés azonban még nem



tekinthető lezártnak. Nem is oly régen
épp Németh Gyula tanítványa, a szin-
tén kunsági származású Györffy
György, Györffy István fia mutatott rá,
hogy a magyarok a csatlakozott népe-
ket, néprészeket népi és nem törzsi
hovatartozásuk szerint nevezték el. így
a Magyarországra beköltözött bese-
nyőket és kunokat sem a besenyők
ertem vagy csúr, illetve a kunok cser-
tán, vagy olás törzsnevén, hanem
összefoglaló népnevükön említették.
Ebből következően a székelyekben
sem törzset, hanem egy nép kiszakadt
részét kell látnunk. Györffy György
úgy vélekedett, „ hogy a székelyek már
Kelet-Európában együtt éltek a ma-
gyarokkal a Kazár Birodalomban,
majd a magyar vezérek önállósulása
után a székelyek egy része is fellázadt a
kazárok ellen, és csatlakozott a magya-
rokhoz. 893-ban alighanem elsőként
érte őket a besenyő csapás, és elsőként
nyomultak a Kárpát-medencébe, majd
a magyarokkal együtt foglaltak hont.
950 táján már a magyarok nyelvét is
beszélték, noha etnikai különállásukat
sokáig megőrizték."

Közismert, hogy Németh Gyula
maga is kun származású volt. Anyaági
őseit Köszömösntk hívták. A szó kunul
annyit jelent, mint „ a vágyott, az óhaj-
tott" s a török névadási szokásokból jól
ismert véletlen vagy ómen nevek kate-
góriájába tartozik. Az újszülött nevéül
ugyanis azt a szót választották, ame-
lyek a szülők valamelyike a szülés után
először kiejtett. Küszemis alakban már
762-ből ismert az újgur nyelvű forrá-
sokban. Kun származása magyaráz-
za, hogy Németh Gyula pályája során
élénk érdeklődést mutatott Magyaror-
szágra betelepedetr őseinek, a kipcsak-
török nyelvet beszélő kunok, valamint
a hozzájuk igen hasonló nyelvet hasz-
nált besenyők nyelve és története iránt.
Mészáros Gyulának a magyarországi
kun nyelvemlékekről szóló tanul-
mányát még a megjelenés évében,
1914-ben ismertette. 1921-ben külön
tanulmányban tárgyalta a magyar
nyelv török jövevényszavainak közép-
ső rétegét, tehát besenyő és kun erede-
tű szavainkat. A vizsgálódás után török
jövevényszavaink középső rétegébe
tartozónak gondolta a következő sza-
vakat: árkány, árok, bicsak, boza, csa-
bak, csákány, csalán, csanak, csat,

csecs, csiger, csipa, csóka, csoport,
csök-ik, csök csék, csökönyös, díj, gü-
gyü, hurok, kalauz, kecske, kobak, ko-
boz, kocsány, köldök, kökörcs, köpö-
nyeg, kún, orosz, öreg, örmény, özön,
szúnyogé). 3 A magyar nyelv bese-
nyő és kun eredetű jövevényszavai
rendszeresen szerepeltek egyetemi órá-
in is. Magyar és német nyelvű tanul-
mányokban foglalkozott a besenyők-
kel és a besenyő törzsnevekkel. 1 Szü-
lővárosa, Karcag nevéről készített ta-
nulmányában kimutatta, hogy a város
neve kun eredetű, s jelentése pusztai
róka. Debrecen város nevéről írott
cikkeiben valószínűsítette, hogy a szó
a török nyelvekből ismert debresin,
a.m. „mozogjon, éljen" szóra megy
vissza, s a magyarba a kunnal rokon
besenyőből, esetleg a kazárok vagy az
úzok nyelvéből került. A nagyszent-
miklósi kincs rovásírásos feliratairól
1932-ben megjelent német nyelvű kis-
monográfiája egyik függelékében
összefoglalta a kunok és a besenyők
nyelvével kapcsolatos addigi kutatási
eredményeit. 4 1942-ben ismét vissza-
tért kun őseihez, s a kunok nevével és
eredetével foglalkozott. Úgy vélte,
hogy a kun-sari-kipcak népekből kiala-
kult kunokra használt kumán (komán,
komandur) név a 'fakó, sápadt, sárgás,
sárgásbarna' jelentésű török qu és quba
szóra vezethető vissza, s hogy a ha-
zánkba betelepedett kunok a nyugati
forrásokban Comani, Cumani néven
emlegetett kun-sari-kipcak egyesülés-
ből létrejött kun törzsszövetség tagjai
voltak, akik vezető fejedelmük, Köten
kán vezetésével a mongolok elől me-
nekülve kértek bebocsátást 1239-ben
IV. Bélától.35

A fentiekben láthattuk, hogy Né-
meth Gyulát és Györffy Istvánt hason-
ló kérdések foglalkoztatták: a magyar-
ságba beolvadt keleti elemek. Mind-
ketten saját tudományuk felől közelí-
tettek a kérdéshez. Györffy István az
egyes népcsoportokat néprajzi szem-
pontból vizsgálta, figyelve az eredetre,
a megtelepedésre, a településformákra
és a lakóházra. Németh Gyula a nyel-
vészet eszközeivel keresett feleletet
kérdéseire. Mindketten megkülönböz-
tetett figyelemben részesítették szű-
kebb hazájukat és hajdani őseiket.
Aligha véletlen, hogy Németh Gyula
kunsági származású tanítványai is
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mind nagy szeretettel kutatták a kunok
emlékeit. Valamennyiük közül ki kell
azonban emelnünk az oly tragikus hir-
telenséggel elhunyt Mándoky Kongur
Istvánt, hisz ő egész életét szeretett kun
ősei tanulmányozásának szentelte.

1944. február 10-én született a
Nagykunság fővárosában, Karcagon
Mándoky Sándor jómódú kun gazda és
Kocskor Karászi Erzsébet legkisebb
gyermekeként. Karcagon járt elemibe
és középiskolába is. Ötödik osztályos
volt, amikor kun őseinek története és
nyelve iránt komolyabban kezdett ér-
deklődni. Ekkor kapta az első török
nyelvkönyvet is a Nagykunsági Múze-
um akkori igazgatójától, a néprajzos
Szűcs Sándortól. Három esztendővel
később Kiss Sándor tanár úr is meg-
ajándékozta a karcagi Mezőgazdasági
Technikum első osztályos tanulóját
egy másik török nyelvkönyvvel. Nem
elégedett azonban meg a nyelvköny-
vekből szerezhető ismeretekkel. Sze-
rette volna az élő nyelvet is megismer-
ni. Ezért találkozott egyre gyakrabban
a szomszédos kunmadarasi orosz lak-
tanyában lévő kazak, krími és kazáni
tatár, valamint karacsáj katonákkal.
Először egy kazak katonától tanult
másfél évig kazakot, majd egy krími
tatár származású özbegisztáni katona
tanította anyanyelvére. Jól választott,
hisz köztudottan ezek a török nyelvek
állnak a legközelebb a kun őseinek
nyelvéhez. E nyelvleckéknek később
igen nagy hasznát látta mind a dobru-
dzsai tatárok, mind pedig a mongóliai
kazakok között tett gyűjtőútjai során.

Tizenegy éves volt, amikor tanul-
mányaihoz Németh Gyulától, a pesti
egyetemen a török nyelvek és a magyar
őstörténet nemzetközi hírű professzo-
rától kért további segítséget. Az ő taná-
csai és a tőle kapott könyvek segítségé-
vel tovább bővíthette ismereteit a török
nyelvekről és kultúráról. 1963 és 1968
között az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen immár hivatalosan is
tanítványa lett, s maradt élete végéig.

Az egyetemen Németh Gyula a tö-
rök nyelvek és a magyar őstörténet,
Fekete Lajos pedig az oszmán-török
paleográfia és a hódoltság történetének
rejtelmeibe vezette be. Ligeti Lajostól
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a mongol és kínai, Czeglédi Károlytól
az arab, Telegdi Zsigmondtól és Bod-
rogligeti Andrástól pedig a perzsa
nyelv alapjait sajátíthatta el. De rend-
szeresen hallgatta Czeglédi Károly ős-
történeti és népvándorláskori előadása-
it is. Valamennyi tanára közül Németh
Gyula volt rá a legnagyobb hatással.
Atyai segítsége és támogatása megha-
tározó volt tanulmányai és későbbi tu-
dományos munkája, problémalátása,
témaválasztása szempontjából. A kun
nyelvemlékek tudományos vizsgálatá-
hoz és feldolgozásához is az ő egyete-
mi óráin kezdett hozzá. E munkákat
folytatta egyetemi tanulmányai befe-
jeztével is.

