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- Van-e köze ennek a sátornak a
Kiskunsághoz?

- Ezt mindenkinek illenék tudnia,
hogy igen szoros kapcsolatban vannak.
Ez a sátor származási helye miatt kazak,
Kazaksztánból hoztuk ide. A kazakokról
pedig tudjuk, hogy a ma élő kun népek -
mert ez a történeti és népi igazság is -
egyik ága. Mert több kun nép van, s azok
közül talán a kazakok azok, akik még
mindig a legjobban őrzik a több évszá-
zaddal ezelőtti közös kun világot, hagyo-
mányokat.

- Azonos, rokon vagy együtt élt nép-
ről van itt szó?

- Azonosság a történelemben soha
nem lehet, mert minden nép változik, de
bizonyos kiigazítással megállapíthatjuk
egyes népekről, hogy azonosak. Most
már csaK rokoni kapcsolat van: a ma-
gyarországi kunok meg a kazakok egy
valamikori közös régi kun népnek a
leszármazottai. Ha úgy fogalmazok,
hogy a régi kunok, akkor abban benne
voltak a kazakok elődei is, meg más
török népek, meg a mi kunjaink elődei is,
akik Magyarországra kerültek. De nem
minden kun került ide, hanem maradtak
a Fekete-tengertől északra fekvő terüle-
teken, a Krímben, a Kaukázustól északra
eső sikságon és Közép-Ázsiában is. Eze-
ket újabbkori nevükön nevezzük - töb-
bek között - kazakoknak, de a kazak
csak a XV. század óta népnév, véletlen
folytán egy törzsszövetségre alkalmaz-
ták ezt a nevet. Maga a kazak szó azt
jelenti, hogy szabad, független, vitéz ka-
tona; magyarul majdhogynem azt mond-
hatnám: „szabad harcos". Ezt pedig on-
nan kapták, hogy a közép-ázsiai különfé-
le kánságok abban az időben, a közép-
korban, az Aranyhorda bukása után, meg
vele egyidőben, vazallus államok is vol-
tak. A múlt század végéig, az orosz cári
hódításig a Kokandi, Bokharai, Khivai
kánság, afféle államok voltak. S ezeken
kívül a nagy füves puszta területeken
behódolni a kánságoknak nem akaró,
úgynevezett kun törzsek éltek, akik itt
szabályos nomád állattenyésztő életmó-
dot folytattak, s nem akarták a kánságo-

kat kiszolgálni. Egy részük persze testőr-
ként beállt a kánok szolgálatába, ezek be
is olvadtak. A nagy többség azonban
függetlenül akart élni, és ezért, jobbára
az Aranyhorda bukása után, létrehozták
a szabad független törzsszövetségüket, a
kazak törzsszövetséget.

- Van-e kiskun szabad szellem?
- Van, de ez nemcsak a kiskunok

jellemzője.
A kunoknak szerencséjük volt a bete-

lepedéskor, az Árpád-házi királyok biz-
tosították számukra a független külön-
állást, ami egészen a múlt századig,
1876-ig megmaradt. Onrendelkezésű te-
rületek éltek, a Kiskunság-Nagykunság-
Jászság területe ez. Ugyanúgy, mint a
székely székek, vagy a hajdú székek, a
Hajdúság. Ezek mind független, úgyne-
vezett katonai nemesek voltak, de
ugyanakkor területi nemesek is, közös
nemesek, ami más, mint az egyéb ne-
messég. Az egyéb nemesek az ország
más területére elmenve is nemesek ma-
radtak. Ha viszont itt a közösségből ki-
szakadt valaki, és nem tért vissza, az
elveszítette a nemességét, lemondott ró-
la. Innen van az a közhiedelem, hogy a
kunok inkább szabadságra, független-
ségre törekvők, mint a más területek
lakói, mert ez a kiváltság rögzítette ezt a
tulajdonságot. Ilyen módon a kunok csak
a Xin. század előttről vannak a kazakok-
kal kapcsolatban. Persze más kun népek
is vannak a világon, a Kaukázustól
északra lévő területeken, a karacsájok,
balkárok, kumukok, a krími tatárok egy
része, a nogájok, a kazáni tatárok, a
baskírok az Uralon innen, a magyarok
egyik őshazájában, a Magna Hungáriá-
ban, az Idil (Idei, Edil) vagy Etel folyó
mellékén, és Közép-Ázsiában a kaza-
kok, kirgizek, karakalpakok. Ezek mind
kunok. De a legerősebb, legjellemzőbb
ezek közül, így tömegében is a legna-
gyobb a kazakság.

