
HAGYOMÁNYOK
NÉMETH GYULA

Pályám emlékezete
Az alábbiakban közölt önéletrajzi vázlat, melynek Németh Gyula (1890—
2976) a „Pályám emlékezete" címet adta, a karcagi születésű nagy tudós
kéziratos hagyatékában maradt fönn. A kézirat eredeti, teljes szövege még
nem látott napvilágot. Jelentékeny módosításokkal a Szabad Nép 1949. má-
jus 14-i száma közölte interjú formában. A kéziratnak ezúttal az az összefüg-
gő, nagyobbik része kerül közlésre, amely bizonyosan Németh Gyula tollá-
ból származik. Elmarad viszont egy kb. negyedlapnyi szöveg. E szövegrész
csak másolati példányban maradt fönn; nem bizonyos, hogy Németh Gyula
írta.
A „Pályám emlékezete", rövidsége ellenére, fontos írás; vázlatos formájá-
ban is hozzájárulhat Németh Gyula életének és tevékenységének megisme-
réséhez és megismertetéséhez. Mindenképpen jól egészíti ki Gaál László jó
két évtizeddel ezelőtti tanulmányát. (Gaál László: Németh Gyula akadé-
mikus tudós-pályája. = Jászkunság. 1955. 2. sz. 15—20.1.)

B. A.
Hogy mi volt jő és mi volt rossz az én pályámon gyermekkoromtól fogva és

mennyiben kedvezőbb mostani helyzetem a réginél, — olyan kérdés, amelyen
magam is sokat gondolkoztam és amelyre szívesen és örömmel válaszolok.

Elemi iskolámat a karcagi öreg református iskolában végeztem. