
NÉMETH GYULA AKADÉMIKUS TUDÓS-PÁLYÁJA
Társulatunknak és folyóiratunknak

azon célkitűzése mellett, hogy a tudo-
mány legújabb eredményeit a közön-
séggel megismertesse, s a tudományos
munka iránti érdeklődést a legszéle-
sebb körökben felkeltse és ébren tart-
sa, feladata az is, hogy szűkebb hazánk
értékeit a dolgozó tömegekkel megis-
mertesse, s a követésre méltó példákat
odaállítsa az ifjúság elé. E feladat telje-
sítésében ismertetni kívánja Szolnok
megye azon kimagasló egyéniségeinek
életpályáját és munkásságát, akik a
dolgozó nép köréből kiemelkedve, de
azzal a szoros kapcsolatot mindenkor
fenntartva, a tudományok, az irodalom
és művészetek terén maradandó ered-
ményeket értek el, s kitörölhetetlenül
írták be nevüket a nemzet kultúrtör-
ténetébe. Ezek között is különös figyel-
münkre méltó Németh Gyula akadé-
mikus, budapesti egyetemi tanár tudós-
pályafutása.

Németh Gyula 1890. november 2-án
Karcagon született, egyszerű, szerény
viszonyok között élő kisiparos család-
ból. A család életviszonyait tekintve
természetesnek látszott, hogy, mint idő-
sebb testvérei, ő, a harmadik fiú is,
valahogyan ebbe a munkakörbe és élet-
formába kapcsolódik bele. Azonban
egészen másképpen történt. Minden
ilyesféle elgondolást meghiúsított a/
iskolával és könyvekkel szemben kez-
dettől fogva tanúsított egészen határo-
zott magatartása.

írni és olvasni jól tudott, mielőtt
még az iskola padjai közé került volna.
S midőn odakerült, hamarosan nemcsak
az elsők közé, hanem az elsők élére
emelkedett, s ezt a helyét sem az elemi,
sem a középiskolában nem tudta két-
ségessé tenni egyetlen osztálytársa sem.
A könyvek hihetetlenül vonzották.
Úgyszólván attól kezdve, hogy olvasni
megtanult, megkezdte a könyvek gyűj-
tését, persze még nem rendszeresen,
előre elgondolt terv szerint, hanem
egyelőre „ahogy jött." És élete ettől
kezdve könyvek közt telt. A könyvek-
ből kivette mindazt, amit érdekesnek
és értékesnek ítélt, s ha valamit akár
így, akár az iskolában megtanult, töb-
bé nem felejtette el. Különösen a kö-
zépiskolában hihetetlen mohósággal
tette magáévá az ismereteket, s azok
rendszerezésében már akkor utolérhe-
tetlennek mutatkozott.

így történt, hogy midőn a karcagi
gimnázumban a IV, osztályt elvégezte,

a családban már senki sem gondolt
arra, hogy otthagyná az iskolát, s ipari
pályát választhatna. Legkevésbé gon-
dolt erre ő maga, és semmi sem döb-
bentette volna meg jobban tanulótár-
sait és tanárait, mint az, ha az osztály
elismerten legjobb tanulója kiválik a
gimnázium munkaközösségéből. Tehát a
hosszú, nyolcéves középiskolai tanul-
mányok továbbfolytatódtak, mindaddig,
míg 1909. júniusában „kitűnő" érettsé-
gi eredménnyel véget nem értek, mi-
kor is ez az eredmény megnyitotta
előtte a budapesti egyetem és az Eötvös
Kollégium kapuját.