- Mennyire tudnak a többi kun népek
a magyarországi kunokról?

- Szinte mindenütt tudott, és magam
mindenütt tapasztaltam. És nem iskolá-
hoz kötött dolgok ezek, mert nem is

tanítják az iskolában őket erre. Se a
kazakokat, se a kirgizeket, karacsájokat,
balkánokat; de mind tudják legenda
szintjén, hogy valamikor elszakadt tőlük
egy nép, amely nyugatra került, s most a
magyarok közé tartozik. E népek törté-
neti tudata igen nagy, persze, az időpon-
tot nem tudják megmondani, hogy mikor
mentek el, de némelyek még azt is tud-
ják, hogy a mongolok jöttekor, Dzsingisz
kán idejében. Tőlünk keletebbre nem
meglepő dolog, ha valaki akár 500-600
évre visszamenőleg fújja a történelmet,
legendákat, mert eleve a hét ősét tudnia
kell. Ha kiszámítjuk harmincasával az
emberöltőket, ez már maga 200 évnél is
több esztendő. De illik még kilencet meg
tizenkettőt is tudni. S akkor jönnek a
legendák, hősénekek, amit már a kisgye-
rekeknek megtanítanak, akik aztán ezt
kívülről tudják, mint mi pl. a Toldit.

- Ez a sátor akkor végül is kun,
magyar, kazak, vagy mind egyszerre?

- Mind a három lehet Már a honfog-
laló magyaroké is ilyesmi lehetett. Per-
sze egészen biztosan nem tudjuk, mert
sajnos pontos ábrázolásaink nincsenek
róla, de az arab és perzsa források ezt
mondják. Az utazók, földrajztudósok
feljegyzéseiben az van, hogy favázas
nemezzel borított sátrakban éltek előde-
ink. Más forrásokból tudjuk, hogy azon a
területen, ahol a magyarok a honfoglalás
előtti időkben éltek, tehát a Fekete-ten-
ger északi területén, a klasszikus nevén
Etelköznek nevezett területen, Levédiá-
ban, az uráli területeken és ott, ahol
Juliánus barát is megtalálta a magyarok
egy szórványát, azokon a területeken jó
leírások vannak, hogy pont ilyen sátrak-
ban éltek. A nagysága már mellékes,
mert ott is a vagyoni helyzet függvénye
volt, ki mekkorát készített magának. Az-
tán a hazánkba beköltöző besenyők,
úzok és aztán legvégül a kunok ilyenek-
ben laktak. A kunokról pedig már ponto-
sabban tudjuk ezt, erről már JUH. századi
rajzok is vannak, nemcsak leírások. Te-
hát ilyen lehetett.

Ez az úgynevezett török típusú
nemezsátor. Aminek az a jellemzője,

* „Kazak nemezsátor" című kiállítás Kecskeméten, a Szórakaténusz Játékműhelyben és Múzeumban 1985. április 28.-május 20.
között. A szövegben előforduló utalások az itt kiállított jurtára vonatkoznak.



hogy az oldalrácshoz kötött tetőrudak
nem egyenesek, mint a mongoléi, hanem
ívben hajlanak. De a mongol típus is
régi, török sátortípus, az un. najman-ke-
rej sátortípus továbbélése, mert a mon-
golok a najmanok, kerejek és kongrátok
földjét hódították meg, s azokét vették át.
A mongolok tudniillik korábbi Bajkál-
melléki őshazájukban ezt nem ismerték,
nem ilyet használtak. A mai egyszerűsí-
tett változat.

- Mai szemmel ez a sátor olyan pom-
pázatos, hogy csodálatba ejti a szemlélő-
jét; és felmerül benne a kérdés, kié lehe-
tett, gazdag vagy szegény emberé, vagy
mindenkié ilyen volt?

- A mai elszürkülő évszázadunkban
tűnik ez csak olyan nagyon pompázatos-
nak, mert mennél régebbi időkre me-
gyünk vissza, annál szebbet találunk a
legegyszerűbb embereknél. Mert ők is,
hogy úgy mondjam, cifrálkodtak. Bár ez
nemcsak a cifrálkodással függött össze,
hanem a hitélettel, hiedelmekkel, babo-
nákkal is. Eleve kötelező érvényű volt,
hogy a szemnek is mutatós legyen, hogy
otthonos legyen; másrészt bizonyos min-
tákat el kellett helyezni benne, amik
szerencsét hoztak vagy rontás ellen véd-
ték, vagy termékenységvarázsló célzatú-
ak voltak gazdájuk számára.

Például a menyasszonyi ágy mögötti
takaró mintázata szabályos meséje an-
nak, hogy a gyerek kilenc hónap alatt jön
a világra, a különféle nagy minták a mai
napig élnek rajta, de már a XIII. század-
ban vannak ilyen babonás hímzésekről
szóló tudósítások a mai Afganisztán ha-
tárán élő nomádok őseinél.

Ez a sátor átlagosnak tekinthető a
berendezésével. A gyengébb átlag. Én-
nekem szerencsém volt, törekedtem
mindig eljutni az ősök földjére, a mai
rokon népekhez, és csodálatos hajléko-
kat találtam, különösen a mongóliai ka-
zakok körében. Még a legszegényebbek-
nél is, mert ez nem a vagyon fokmérője.
Akinek nincs is vagyona, a két keze még
ügyes lehet, és csinálhat magának. A régi
emberek igyekeztek a leggyönyörűbben
berendezni otthonukat. Idejük márpedig
sokszor volt, nem rohantak annyira. Ta-
lán a brokátot, selymei, aranyszálakat
ritkábban tudták beszerezni. De rólunk,
magyarokról is megírták a honfoglalás
idején, hogy bíborba, brokátba, bársony-
ba öltözöttek voltunk, szinte a legegy-
szerűbb emberek is, be tudtuk szerezni a
letelepült szomszéd népektől. Gondol-
junk csak a honfoglaló magyarság sírjai-

ból előkerült és a földben is megmaradt
erszény lemezeire, öwereteire, lószer-
számaira. A honfoglaló magyarság is
valami csodálatos pompázatos viselet-
benjárt. Akinek ezüstre nem tellett, azok
bőr eszközeire is hasonló mintákat
nyomtak, s ezzel egyenrangúak kender-
vagy gyapjúszőtteseink: azokon csodála-
tos hímzések voltak. Ezeknek nincs ma
már nyomuk, de hogy voltak, azt a
korabeli leírások bizonyítják, meg azt is,
hogy maguk is milyen jóképű, csinos
emberek, szép asszonyok voltak.

- Üzen-e ez a sátor egy mai magyar-
nak? Van-e újdonságértéke? Ismerik-e
eléggé iskolásaink történelmünk ezen ol-
dalát? Benne él-e eléggé keleti, szárma-
zásunk a mai köztudatban? Kellően is-
merjük-e mi magyarok saját történel-
münk ezen részét?

- Ezt a sátrat kazaknak nevezzük, de
ez a mi sajátunk. Nagyon lényeges tárgyi
kincsünk. Jellegében, szellemében, lelki-
ségében ilyen lehetett régi otthonunk.
Mert ennek a sátornak lelke van. Mert
minden beszél, csak sajnos már nem
értjük eléggé. Ez is más, mióta gyűjtöm a
régiségeket, s még sokáig szeretném
gyűjteni, de még akkor se áll össze a
mondandóm teljes egésszé, magyarázha-
tóvá.

A mai fiatalságnak is ebből kellene
kiindulnia, ebből az örökségből. De na-
gyon sokan teszik is, szerencsére olyan
országban élünk, ahol két óriás, Bartók
Béla és Kodály Zoltán, a népi művészet
másik területén, a zene világában nagyon
nagyot alkotott. S éppen Kecskeméten, a
Kodály Intézet is ezt hirdeti. Mert a
magyar népzene a magyar léleknek egy
másik nagyon fontos megnyilvánulási
formája és a díszítőművészet ennek a
társa, kiegészítője. E dolgok megismeré-
se az első lépés, s akkor otthon érezzük
magunkat végre ebben a hazában. Mert
most már elmúlt az urak országa, vagy
az, hogy gyarmat lennénk, már sajátunk
lehetne ez az ország. S nem koholt törté-
nelmet kell csináljunk, mint néhány
szomszédunk, mert a mi történelemtudo-
mányunk a múlt század óta nagyon erő-
sen és megbízhatóan dolgozik, és szép
eredményt ér el, amit összerakva, egy
világos, józan történelemfelfogasunk le-
het. Sajnos keleti eredetünket nem oktat-
ják olyan mértékben, ahogyan kellene,
de ez a nemezsátor már Budapesten több
helyen fölállítva óriási sikert aratott, s
éppen az iskolás gyerekek körében. Se
vége, se hossza nem volt a Hadtörténeti
Múzeumban a történelemóraként odalá-
togató gyermekcsapatoknak. Hasonló si-
kere volt tavaly Kecskeméten a Hagyo-