Az egyetem elvégzése után rövid
ideig az Országos Széchenyi Könyv-
tárban dolgozott, majd 1969 januárjá-
tól egy esztendeig a Körösi Csorna
Társaság ügyintézője lett. 1970-től a
Magyar Tudományos Akadémia Bel-
ső-ázsiai Kutatócsoportjához került. Itt
bontakozott ki tudósi pályája, amely a
magyar turkológia legszebb hagyomá-
nyait folytatta európai színvonalon.

Mesterével, Németh Gyulával
együtt vallotta, hogy a magyar turkoló-
giának egyszerre kell nemzetközi és
valóságos nemzeti tudománynak len-
nie. Hitte, hogy a Keletről Európába
érkezett magyarság összekötő kapocs
Kelet és Nyugat között, s hogy ezért mi
jobban értjük-érezzük a tudományos
problémákat is, hisz azok saját múl-
tunk szerves részei, amelyek megoldá-
sa elsősorban a mi feladatunk. Mind-
amellett tisztában volt azzal is, hogy a
csak magyar problémák vizsgálatára
korlátozódó kutatói pálya óhatatlanul
provincializmushoz vezet, s hogy az,
aki a szakma általános kérdéseit nem
ismeri, ezek megoldásában nem vesz
maga is tevékenyen részt, előbb-utóbb
szűkebb szakterületén is kudarcokra
van ítélve. Bár több kollégája nevezte
őt „kunológusnak", valójában kevesen
mondhatják el magukról, hogy a török-
ség kultúrájának oly széles skáláját
látják át, amelyben ő otthonosan moz-
gott.

A magyar turkológia hagyományos
területei közül élénken foglalkoztatta a
honfoglalás előtti török-magyar

együttélés és a magyar őstörténet Szá-
mos cikket és előadást szentelt e kérdé-
seknek, s több régi török eredetű sza-
vunk megfejtésével próbálkozott ered-
ményesen {bír, tilt, bütü, kozma, kap-
tány, bönii, valamint számos erkölcsi,
vallási fogalmat jelentő szavunk, így
pl. gyón, bocsánik, bán, bűn, egyház,
gyarló, irgalom, könyörül stb.).
Több cikkben foglalkozott a baskir-
magyar közös törzsnevekkel, s meg-
nyugtatóan tisztázta, hogy a magyar
Jenő törzsnév nem származtatható a
baskír Yánáy szóból. Kimutatta, hogy a
korábban közösnek hitt törzsnevek kö-
zül történeti- nyelvészeti okok miatt a
Nagman, Kese és Yuluman baskír
törzs- és nemzetségnevek nem hozha-
tók kapcsolatba a magyar Nyék, Keszi
és Gyula törzs-, illetve nemzetségne-
vekkel. 3 7 Monográfiában kívánta fel-
dolgozni a magyar nyelv régi török
elemeit és a történeti Magyarország
török eredetű helyneveit

Legtöbbet és legeredményesebben
választott témájával, szeretett kun őse-
inek nyelvével és műveltségével fog-
lalkozott. Kutatásait azonban nem
korlátozta a magyarországi kunokra.
Foglalkozott a kínai, arab, perzsa, grúz,
örmény, szláv, latin, magyar és román
forrásokban a Kr. e. I. évezredtől a
középkorig emlegetett kipcsak nép, il-
letve egyes népcsoportjainak a XV-
XVI. századig továbbélő törzsszövet-
ségeinek, államainak és birodalmainak
történetével. Tanulmányozta a XI-XTII.
századi kelet- európai-közép-ázsiai
kipcsak törzsszövetség államának, a
Dest-i Kipcsak népeinek történetét, va-
lamint a XII-XV. századi egyiptomi és
szíriai mamluk-szultánságok múltját.
Különös figyelmet szentelt a magyar-
országi és balkáni kunoknak. Pályája
elején foglalkozott az Arany horda tör-
ténetével, s tanulmányozta a vonatko-
zó okleveleket, jarlikokat. Gyűjtötte a
mongóliai türk és ujgur rovásírásos
emlékeket, hogy egybevethesse azokat
a kun rovásírással. A korábban is is-
mert rovásírásos emlékek tanul-
mányozásán túl mintegy húsz alkalom-
mal végzett egyéni kutatóútjain nyolc
korábban ismeretlen emléket talált,
mongóliai kollégáival együtt pedig
még további négyet.