De ezzel még nem térhetünk napi-
rendre a gyermekfiú középiskolai ta-
nulmányai felett. Meg kell emlékez-
nünk ez időszak iskolánkívüli munkás-
ságáról, mely sokkal többet jelentett a
jövő kialakulása szempontjából, mint a
ídtűnő eredménnyel végzett középisko-
la. A néhány évvel idősebb Győrffy
István, aki szintén karcagi születésű
veit s Némethnek gyermekkortól kezd-
ve jóbarátja, jóval később a magyar
néprajzkutatásnak vezéregyénisége és
egyetemi tanára, az alig 14 éves gim-
nazistát a török nyelvvel való foglal-
kozásra buzdította. Németh hozzá is
fogott a török nyelv tanulásához, azzal
a lelkiismeretes buzgalommal és céltu-
datos tervszerűséggel, mely már ebben
a korban minden munkáját jellemezte.
Két év múlva, mint VI. osztályt végzett
gimnazista, már Konstantinápolyban
volt, hogy a török élő nyelvet a hely-
színen, a legközvetlenebb forrásból sa-
játítsa el, a következő évben pedig a
kisázsiai Ajdinban és Szmirnában járt.
Ezek az utak, melyeket saját anyagi
erejéből, órák adásából szerzett pén-
zen, nem kevés nélkülözéssel tett, rend-
kívüli távlatokat nyitottak a gyermek-
ifjú előtt, A jövő feladatai egyre vilá-
gosabban rajzolódtak ki, s az elérendő
cél, a török-magyar kapcsolatok feltá-
rása és a magyar őstörténeti kutatás-
ban való értékesítése, már ekkor ha-
tározott formában mutatkozott meg
előtte. Az első utazások őt magát, hoz-
zátartozóit és barátait is meggyőzték
arról, hogy a különben törékenynek
látszó testben egészen kivételes szívós-
ság és energia lakik, ami fizikai tekin-
tetben is rendkívüli erőkifejtésre teszi
képessé.

Anélkül, hogy bárhol is pártfogókat
.seresett volna, voltak, akik már akkor
felfigyeltek addigi teljesítményeire,
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rokonszenvvel fogadták további törek-
véseit, s alkalmadtán igyekeztek azokat
előmozdítani. Ennek köszönhető, hogy
tanulmányútra mehetett Krimbe, az ot-
tani tatár nyelv tanulmányozására,
mert ez a nyelv a törökkel közel rokon.
Aztán pedig, még mint elsőéves egye-
temi hallgató a Nemzetközi Ázsiai Tár-
saság Magyar Bizottsága ösztöndíjával
a Kaukázusba utazott, ahol az akkor
még kevéssé ismert kumük nyelv ta-
nulmányozásával foglalkozott. A még
alig 20 éves ifjú jelentését erről az út-
ról a pétervári Orosz Tudományos
Akadémia adta ki német nyelven.
Ugyanaz a bizottság 1913-ban a Dél-
Uraiban lakó ufai csuvasokhoz küldte
tanulmányútra.

Szinte hihetetlen, hogy azokban az
ifjú években s elkövetkezendő éveiben
mennyi tanulmányútra futotta idejé-
ből, míg közben, de a tanulmányutak
alatt is, a legintenzívebb tudományos
kutató-munkával töltötte minden ide-
jét. Járt Törökországban és Oroszor-
s/.ágon kívül Francia-, Német- és
Olaszországban, majd Bulgáriában,
Lengyel- és Csehországban, mindenütt
dolgozva könyvtárakban és tudományos
kutatóintézetekben, s csaknem minde-
nütt kapcsolatot létesítve tudós körök-
kel. E kapcsolatok nem egy esetben
tiirtósaknak és tudományos szempont-
ból gyümölcsözőknek bizonyultak.

Utazásai sohasem voltak öncélúak.
Hozzátartoztak ahhoz a tudományos
programhoz, melyet Németh koraifjúsá-
gától kezdve sohasem tévesztett szem
elől. Keleten, a török és tatár nyelvű
népek hazájában, a helyszínen tanul-
mányozta a népek nyelvét, szokásait,
hagyományait, népi költészetét. Nyuga-
ton együtt dolgozott a legkiválóbb tur-
kológusokkal.