mányos és mai nemezkészítők című ki-
állítás ideje alatt. Hallatlan hagy hatást
váltott ki a kisgyermekek lelkében. Raj-
zórákon még hónapok múlva is mindig
előjött a nemezsátor, mert a formája is
közel álló az ember szívéhez, magam is
így látom. Itt Kecskeméten van a legjobb
helye, hiszen mikor megérkezett Ma-
gyarországra, akkor is legelőször nem
messze innen, a Nagykunságba vittem az
én szülőföldemre, Karcagra. Ott szülő-
házam udvarán állítottuk fel először, az-
óta aztán járja az országos útját. Úgy
vettem észre, itt Kecskeméten talált a
legméltóbb, legmelegebb fogadtatásra,
mert körülötte van a már korábban el-
kezdett missziótok, mert aki ide bejön
hozzátok, az ha mással nem, egy kis
szőrlabdával távozik. Tehát kézzelfog-
ható dolog, ami itt történik. Aki megta-
nulja a nemezkészítésnek az ábécéjét,
alapvető fogásait, az idővel megtanulja a
mintakincsét is. Szerencsére ebben már
sok könyv nyújt segítséget Hiszen az
egész világ megragadható már. De itt
meg kell állni. Jobb ha előbb a rokon
népekkel kezdjük az ismerkedést A ro-
kon népek mintakincse alapján előbb-
utóbb megtalálhatjuk a magyar nemez
mintáját, s éppen a ti közösségetek, az a
10-20 fiatal apránként művészeivé vál-
hat e mesterségnek, újjászülethet a ke-
zükben. Kialakulhat egy stílus, amire azt
mondhatják a nyugatiak, „nahát, ez a
magyar nemez", mert úgy néz ki, mintha
magyar ember csinálta volna.

- Az idelátogató nyilván nem vihet
haza magával egy sátrat, de legalább
megismerkedhet a mesterség legrango-
sabb és legösszetettebb munkájával, s ez
a sátor. A felállítás, lebontás, a berende-
zés révén pedig olyan ismeretekhez jut-
hatunk, amit könyvek nem pótolnak. Em-
berközelbe kerül a múlt, az ezer év meg-
foghatóvá, átélhetővé válik.

- Egy mai látogató rögtön észreveszi.
Ez fából van. S keresi a vas részeket, s
kiderül, ilyen nincs is benne. Meglepő-
dik, hogy bőrszegekkel van összefogva.
Elcsodálkozik szellemességén. Elgon-
dolkodik rajta, milyen tehetségesek, talá-
lékonyak voltak őseink, milyen nagy
teret mutat, milyen gyors a felállítása,
hogy két teve hátára feltehető, és így
tovább... Számtalan csodát nyújt a ma
emberének is. Ez a sátortípus hétvégi
nyaralónak, hétvégi telkeken tavasztól
őszig igen alkalmas építmény.

De visszatérek a szőrlabdához, mert
innen indultunk el. Valóban, ez a sátor az
egész. Az emberi élet célja sem más,
mint az otthonteremtés. Otthon kell lenni
ebben a világban, mert ha nem érezzük



otthon magunkat benne, akkor az csak
egy börtön számunkra. Ebbe a sátorba
benézve megkapja a gyerek a korábbi
idők otthonteremtő élményét; ez egy
megfogható otthon, amit mindenki meg
tud csinálni vagy legalábbis át tudja
tekinteni, meg tudja érteni. Ebben a sá-
torban körülnézve a labdától a legmaga-
sabb nemezkészítési szintig minden el-
követhető. Gondolok itt a tekemetekre, a
bclehengerelt mintázatú nemeztakarókra
és a szürmakokra, a szabott-varrt mintá-
zatú takarókra.

