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In memóriám Mándoky Kongur István
(Karcag 1944-1992 Alma-Ata)

„Kúnfajta, nagy szemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak"

Szeptember 3-án Alma-Atában elte-
mettük Mándoky Kongur Istvánt.
Mindnyájunkat megdöbbentett a halál-
híre, hiszen még csak 48 éves volt, tele
tervekkel. Az utolsó interjújában Da-
gesztánban, Mahacskalában a munká-
járól beszélt. Ottani költő barátjával,
Magomedov Badruttinnal járta a vidé-
ket és gyűjtött. Klasszikus alakja volt a
turkológiának. Olyan, aki biztonsággal
mozgott a terepen, kiválóan ismerte
Közép- Ázsiát, hiszen minden népcso-
portját felkereste, s nemcsak nyelvé-
szeti, hanem néprajzi szempontból is
figyelemreméltó gyűjtést végzett. Eu-
rópa legjobb Ázsia-szakértője volt. A
nyelvészek is elismerték zsenialitását,
minden török nyelvet beszélt. A ku-
mukhoz kumukul, a nogájhoz nogájul,
a tatárhoz tatárul szólt... Nagyon tisz-
telték és szerették, maga volt az ellen-
állás, helyettük fogalmazta meg azt,
amit maguk tán nem is mertek. A
Szovjetunió népeket olvasztó, eloro-
szosító tengerében a saját nyelv, a saját
kultúra megtartására ösztönözte őket.
Szemrehányást tett a kazaknak, ha gye-
rekét orosz iskolába járatta, ha saját
hazájában nem az anyanyelvén szólt.
Pályájának alkotó időszaka akkor volt,
amikor az európai utazók csak a barát-
ságvonatok ablakából láthatták a biro-
dalom tájait, s gondoskod-
tak róla, hogy ezt is csak a
kijelölt útvonalon. Munkáját
a kazak, kirgiz, nogáj, tatár
és a többi etnikum értelmi-
sége segítette, olykor bújtat-
va ót, hiszen a titkosszolgá-
lat minden lépéséről tudha-
tott. Hogy mégsem történt
„baleset", annak valószínű-
leg az az oka, hogy már
jólismert tekintélyes ember
volt, akihez nem mertek
nyúlni.

Legerősebben a kazak-
sághoz kötődött, hiszen en-
nek nyelve volt a legköze-

lebbi rokona a kunnak, ebből próbálta
rekonstruálni az elveszett kun nyelv
elemeit. Megvalósította mindazt, ami-
ről Györffy István és Németh Gyula
álmodott. Nem az íróasztal mellett dol-
gozott, hanem az élő kultúra ösvényeit •
járta. A közép-ázsiai népek körében
már életében legendás alak volt, halá-
lával pedig mitológiai magasságokba
emelkedett. Hogy mit jelentett szá-
mukra, ott értettem meg, Alma-Atá-
ban. Aki nem járt közöttük, fel sem
tudja fogni, hogy mennyire ragaszko-
dó, melegszívű, mély érzésű, tiszta em-
berek. Amit Európa feledni kény-
szerül, a klasszikus emberi értékeket,
ott megtaláljuk. A szimbólumok vilá-
gában élnek, életüket a hagyományok
kerete szabályozza. Gazdag kultúrájú
nép, erősek, egyenes gerinccel. Kon-
gurt, mint eleven kapcsot tekintették,
amely a magyar, kiváltképp a Kunság
kultúrájához kötötte őket. Akivel talál-
koztam, képzőművészek, költők, törté-
nészek jó része járt már nálunk, Kar-
cagon is. Szimbolikus értelemben most
már a halála is közel hozza a Kunságot
és a kazak pusztát.

„Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szívében,
A csorda-népek lelegelték."

Kedves költője volt Ady Endre, s
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Ravatal a jurtában

gyakran idézett verse A Hortobágy po-
étája. Ismerve Ót és életének bizonyos
mozzanatait, megértjük, miért állt hoz-
zá olyan közel ez a vers.