A budapesti egyetem már hallgató
korában jó iskola volt számára. Eleinte
Vámbéry Árminnál dolgozott, a hírne-
ves belső-ázsiai utazónál, s hallgatta
a nagyhírű Goldziher Ignácnak, a ki-
tCnö arabistának mélyenszántó előadá-
sait. De a tudományos irányítást nem
ezektől, hanem Gombocz Zoltántól és
Munkácsi Bernáttól kapta. Mindent
erősen kritikával vett át. s minden
hasznavehetőt felhasználva, módszerét
egyéniségének és céljainak megfelelően
önállóan alakította ki.

Külföldön is a legnagyobb mesterek
vezetése mellett dolgozott. 1911 és 1912
iiyarán Lipcsében Hans Stumme pro-
fesszor munkatársa volt. Köztük olyan
bensőséges tudományos kapcsolat léte-

sült, hogy aa a professzor élete végéig
tartott. Az 1913/14. tanévet állami ösz-
tjndíjjal ismét Németországban töl-
tötte a lipcsei, berlini és kiéli egyete-
men. Ez utóbbi helyen Georg Jacob
professzornak volt bizalmas munkatár-
sa.

Ezek a tanulmányutak és értékes
összeköttetések a tudományos kutatás
terén világtávlatokat nyitottak előtte.
Neve és munkássága már egyetemi évei
alatt ismeretessé lett külföldön, s
képességeit és kezdeti eredményeit itt-
hon is kellően értékelték. Megmutatko-
zott ez abban, hogy alig abszolvált,
1915-ben máris magántanárrá habilitál-
ta a budapesti tudományegyetem, s a
következő évben ugyanitt nyilvános
rendkívüli tanár lett. A török filológia
nyilvános rendes tanárává 1919-ben ne-
vezték ki.

Egyetemi munkája mellett buzgó tu-
dományos munkásságot fejtett ki. Ha-
zai és külföldi tudományos folyóiratok-
ban egymásután jelentek meg tanul-
mányai a török nyelvészet és a magyar
őstörténet köréből, önálló könyvei
1915. és 1920. között: német nyelven
megjelent török nyelvtana, olvasó-
könyve és társalgási könyve, melyek
nevét még szélesebb körben tették is-
mertté.

Tüzetesen foglalkozott a székely ro-
vásírással, melyet általában magyar
rovásírásnak is tekintettek, míg mások
még hitelességét is kétségbe vonták.
Németh beható kritikai vizsgálatnak
vetette alá az összes emlékeket, mérle-
gelte a hitelesség mellett és ellen ösz-
szehordott adatokat és véleményeket, s
végül is megállapította, hogy az írás
hitelessége kétségbe nem vonható, ezt
a/ írást a magyarság, helyesebben a
székelység, valóban használta, habár el-
terjedtsége szűkkörű volt. Ezzel a sokat
vitatott problémát végleg eldöntötte.

A magyar őstörténeti kutatásban kor-
szakalkotó művének anyagát 1920-tól
1930-ig gyűjtötte össze lankadatlan
szorgalommal, s rostálta meg részre-
hajlatlan kritikával. A könyvet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia adta ki
1',130-ban „A honfoglaló magyarság ki-
alakulása" cím alatt. A tárgy is, mely
csaknem ezer esztendő óta foglalkoz-
tatta nemcsak a magyar, hanem a kül-
földi kutatókat is, de a mód is, aho-
gyan Németh ezt a bonyolult problé-
mát vizsgálta és megoldotta, megérdem-
li, hogy tüzetesebben foglalkozzunk ve-
le. Oly kérdésnek szigorúan tudomá-
nyos tárgyalásáról van itt szó, amely



a magyarság legszélesebb rétegeit ma is
érdekli.

Az őstörténeti kutatáshoz nem elég a
történelmi adatok feltárása és kiérté-
kelése; nélkülözhetetlen a nyelvtudo-
mány közreműködése, a nyelvi adatok
számbavétele, a régészeti és történelmi
adatokkal való összevetése és össz-
hangbahozatala, s ily módon a tények
exakt megállapítása. Minthogy már a
múlt század második fele óta biztosan
tudjuk, hogy a magyarság törökös jel-
legű törzsszervezetben élt, a problé-
mához csak az nyúlhatott, aki nemcsak
alaposan ismeri a török nyelveket, ha-
nem e népek régi történelmében, a
reájuk vonatkozó régészeti kutatások-
ban, a régi szokásaikban s politikai
kialakulásukra vonatkozó kérdésekben
a legszélesebb körű és mélyreható is-
meretekkel rendelkezik. Talán volt a
nemzetközi tudományos világban egy-
két tudós, aki e kérdésben Némethez
hasonlóan tájékozott volt, de nem volt
olyan, aki emellett az érem másik ol-
dalát, a magyart, hozzá hasonlóan is-
merte volna. Akkor — úgy látszik — ő
volt az egyedüli, aki a súlyos problé-
mát a siker reményében vehette tár-
gyalás alá.

A magyarság ma egységesen finn-
ugor nyelvű. Történeti adatok azonban
azt bizonyítják, hogy a honfoglalás
előtt körülbelül 1000 évig török fajú
népekkel élt együtt. A főprobléma te-
hát Németh szerint: megállapítani,
hogy az eredeti finn-ugor elem mellett
milyen szerepet játszott ' törökség a
magyar nép ethnikumának kialakítá-
sában. Ismernünk kell a török népek
kialakulásának módját, s ki kell kutat-
nunk, hogy az ősmagyar nyelv, milyen
elemei milyen mértékben tanúskodnak
A mellett, hogy az ugor magyarság tö-
rök népekkel valamiféle kapcsolatban
állott. Történelmi feljegyzés alig van;

-ezzel szemben, a fennmaradt nép- és
törzsnevek száma jelentékeny. Ezeknek
megvizsgálása s a névadás törvényei-
nek megállapítása döntő 'jelentőségű.
Némethnek részletes fejtegetéseit itt
nem ismertetjük. Elég szemügyre ven-
nünk eredményeit.

Ezek szerint az ősi ugor népelem,
mely a magyarság magvát képezte, az
ugorság keleti ága volt, s Nyugat-Szibé-
riában bolgár-török törzsekkel jutott
szorosabb kapcsolatba. Ezeknek a törö-
kös szervezetét átvette, velük összeke-
ve-redett, s bár nyelvébe is számos bol-

<Kvgár-török szót felvett, eredeti ugor
, Y^iyelvét fel nem adta, sőt az őt politi-

ilag megszervező bolgár-török veze-

tőosztállyal is elfogadtatta. így alakult
ki az a nép, melyet magyeri-nek ,jUgor-
ember"-nek neveztek. Ehhez tudni kell,
hogy vogul nyelven a vogulok és osz-
tyákok közös neve manysi, ami hang-
türténetileg tökéletesen megfelel a ma-
gyarban a magy-szóelemnek; -eri elem
pedig török népnévképző, s jelentése
,.ember", „nép". Midőn a Magyar törzs
függetlenítette magát a bolgár-török
törzsszövetségtől, s maga került egy
politikailag független törzsszövetség
élére, neve, mint a számban legerősebb
törzs neve, átment a többi törzsre is,
melyek hozzácsatlakoztak, 6 jobbára
török eredetűek, török nyelvűek voltak.

Midőn ezek a vezető Magyar törzs
ugor nyelvét is átvették, kialakult az
egységes magyar nép.

A magyarok egyébként viselték
mindazon népelemek nevét, melyek az
V. század óta a Kubán vidékén tanyáz-
tak. Máig fennmarad az onogurok neve
a magyarok ungroi—hungari nevében:
gör. ungros, orosz vengerec, latin hun-
garus, francia hongrois, olasz ungarese,
rémet ungar, angol hungarian stb. A
szabir név a IX. század után elenyé-
S7ik, de a türk név Bizáncban még a
XII; században is magyarokat jelent,
mint már kevéssel előbb a magyar ko-
rona bizánci eredetű részének görög
felirata Turkia-nak nevezi Magyaror-
szágot.

Fontos és rendkívül érdekes a 7 ma-
gyar törzs ethnikumának megállapítása
és neveik magyarázata. Nyék (ugor?)
„határ(védő)", Megyer vagy Magyar
(ugor) „ugor ember", Kürt^Gyarmat (tö-
rök, két kis töredék törzs egyesítése)
„hógörgeteg-fáradhatatlan", Tarján -.(tö-
rök) „a tarkhán törzse"; (méltó§á,gnéy
után), Jenő (török) „a miniszter törzse"
(méltóságnév után), Kér (török) „óriás",
Keszi (török) „töredék".. Később csatla-
kozott törzs a Kabar (török)" „lázadó";
Németh mindezt impozáns és cáfolha-
tatalan bizonyító'adatkészlettél, állapít-
ja meg. Fejtegetéseiből a következő
kép alakul ki.

A finnugor, de törökös szervezetű
Magyar törzs, mely már régebben ve-
zető szerepet játszott onogur, szabir és
kazár törzsszövetségben, a IX; század
elején önálló államot alakít. Magához
von néhány kisebb, tőle régebben füg-
gő török törzset, mint amilyen Kürt-
Gyarmat, Tarján, Jenő és Kér. Utóbb
csatlakozik a Keszi törzs. Kezdettől
fogva kénytelen volt csatlakozni a ta-
lán ugor eredetű Nyék, és legutoljára
a kazárok ellen fellázadt Kabar. -Á
Magyar törzjs aránytalanul erősebb.vált
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a többinél, s hamarosan rájuk kénysze-
lítette a maga ugor nyelvét. A honfog-
laláskor, talán a Kabaron kívül, mar
mind az egységes magyar nyelvet be-
szélte. A Jenő és Gyarmat töredékei,
elszakadva, a baskírokhoz csatlakoztak,
s nevük a Jenej és Jurmatü baskír tör-
zsek nevében ma is él.

Ö-magyar nevek elemzése útján si-
került Némethnek bizonyítani, hogy a
magyarság már a VI. században mai
magyar nyelvét beszélte, tehát népi jel-
lege már akkor kialakultnak tekint-
hető. Azt is kimutatja, hogy a magyar-
ság keleten maradt töredékei, melyeket
a XIII. században Julián barát még
megtalált, hogyan enyésztek el a tatár-
járás viharos éveiben, illetőleg olvad-
tak bele a tatár s talán mongol kör-
nyezetbe.

E rövid áttekintés is fogalmat adhat
arról, hogy itt milyen arányú kutatás
eredményei vannak összefoglalva egy
mérsékelt terjedelmű kötetben. A ku-
tatás területe térben és időben akkora,
amennyit az e tárggyal foglalkozók ed-
oig soha vizsgálat alá nem vettek. A
feldolgozott rengeteg nyelvi és történel-
mi anyag, amennyire e homályos ős-
történeti kérdésekben lehetséges, a
megállapításokat a bizonyosság jelle-
gével ruházza fel. Az ismeretek bősége
s a kritika szigorúsága bámulatra mél-
tó. Ez a könyv mindazt magában fog-
lalta, amit akkor a honfoglaló magyar-
ságról tudni lehetett. E munka ma is
minden magyar őstörténeti kutatásnak
alapja és kiinduló pontja.

De mindjárt e munka megjelenése
után következett Némethnek másik
nagy tudományos teljesítménye: a
nagyszentmiklósi kincs felirataínak
megfejtése.