- Úgy érzem, te vagy, aki missziós
szerepet töltesz be Magyarországon,
mert ez a sátor a te magántulajdonod,
rendszeresen meglátogatod nemeztanfo-
lyamainkat, ahol előadásokat tartasz.
Feleséged, Ajsa kazakisztáni, ő gyakor-
lati bemutatókat tart nekünk. Ellentmon-
dásosnak tűnik korunkban az, hogy tőled
kapjuk meg azt, amit intézmények, múze-
umok sorának kellene nyújtania. Muszáj
egy embernek a saját hátán idehoznia
egy sátrat, hogy kimondhassuk, ilyen a
magyar nemezsátor. Mert különben nem
lehetne megnézni. Te ezt hogyan látod?

- Egy Dél-Amerikából nemrégiben
ideköltözött, idetelepedett kolléganőtől
hallottam a következőket: itt nálunk a
múzeumok nem iskolák, sajnos. A görög
szónak - múzeum - eredeti értelme isko-
la, bemutatóhely. A mi múzeumaink
csak raktárak. Elzárják az emberek elől a
látnivalókat, afféle mumusokká válnak.
Inkább az lenne a múzeumok feladata,
hogy bemutassanak, és egyben újraalko-
tásra késztessék az embereket. Ezért a ti
„házatok" is missziós szerepű, az ország
egyetlen ilyen múzeuma, ahol kétkezi
munka is folyik. Ezt meg kellene köszön-
jük Kerényi Józsefnek, e ház építészének,
ami éppen olyan kupolás szerkezetű,
hogy a most felállított sátrunkkal egy-
másnakfelelnek szinte. De így említhet-
ném dr. Bánszky Pálnak vagy a megye
más vezetőinek a nevét is. Mert Kecske-
mét ma arról is híres, hogy múzeum
szempontjából nagyon haladó, nagyon
gazdag. Kecskemét egy magyar otthon.

- Te miből érzed, hogy Kecskemét
magyar város?

- Nemcsak én érzem ezt. És nemcsak
a családtagjaim, kazak feleségem, azok
rokonai. Az én közvetlen rokonságom,
feleségem révén is, idejőve nézi, keresi,
mitől magyar ez az ország? De ugyanígy
vannak a Nyugatról jövők is. Keresik, mi
a magyar Magyarországban. Szerintem
mintha a hagyományőrzésben lemarad-
tunk volna. Budapestről nem is beszélve,
az egy keverék-város. Ma már egyre
inkább világossá válik mindenki előtt

féltékenység és elfogultság nélkül, akár
debreceni, akár szegedi, akárhová való,
hogy Kecskeméten nagyon sok minden
történt az utóbbi időben. Ide érdemes
ellátogatni, ide jó megérkezni. Leszállni
a vonatról, besétálni. Ennek a városnak
olyan levegője van, hogy ide kívánkozik
az ember letelepedni. Többek közt én is.

Ez nem véletlen, nyilván a város
vezetősége olyan méltó emberekből áll,
akik a szívükön viselik a város és a
környék sorsát, jövőjét. Hiszen azon mú-
lik, jövője is lesz-e a magyarságnak, ha
múltjával összekapcsoljuk. Ha a múltat
letagadjuk, nem fedeztetjük fel, nem tu-
dom, mire jutunk.

Itt kialakult Kecskeméten egy olyan
szellemiség, ami vonzóvá teszi az embe-
rek számára ezt a világot. A neve is olyan
szerencsés, mert könnyen kimondható,
ezt minden külföldi könnyen ki tudja
mondani. Többszörösen hivatva van
Kecskemét arra, hogy ez legyen a „ma-
gyar város". Itt bizony magyarul beszél-
nek még az emberek, kedvesek, szívé-
lyesek, közvetlenek, mosolygósak. Ezt
nemcsak én mondom, a barátaim is, akik
innen-onnan, Nyugattól, Keletről velem
ide eljönnek. Dehát elsősorban a keleti
embernek ötlik ez a szemébe. Magának a
városnak is missziója van.