Egyetemi doktori disszertációját is
e tágabb témakörben akarta elkészíteni

Kun-kipcsak nyelvtanulmányok cím-
mel, s ebben főként a magyar vonatko-
zásokat szerette volna vizsgálni. Az
értekezés végül Dobrudzsái tatár
nyelvtanulmányok címen készült el,
amelyet 1971-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen summa cum lau-
de minősítéssel védett meg. Bár a
disszertáció az eredeti tervnek csak
egy kis szeletét ölelte fel, jól szolgálta
a nagy célt, a magyarországi kun
nyelvemlékek tervbe vett feldolgozá-
sát. Hamar felismerte ugyanis, hogy a
kun nyelv megismerése szempontjából
a régi kun-kipcsak és egyéb török
nyelvemlékek tanulmányozása mellett
milyen nagy segítséget nyújthatnak az
élő és ma is beszélt kun-kipcsak nyelv-
járások. Ezért látogatta meg már az
első egyetemi év befejezte után a Ro-
mániában élő dobrudzsai tatárokat,
majd a következő nyáron a bulgáriai
részen élő tatárokat. Ezt követően pe-
dig Mongóliába utazott, hogy a hely-
színen tanulmányozhassa az ott élő
török kisebbségek, a kazakok és tuvák
nyelvét, szokásait és népköltészetét
Ezután a nyári és téli szünidőkben
rendszeresen végzett nyelvi, néprajzi
gyűjtéseket a romániai és bulgáriai ta-
tárok, valamint a mongóliai kazakok és
tuvák körében. Kutatóútjait az egye-
tem után is fáradhatatlanul folytatta.
Saját költségén és az MTA anyagi
támogatásával szinte évente folytatott
nyelvi-néprajzi gyűjtéseket Mongóliá-
ban és Kazaksztánban. 1980-ban há-
zasságot kötött Ötewli Magzumqizi
Ongaysa kazak nyelv és irodalom sza-
kos tanárnővel, s így rokonlátogatásai
alkalmával már szabadabban mozog-
hatott vidéken is. Az utóbbi években
lehetősége volt helyszíni kutatómunkát
folytatnia Baskiriában és a volgai tatá-
rok között is. A kazakok és tatárok
között gyűjtött nyelvi-néprajzi anyag
segített számos olyan magyarországi
kun nyelvemlék (így pl. a most megje-
lent kötetben is olvasható kunsági ki-
számoló mondóka) megfejtésében,
amelyet elődei korábban hiába faggat-
tak.

Biztonsággal mozgott kun őseinek
mai rokonai között. Mindnyájuk nyel-
vét szinte anyanyelvi tökéletességgel
beszélte, s Magyarország hajdani ifjú-
sági lovasbajnoka lóháton is elismerést
és tiszteletet vívott ki a kazak puszta-



kon élő rokonok között. A Közép-
Ázsiában eltöltött hosszú hónapok
olyan összehasonlító anyag és tapasz-
talat birtokába juttatták, amilyenről eu-
rópai kollégái csak álmodni mertek. A
terepen szerzett ismereteket az európai
turkológia és tudományosság legszín-
vonalasabb módszereivel dolgozta fel
és tett közkinccsé szakfolyóiratokban
és népszerűsítő kiadványokban megje-
lent cikkeiben, nagyszámú előadásai-
ban. Bár kollégái gyakorta vádolták
azzal, hogy keveset ír, magyar, francia,
angol, német, török és kazak nyelvű
dolgozatainak száma meghaladja a
százharmincat. Kirgiz, krimi tatár, no-
gaj, karacsáj-balkár, kumuk vagy bas-
kir nyelven írott ismeretterjesztő cik-
keit talán soha nem tudjuk összegyűj-
teni. Még több azoknak a műveknek a
száma, amelyeket örökre elvitt magá-
val a sírba, s amelyeket senki sem tud
már megírni helyette. Az írásnál elő-
rébb valónak tartotta a gyűjtést. Gyak-
ran mondogatta, hogy addig kell gyűj-
tenie a szemünk előtt pusztuló kincse-
ket, amíg lehet, és amíg bírja erővel,
egészséggel. Úgy tervezte, hogy majd
ötven éves kora után lát hozzá a gyűj-
tött anyag feldolgozásához, kiadásá-
hoz. Sorsa azonban másként volt meg-
írva. Dagesztáni kutatóúton volt 1992
nyarán, amikor augusztus 22-én elra-
gadta a halál, fiatalon, 48 évesen ketté
törve egy nyugtalan, rendkívül ígéretes
tudósi pályát.