A Torontál megyei Nagyszentmikló-
son ásatások során értékes arany edé-
nyeket találtak. A leletet Attila kin-
csének névérték el, s némelyek annak
is tartották. Az edényeken rövidebb-
hosszabb feliratok vannak, éspedig gö-
rög betűkkel görögül, görög betűkkel
ismeretlen nyelven, ismeretlen betűkkel
ismeretlen nyelven. A görög nyelvű fel-
iratok olvasása és értelmezése nem oko-
zott különösebb nehézséget. A görög
betűs, de más nyelvű feliratot jelen-
téktelen előzmények után Wilhelm
Thomson, a világhírű dán turkológus
értelmezte, s megállapította, hogy az
török nyelvű. Értelmezése kívánnivalót
hagy fenn, s azt Németh, elég lénye-
ges eltérésssel, módosította. Főproblé-
ma az ismeretlen betűkkel írt isme-
retlen nyelvű feliratok olvasása volt.

amit már előbb régészek és nyelvészek,
srkan megkíséreltek, de kielégítő ered-
mény nélkül. Németh szerencsés elgon-
dolással és módszeresen fogott a dolog-
hoz. Csakhamar sikerült, előbb csak
feltételesen, a görög betűs, de idegen
nyelvű feliratban előforduló két tulaj-
donnevet az ismeretlen betűs és isme-
retlen nyelvű feliratban megtalálni. Ez-
zel kapott néhány betűt, melyeket a
szöveg többi részébe beilleszthetett. Lé
pésről-lépésre új betűk értékét sikerült
megállapítani, s lassanként értelmes
szók voltak kihüvelyezhetők. Ezek se-
gítettek aztán a többi feliratok megfej-
tésénél. A munka mind könnyebbé és
könnyebbé vált, s mivel az első lépés
helyesnek bizonyult, a feladat nagyob-
bik része most már órák alatt meg
volt oldva. A részletek kidolgozása a
tudósnak már nem okozott gondot, bár
nagy körültekintést és óvatosságot igé-
nyelt. Kiderült, hogy a feliratok bese-
nyő nyelven, besenyő rovásírással van-
nak szerkesztve. Kiderült, hogy a bese-
nyők nyelve, mely eddig ismeretlen
volt, a török nyelvek közül a kunhoz
áll legközelebb. Kiderült, hogy a bese-
nyő rovásírás a rovásírások közül a
gyéren hagyományozott magyar rovás-
íráshoz áll közel. A kutatás eredmé-
nyét Németh „Die Inschriften des
Schatzes von Nagy-Szent-Miklós" (A
nagyszentmiklósi kincs feliratai", Bu-
dapest-Leipzíg, 1932.) című művében
tette közzé. A mű két függeléke egy-
íészt a besenyők és kunok nyelvének
egymáshoz való viszonyát, másrészt a
magyar rovásírás még függőben ma-
radt problémáit tisztázta.

Ez a munka tisztán tudományos cél-
zattal szaktudósok számára készült, öe
biztos módszere és cáfolhatatlan okfej-
tése szélesebb körök érdeklődésére is
számot tarthat.

E nagyobb munkák mellett a tudomá-
nyos kutatás más területeken is tovább
folyt. 1935-ben Németh a Magyar Tu-
dományos Akadémia kézirattárában fel-
fedezte egy XV. századbeli török költő
addig ismeretlen nagy művét. A vele
kapcsolatos problémákról két felolva-
sást tartott az Akadémián.

A harmincas évek folyamán több
tanulmányutat tett Bulgáriába; elő-
ször, hogy a kihalóban lévő vidini tö-
rökség nyelvi és néprajzi adatait össze-
gyűjtse és megmentse a tudomány és
utókor számára; aztán, hogy a bulgáriai
török nyelvjárásokat tanulmányozza. A
vidini törökségre vonatkozó kutatás
eiedményei egy nagyobb terjedelmű
munkában vannak összefoglalva, me-
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Ivet az Akadémia kiadásra elfogadott.
Egyes részletek folyóiratokban máris
megjelentek. A nyelvjárásokra vonatkozó
kutatást az utóbbi években a Balkán-
nak úgyszólván egész területére ki kel-
lett terjeszteni. Eredményeinek közzé-
tétele a közeljövőben várható.