Évek óta gondolkodunk egy nagyobb
programon, ami megint jó volna, ha
Kecskemét köré épülhetne, a másik hely
pedig a másik Kunságban, a Tiszántúlon
lenne. Egy ikerintézményre gondolok,
egy afféle eleven történeti múzeumra.
Röviden úgy fogalmaznék, a honfogla-
lástól (ami még nomád kor és mondjuk,
még a Xm. században beköltöző kunok
is hoznak nomád világot) egészen a szá-
zadfordulóig bemutatva a magyarság
életét Tehát a gazdálkodását, főleg állat-
tenyésztését, aztán kisebb tanyák kör-
nyékén középkori falu-felállítást lehetne
végrehajtani, a szántás régi formáit be-
mutatni, és így egészen a máig elhozni a
magyar történelmet. Nem a krónikák
idegenek által megírt formájában. A kró-
nikákat igen kevésszer írták magyarok.
Többnyire idegenből jött papok vagy
idegen műveltségű magyarok, akik va-
kok és süketek voltak a nép dolgai iránt.
Az írott forrásokból a legkevésbé lehet
megtudni a magyar nép életét Márpedig
nekünk az élet fontosabb az írott történe-
lemnél; az utóbbi inkább az uralkodók
érdekei szerint megfogalmazott történe-
lem. A nép harcolt és önfeláldozóan
küzdött egy király, cár, szultán érdekei-
ért A nép pusztult és pusztult. És ennek
az állandó, áldozatokat felmutató népnek
az életéről nem tudunk semmit Ma

olyan korszakban vagyunk, amikor a nép
valóban szóhoz juthatna, megírhatnánk a
nép történelmét az őskortól. Megírhat-
nánk hétköznapjaink titkos történetét,
Óriási gazdagságú hagyományokkal
rendelkezik népünk, s sok mindent az
ezredévekből máig megőrzött Köteles-
ségünk ennek utánajárni és méltóképpen
bemutatni.

- Mikor valaki veled találkozik s be-
szélgetéssel eltölt veled egy félórát, ak-
kor mindig szóba jön az a bizonyos
kazakisztáni állatállomány. Hogyan is
van ez?

- Egy ajándékról van szó. Testvéri
ajándék lenne, a mi őseink lakhelyein
továbbra is ott élő népektől, pontosabban
a kazakoktól. Afféle segítség ahhoz,
hogy bemutathassunk múltunk egy da-
rabját Sajnálatos körülmények folytán
kipusztult századunk elejére a parlagi
magyar őslóallomány, ugyanígy a juhál-
lomány is, most már a kutyaállomány is
korcsosodni kezd. A tevéről nem is be-
szélve, mert az még korábbi századok-
ban kipusztult. Őseink lakhelyein ezek
az állatok teljesen azonos méretben, kül-
sőben, tulajdonságokban ma is előfor-
dulnak. Erre bizonyítékok a régészeti
feltárások csontleletei. Ezeket egy test-
véri gesztussal megkaphatnánk. Eleven
élő társakat kapnánk eleink Kárpát-me-
dencebeli első évszázadainak bemutatá-
sához. Ehhez természetesen kapnánk né-
hány sátrat is, fel lehetne mindjárt állítani
egy nomád honfoglaló szállást. Aztán ezt
tovább vezetni. Több régészünk is szíve-
sen együttműködne ebben.

- Ez már annyira közei áll a megol-
dáshoz, hogy neked erre Kazakisztánból
komoly ígéreted van. Igaz?

- Igen. A kazakisztáni kommunista
párt első titkáránál többször jártam, szin-
te évente találkozunk. Most már kezdi
számonkérni rajtam a megoldást, mikor
küldhetik már az állatállományt, hiszen
már tavaly is hozzákezdtek az állatok
kiválasztásához. Én még, szerencsétle-
nül, idehaza nem jutottam el a megfelelő
vezető emberekhez, az illetékesekhez.
Úgy gondolom, mivel az előbb Kecske-
métről már pár jó szót szóltam, éppen
ennek a megyének a vezetősége lehetne
az, akik az ügy mellé állnának. Egy kis
szerény hangú levelet juttatnának el Ka-
zakisztánba, amiben kijelentenék, hogy
hajlandók fogadni ezt az állatállományt,
gondoskodnak annak megőrzéséről, sza-
porításáról. Ez több szempontból jó len-
ne nekünk. Multunk jobb megismerésé-
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ben fontos, másrészt keleti atyánkfiaival
még s/orosabbá válhatna a kapcsolat
Jöhetnének évente hozzánk látogatóba,
itt újból megtanítanának bennünket arra,
amit mi elfelejtettünk vagy tökéletlenül
tudunk. Mindenkivel tárgyaltam már,
hajlandók jönni, szívesen jönnének hoz-
zánk. A történelemtanításnak eleven be-
mutatóicre lenne ez. Azonkívül nyaralni,
pihenni kívánó embereket lehetne ide
vezetni, s nem utolsósorban, miután
eléggé anyagias világban élünk az utóbbi
években, turisztikai jelentősége is óriási.
Az Egyesült Államokban vagy Német-
országban is erős az érdeklődés ez iránt
Örömmel jönnének ide emberek lovastu-
rizmus címén, és maguk állíthatnának fel
vagy bonthatnának le sátrakat, költöz-
ködhetnének vele tovább lóháton. Benne
lakhatnának egy hétig, két hétig, hát
persze, ezt megfizetik.