Nem adatott meg neki, hogy meste-
réhez hasonlóan iskolát teremtsen. Az
utóbbi években egyre nagyobb szomo-
rúsággal emlegette, hogy a pesti egye-
temen nem tartanak igényt tudására.
Egyre komolyabban foglalkozott azzal
a gondolattal, hogy Törökországban,
Kazaksztánban vagy Kirgizisztánban
telepszik le, ahol hasznosabban tudja
szolgálni az ügyet, a törökség megis-
merését és megismertetését, a török-
magyar kapcsolatok felderítését és be-
mutatását. Nem véletlenül gondolt er-
re, hisz törökországi, kazaksztáni vagy
kirgizisztáni előadásait zsúfolásig
megtelt egyetemi előadótermekben
tartotta, míg pesti óráit csak egy-két
hallgató látogatta, s azok sem valami
nagy lelkesedéssel. Keserűsége csak
egy-egy jól sikerült túrkevei, kisújszál-
lási vagy karcagi előadása, gyűjtőútja
után csillapodott valamelyest. Szeretett
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hazajárni, bár sokszor földiejitől sem
kapta meg azt a megbecsülést, azt a
szeretetet, amire vágyott. Bizonyára
nagy örömmel töltötte volna el, ha
megérhette volna, hogy a most megin-
dult Keleti örökségünk könyvsorozat-
ban épp az ő munkáját, 1981-ben meg-
védett kandidátusi értekezését adták ki
elsőként. A kun nyelv magyarországi
emlékei címet viselő munka 3 9 addigi
kutatásainak főbb eredményeit tartal-
mazza, de - amint azt ő maga több
helyütt is hangsúlyozza - nem tekint-
hető a magyarországi kun nyelvemlé-
kek összefoglaló feldolgozásának. En-
nek részben terjedelmi, részben kuta-
tástörténeti okai vannak. A kandidátusi
értekezés terjedelmi korlátai miatt több
helyütt is le kellett mondania az egyes
nyelvemléktípusok összefoglaló jelle-
gű tárgyalásáról, s az egyes szövegva-
riánsok közléséről, s csak azokra szo-
rítkozott, amelyek megfejtésével a ko-
rábbi kutatásokhoz képest lényegesen
újat hozott. Ilyen a kun miatyánk és a
kunsági kiszámoló mondóka általa
adott megfejtése. Ugyanez érvényes a
kötetben tárgyalt kun szórványemlé-
kekre is. Itt sem lehetett a teljességre
törekedni. Terjedelmi okok miatt nem
szerepelnek, vagy csak röviden említ-
tetnek azok a szavak, amelyeknek kun
eredete az értekezés írásakor nem volt
egyértelműen bizonyítható. Figyelem-
be kell vennünk azt is, hogy a kun
szórványemlékek vizsgálata során csak
részben használhatta azokat a tájszó-
gyűjteményeket, nyelvjárási szótára-
kat, amelyek az utóbbi években váltak
csak hozzáférhetővé. A halála előtti
hónapokban lelkendezve beszélt
Györffy Lajos gyűjtéséről, amelyben
számos eddig ismeretlen, vagy csak
kevésbé adatolható „kungyanús" szóra
bukkant.

Mándoky Kongur István a most
megjelent munkánál jóval teljesebb és
terjedelmesebb könyvben akarta fel-
dolgozni a kun nyelv magyarországi
emlékeit. Ehhez kapcsolódott volna az
a kun nyelvkönyv, amelyben a ma-
gyarországi kun nyelvet akarta re-
konstruálni, bőséges szószedet és egy
szöveggyűjtemény kíséretében. Erről a
régen dédelgetett tervéről az utóbbi
években egyre többet beszélt Ezt a
munkát is Karcagon szerette volna
megjelentetni. Csak remélhetjük, hogy

akad majd egy hozzá hasonló, fáradal-
mat s megalkuvást nem ismerő kunfi,
aki az elejtett tollat felveszi, és folytat-
ja a félbemaradt munkát.
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