Németh szerkesztésében 1940-ben je-
lent meg az „Attila és hunjai" című mű,
melyben a hunok nyelvéről szóló feje-
zet tőle származik. Elutasítja a hun-
bolgár azonosítást, éspedig nyelvi ala-
pon, ellenben megállapítja a hun-kun
összefüggést, és kifejti egészen új elmé-
letét a VI-VII. században a Kaukázus
vidékén tanyázó magyarok s a hun
birodalom bukása után keletre húzó-
dó hun töredékek kapcsolatáról és — ami
a legnagyobb figyelmet érdemli — a
hun-magyar mondakör történeti alap-
jairól.

Legújabb tanulmányai Balassi Bá-
lintnak török nyelvű feljegyzéseivel,
másrészt az általános nyelvészet köré-
ben a kevert nyelvrendszerekkel fog-
lalkoznak. Ez utóbbi problémáról,
meghívásra, a szófiai bolgár és kelet-
német egyetemeken is tartott előadá-
sokat.

E kutató munkával párhuzamosan
nagy odaadással végezte egyetemi ta-
nári munkáját. Megszervezte 1930-ban
az egyetemi Török Filológiai és Ma-
gyar Őstörténeti Intézetet, melyen be-
lül ma is intenzív és eredményes mun-
ka folyik. Nagy érdeme s egyszersmind
büszkesége, hogy tanítványai sorából
kitűnő tudományos utánpótlást nevelt.
Nála tett többek közt doktorátust Li-
geti Lajos, budapesti egyetemi tanár,
jelenleg a Magyar Tudományos Aka-
démia alelnöke, Györffy György, a ma-
gyar régiségek kiváló kutatója, Rágib
özdem konstantinápolyi egyetemi ta-
nár, Z. H. Kossy, a török múzeumok
volt főfelügyelője, Mitajev Péter, a je-
les bolgár turkológus, Hasán Erén, a/
ankarai egyetem magántanára. Egye-
temi előadásait török és finn turkoló-
gusok mellett más külföldi turkológu-
sok is hallgatták és hallgatják.

Sokat foglalkozott a tudományos élet
megszervezésével és a legtekintélyesebb
pozíciókban az egyetem igazgatásával
is. A bölcsészeti kar két ízben válasz-
totta dékánjává, 1932-ben és 1935-ben.
Mint dékán szervezte meg a kötelező
proszemináriumok intézményét, s ez-
által a tudós- és tanárképzést maga-
sabb színvonalra emelte. 1947-ben el-
nyerte a legmagasabb egyetemi tiszt-
séget, s két éven át rektora volt a bu-
dapesti tudományegyetemnek, Admi-

nisztrációs irányító munkáját ugyanaz az
erély, odaadás és tapintat jellemezte,
mint kora ifjúsága óta minden tevé-
kenységét.

Nem kevésbé eredményes és sikerek-
ben gazdag volt egyetemen kívüli mű-
ködése. 1922-ben a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjává, 1935-ben
rendes tagjává választotta, s 1939-től az
Akadémia I. osztályának titkára, 1949-
től 1954-ig pedig elnöke volt. 1954-ben
a szófiai Bolgár Tudományos Akadé-
mia, 1955-ben a berlini Német Tudó--
mányos Akadémia tagjává választotta.

Munkáságának minden területén
csak a tudomány ügyét szolgálta. 1920-
ban néhány tudós társával együtt meg-
alapította a Körösi Csorna Társaságot,
s ennek folyóiratát, a Körösi Csoma-
Archivumot huszonöt éven át szerkesz-
tette. E folyóirat nemzetközi tudomá-
nyos tekintélyre emelkedett: benne
nemcsak magyar, hanem szovjet, né-
met, francia, lengyel, török orientalis-
ták tanulmányai is megjelentek. A Kő-
rosi Csorna Társaságnak később Né-
meth lett az alelnöke. Egyideig alelnö-
ke: volt a Magyar Néprajzi Társaság-
nak is. 1939-től fogva ügyvezető alel-
nöke volt a Tudományos Társaságok
Szövetségének. Ez a Szövetség és az
Akadémia 1943-ban az ő kezdeménye-
zésére alakította meg a Corvin Mátyás
Bizottságot, melynek feladata volt,
hegy a magyar tudomány termékeit
rendszeresen adja ki idegen nyelven. A
bizottság előadójává őt választották.
Részt vett a Magyarságtudományi In-
tézet megalapításában, s mint igazgató,
irányította annak működését. 1951. óta
igazgatója a Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelvtudományi Intézetének.

Az eddig említetteken kívül több
mint 100 tanulmánya és cikke jelent meg
a hazai és külföldi folyóiratokban és
emlékkönyvekben a török filológia és
különösen a magyar-török vonatkozá-
sek tárgyköréből. Ezek közül ki kell
emelni a besenyő törzsnevekről, a ma-
gyarországi Árpád-kori törökségről, a
kun nyelvről, a jakut hangtanról, a
törökség őskoráról, Karcag és Debrecen
nevének eredetéről, Balassi Bálint török
feljegyzéseiről és Sztálin nyelvtudomá-
nyi cikkeiről írt tanulmányait. Jelenben
is szerkesztője a Tudományos Akadé-
mi „Acta Linguistica" című folyóira-
ténak.

Ennek a nagyszabású munkásság-
nak megbecsülése sem a múltban, sem
a jelenben nem maradt el, de nem is
maradhatott el. A polgári kormány
Corvin-Koszorúval, a népi demokrácia
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lf>48-ban I. osztályú Kossuth-díjjal.
1951-ben a Magyar Népköztársaság Ér-
demrend IV. fokozatával tüntette ki.

Nem érezzük magunkat hivatottnak
hogy tudományos munkásságát fentie-
ken túlmenően is méltassuk: a száraz
tények maguk ékesen beszélnek. Csak
annyit szögezzünk le, hogy Németh
Gyula nevét nemcsak itthon, hanem az
egész világ tudományos köreiben, mint
a turkológia egyik legkimagaslóbb ve-
zéregyéniségét, általánosan ismerik és
megfelelően értékelik.

Nem volna teljes a személyről alko-
tott kép, ha pár szóval családjáról is
meg nem emlékeznénk. 1917-ben nő-
sült. Felesége Sebestyén Irén egyetemi
magántanár, a nyelvtudományok kan-
didátusa, a jól ismert és külföldön is
nagyrabecsült finnugor nyelvész. Két

leánygyermekük van, kik szintén tudo-
mányos pályán, könyvtárakban dolgoz-
nak.

Nekünk, a meg} e lakóinak, kik Né-
meth Gyulát a magunkénak mondhat-
juk, minden okunk megvan arra, hogy-
ha e vidék szellemi értékeit vesszük
számba, elsősorban az ő nevével büsz-
kélkedjünk, annyival is inkább, mert
megható az a ragaszkodás, amely őt
egész életén át szülőföldjéhez fűzte és
fűzi ma is, az a ragaszkodás, melynek
szálai soha meg nem lazultak, sőt, ha
egyáltalán lehetséges, ma talán még
erősebbek, mint valaha. Meg vagyunk
rcla győződve, hogy ízig-vérig tudós
egyénisége az eljövendő évek során
még sok értékkel fogja gazdagítani a
magyar tudomány kincsesházát, s fog
külföldön is még több megbecsülést
szerezni a magyar névnek.

Dr. Gaál László
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