- Tehát gazdaságos vállalkozás volna
ez a megyének. Nem beszélve arról a
hídszerepről, amit kelet és nyugat viszo-
nyában jelentene, s amit ezer év óta
gyakorolunk hazánkban. Ezen a téren is
tovább kellene lépnünk, itt is újat kellene
már nyújtanunk, biztosan jártál már Bu-
gacon!

- Nemcsak hogy újat, nemcsak hogy
mást, hanem valóságosat, igazat. Amint
én megfigyeltem, meg amint más is
láthatja, hiszen nyilvánvaló, Bugacon
már hamis dolgokat adunk a külföldiek-
nek. Rossz szájízzel mennek sokan haza
Nagyon sok lovas ember jön el ide, akik
már olyan tudással érkeznek, hogy szinte
mesterfokú lovasok. És akkor látják a mi
bugaci múcsikósainkat, nyegleségeiket
El vannak ők kapatva Nem is tud ez a
gyerek lovagolni, hogy ül az a gyerek a
lovon! Szégyenben maradunk! Bemuta-
tójuk helyett mást ajánlanék. Én szülő-
földemen öregektől sok minden mellett
népi lovasjátékokat Ls gyűjtöttem. Min-
det fel lehetne újítani, mert ezek egytől
egyik ma is élnek Közép-Ázsiában. Meg
lehetne a fiatalokat tanítani, akár én is
vállalkoznék rá Számtalan virtuóz lovas
van még Keleten, akik szívesen jönné-
nek, akiket én is bámulok. Lovas nép-
ként tartanak számon minket, de ez ma
már egyre jobban elhalványul. Gyönyö-
rű nyergeket, viseleteket lehetne vissza-
állítani, honfoglaló vitézeinktől kezdve
huszárságunkig. De tényleg hiteles, jó
formában, huszárosán. Sportnyergekben
tüntetjük fel magunkat, mikor megvan-
nak a mi szép eredeti ázsiai nyergeink is.

Ilyen a Nagykunságban is meglévő
egyik mutatós játék, az ázsiai KÖKBÖ-

RÜ, magyarul szürke farkas. Ami a far-
kasvadászat emlékét őrzi. A farkas elej-
tése után a legények csináltak örömük-
ben egy afféle ráadást, egy játékot A
nagy hajsza után egy idegesség-leveze-
tőt Még egyszer eljátszották a történte-
ket s ha abban is ugyanaz a legény
győzött, ő lett abban az évben a legkü-
lönb legény. A legények eleje.

- Te régóta készen állsz dolgo-
zatokkal is. Tudtommal van egy kiadóra
váró könyved „Magyarországi kun ere-
detű hely- és személynevek" címmel.

- De van más, a kun nyelvemlékekkel
kapcsolatos munkám is, amiből a legis-
mertebb a „Kun Miatyánk". Ezt a tudo-
mány eddig csak részben tisztázta El-
szórtan jelentek meg már róla cikkek,
meg én is irkáltam már erről ezt-azt
Együtt még nincsen sehol sem. De ez is
hozzátartozik önismeretünkhöz, ha már
mondjuk egy Balotaszállás nevű terüle-
ten lakunk, vagy Talfáján itt Kecskemét
határában, akkor tudjuk, mit jelent az a
tal, az fűzfát jelent kunul.

- Beszélj a személynevekről is, hátha
valamelyik olvasó ráismer a sajátjára!