Erősen kötődött a Kunsághoz, fő-
ként szülővárosához, Karcaghoz. Ha
itthon volt Magyarországon, gyakran
eljött Karcagra. Mindig sietve, nehogy
elmenjenek azok az öregek, akikkel
szót értett, akik még az ízes tájnyelvet
beszélték. Pedig életének legnehezebb
időszaka fűződik a szülőföldhöz. 1944.
február 10-én született módos paraszt-
családban. Az államosítás során elvet-
ték a földjüket, a szülői házat, s mivel a
család neve kuláklistára került, megpe-
csételtetett a sorsa. Az általános iskolát
Budapesten fejezte be, de származása
miatt egyetlen középiskolába sem vet-
ték fel. Hazajött Karcagra, ahol a gim-
názium kapuja szintén csukva maradt
előtte. Hálával emlegette Hajdú Béla
nevét, aki akkor a helybéli Mezőgazda-
sági Technikum igazgatója volt, s aki
mellé állt. Bejárhatott az órákra, de
kezdetben a rendes tanulók névsorába
nem írhatták be a nevét. Ha ellenőrzés
jött, kihívták az osztályból és elbújtat-
ták. Kiváló fejű, tehetséges diák volt,
akinek nyelvérzéke már korán megmu-
tatkozott 1962-ben tett érettségi vizs-
gát. Már kisiskolás korában (6. osztá-
lyos volt) kezdett ismerkedni a török
nyelvvel. Az első nyelvkönyvet Szűcs
Sándortól, a Nagykun Múzeum akkori

igazgatójától kapta, a má-
sodikat elsős középiskolás
korában Kiss Sándor tanár
úr adta a kezébe. A kazak
nyelvvel szintén középis-
kolás korában kezdett is-
merkedni, s éppen Alma-
Atából a Kazak Akadémiá-
tól kért segítséget, könyve-
ket. Érettségi után még
mindig nem juthatott be az
egyetemre. Budapesten, a
Lovardában dolgozott mint
lovász. Később, némiképp
enyhült a politikai helyzet,
beiratkozhatott az ELTE-
re, ahol Németh Gyula pro-



fcsszor vette pártfogásába. ígéretes te-
hetségnek tartotta, akit támogatni kell.
így indult az a tudósi pálya, amely
sohasem volt konfliktusmentes. Haj-
szolt volt és türelmetlen. Nemigen le-
hetett lépést tartani vele. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Belső-
Á/.sia Tanszékének tanáraként dolgo-
zott. Idejének jó részét az ázsiai török
kisebbségek között töltötte, vagy ven-
dégtanárként az európai egyetemek
török nyelvi tanszékein. Idén szep-
tembertől Törökország hívta Kayseri-
bc. ígéretes ajánlatott kapott Ameriká-
ba, ahol szinten egyetemi oktató lehe-
tett volna; diplomataszolgálatra is ki-
szemelték; minden lehetőséget, hírne-
vet, pénzt megkaphatott volna, ehe-
lyett Ázsiát, a terepmunkát választotta.
Nagy természetű volt, nem volt köny-
nyű a közelében élni; ahogy a népi
bölcsesség mondja: nagy fénynek nagy
az árnyéka. Már nem maradt más, mint
az élők kiváltsága és kötelessége: a
megbocsátás.

,,Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle."

Keveset publikált - magyar nyel-
ven. A mintegy 140 tételből álló bibli-
ográfiájának jó részét külföldi kiadók
jegyzik. Magyar sors - magyar átok?!
Ha végiggondoljuk kutatóink életét a
tudomány bármely területén, láthatjuk,
hogy a külföld hamarabb elismeri a

Az utolsó ima

tudást, mint a hazai szakvélemény. A
keletkutatók sorsa pedig, úgy tűnik,
évszázadokkal előbb megpecsételte-
tett. Julianus barátra gondoljunk, vagj(
Körösi Csornára. Gyötrelmek árán jár-
ták végig azt az utat, amely számukra
kijelöltetett. Aztán a hazai tudományos
kutatás mentorai hamarabb támogatták
a „halszagú rokonságot", a finn-
ugorisztikát, mint a Kelet felé hajlókat.
Fél évszázadonként akadt a turkológiá-
nak olyan alakja, aki igazán kimagasló
volt. Erejük jó részét nem az utazással,
a terepmunkával járó töredelem, ha-
nem az itthoni ellenlábasokkal való
hadakozás koptatta. Miért nem becsül-
jük, még életében az arra érdemest?!
Lám ebben is különbek nálunk a keleti-
ek.

Mándoky Kongur István közöttük

Útban a temető felé

mindent megkapott, ami megillette:
megbecsülést, szeretetet. A Kazah Tu-
dományos Akadémia és a Kazah író-
szövetség temettette el, olyan tisztes-
séggel, amelynél nagyobbat ember
nem kaphat Ravatala mellett álltak a
közép-ázsiai török népek tudományos
életének képviselői. (De hol volt az
ELTE, amelynek tanára volt, vagy az
Akadémia, amely a kandidátusai kö-
zöttjegyezte?) Augusztus 28-án kellett
volna átvennie a Kirgiz Egyetem dísz-
doktori oklevelét. Már nem érte meg,
így Kadiali úr, a Kirgiz Nyelvtudomá-
nyi Intézet elnöke elhozta a sírjához.

Közel négyórás temetési szertartása
volt. Kazah szokás szerint a holtnak
otthonról kell elindulnia utolsó útjára.
A lakótelep terén felállított jurtában,
mohamedán szertartás keretében vet-
tek tőle búcsút a rokonok (felesége
kazah származású) és a környékbeli
ismerősök. Ezt követően elvitték a
Kazah Akadémia elé, ahol a tudo-
mányos élet képviselői köszöntek el
tőle. A Magyar Köztársaság nevében
dr. Hóvári János szólt. Az állami bú-
csúztató után a Kengszai temetőbe
kísértük, oda, ahol a kazah kultúra
nagyjai nyugszanak. Itt köszöntek el
mindazok, akik közeli kapcsolatban
álltak vele, a művészbarátok, írók,
költők; a szülőföld, a Nagykunság, és
szülővárosa Karcag nevében én; a ro-
konok és gyászoló szeretteit képvisel-
ve Mándoky Andrásné, a Hódmező-
vásárhelyen élt nagybátyjának felesé-
ge. Mi magyarok hangosan imát
mondtunk felette.

A sírnál mondott búcsúbeszédét
azzal zárta Abduali Haidar, a Kazah



Végső búcsú a Kengszai temetőben

Tudományos Akadémia elnöke, hogy
fejet hajt a magyar föld előtt, mert
ilyen fiút adott a tudománynak. Vittem
egy marékkal ebből a földből, Németh
Gyula sírjáról. Meghatottan tartották
felém a kezüket, és szinte csipetenként
szélosztva, vegyítve a kazah földdel
hintettük rá ősi szokás szerint.

Gyönyörű tájon nyugszik. Tekinte-
tünket felemelve hatalmas völgyet lá-
tunk, jobbra pedig a Tiensan hegység

szirtjei szúrják az eget. Amint elhe-
lyeztük a virágokat, szemerkélni kez-
dett az eső. Döbbenten álltunk, mert
arról kezdtek beszélni, hogy elfogadta
testét a föld. Amikor meghalt, augusz-
tus 22-én, Közép-Ázsiában megrendült
a Föld. Ezt, és a most cseperésző esőt a
kiválasztottakat megillető jelnek tekin-
tik.

A temetést követően napokon át
halotti tort ültünk. Először a Tudo-

mányos Akadémia épületében, majd a
rokonok és barátok lakásán. Az asztal-
ra az elhunyt kedves ételeit és italát, a
kumiszt és a tevetejet tették. Hossza-
san emlékeztünk egy-egy történettel,
majd arról folyt a szó, miként lehet
befejezni egy derékba tört élet munká-
ját. Rabiga Szizdikova akadémikus
házában voltunk, amikor az,ő és Fari-
ze Ongaszimova költő, a Kazah író-
szövetség elnöke tollából megfogal-
mazódott a Kongur- Alapítvány szö-
vege. Nemzetközi alapítványt kíván-
nak létrehozni, amelynek az a célja,
hogy támogasson egy-egy fiatal turko-
lógust, aki a közép-ázsiai török és a
magyar kultúra kötődéseit kutatja. Ar-

ról beszélgettünk, hogy kikhez hogyan
kell majd eljuttatni a felhívást; közben
a 17 éves Muldür, akit István édesgyer-
mekeként szeretett, dombrán pengetni
kezdte a dalt, amivel búcsúzni és bú-
csúztatni szoktunk:

Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországról...

Alma-Ata, 1992 szeptembere

Kongur sírja a Kengszai temetőben