- A Nagykunságban abból több van.
Itt kevesebb ma is élő kun névről tudok.
Mondjuk, ilyen a kunszentmiklósi Te-
kes-famflia és lehet, hogy ők is a Tiszán-
túl felől költöztek be, mert korábbi nyo-
ma nincs a Tekeseknek. A tekes egyet-
lent, egyetlenkét jelent A megszületett
gyereknek szeretik ezt mondani, hogy
olyan nincs több, egyetlenem. Ilyen a
Kara név is, ami feketét jelent Főleg a
török kori defterek, összeírások alapján
tudom, milyen sok ilyen családnév volt
még abban az időben itt a Kiskunságban.
Például ilyen a Csokrag-famüia, nagyon
szép szó, forrást jelent A Nagykunság-
ban jóval több név maradt meg. Az oka
talán az, hogy ott zárt tömbben maradt
meg a Kunság. A Duna-Tisza közén
olyan szigetek voltak a kiskunok fészkei,
körül királyi birtokokkal, ahol magyarok
éltek. De talán itt hamarabb magyarokká
váltak a kunok. Itt a megyében két fő
rész van; a felső Kiskun rész: Lacháza,
Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunszent-
miklós, illetve halas és pusztái. Ezek
szétszórt birtokai: Izsák, Móricgát, vagy
Bodoglár, Tajó, Zsana. Bodoglár is egy
világosan jól értelmezhető kun név. Ér-
demes lenne ezt kiadni, mert a helybelie-
ket nagyon érdekelné, és új tartást, új
lelket öntene beléjük. Értelmessé válna
egy-két használt szavunk. A Kiskunság
és a Nagykunság valaha egy volt Sok a
rokoni szál köztük. A nyelvük, a kultúrá-
juk, az embertani képük a kecskeméti

Henkay Gyula kutatásai eredményeként
bizonyítottan egynek számít

Nagyon jó érzés volt itt tegnap egész
nap, amíg a sátrat állítottuk, hallani, hogy
nem hangzott el egyetlen trágár szó sem,
de még durva sem. Még az élcelődések,
egymás iránti csipkelődések során sem.
Kedvesen, finoman, a régi magyar tem-
póban beszélgettek egymással a fiatalok,
mert itt nemcsak a mesterséget tanulják:
a lélekkel is foglalkoznak, mert művé-
szet folyik itt Táncolnak, dalolnak.
Semmi sem taníthatja meg a magyar
fiatalokat szebb magyarságra, mint a ma-
gyar népdal világa Én nagyon boldog
voltam itt tegnap.

- Vajon mi jár a fejében a te hazak
rokonaidnak, mikor itt töltenek el egy
napot közöttünk? Mit szólnak a mi keleti
érdeklődésünkhöz ?

- Kecskemétre megérkezve az tűnik
fel az én rokonaimnak, mikor leszállunk
a vonatról, hogy itt hozzájuk hasonló
arcokat látnak. Hogy itt ázsiai arcok
jönnek-mennek az utcákon. Néha felsi-
koltanak örömükben. Itt töményebben,
mondjuk 10 közül 6-7 arc ismerős, míg
Budapesten ezer közül ha egy akad. A
másik, s ez forradalmi hatású rájuk, hogy
az otthon korábban támadott múltjukat is
tisztelettel nézik, még jobban becsülik,
mint odahaza. Talán most kezd ez ott is
helyére kerülni. Ők meg vannak illetőd-
ve. Náluk egy időben el vo)t tiltva a
nemezsátor használata.

Dzsángér barátom a példa rá, aki két
éve járt itt Kecskeméten a Szórakaté-
nuszban a feleségével, s egy szőnyeg
őrzi az emléküket Akkor még múzeumi
dolgozó létére nem tudta, hogyan kell
felállítani egy sátrat, s most a tavaszon
felkerekedett a barátaival, utánanézett, s
most már egész sátrakat készítenek el.
Hat-hét éves koráig ő is ebben nőtt fel.
Az alma-atai múzeum most egy külön
részleget hozott létre a népi értékek fel-
újítására, s ott is gyűlnek köréjük a
fiatalok. Persze csak a fiatalságot illetően
ilyen tragikus a dolog, hogy elszakadtak
a múltjuktól. Azért az öreg mesterek
közül nagyon sok él még.

Amíg nem látják a mi érdeklődésün-
ket, addig nem akarjak elhinni. Ezért ez a
nagy csodálkozás itt nálunk. Ók elvitték
ennek a hírét s Kecskemétet is bizony
ismerik már Kazakisztánban, s emlege-
tik jó példaként Szeretnék látni ők is.
Nem arról van szó, hogy csak ez a jó,
hanem arról, hogy ezt sem szabad feled-
ni.


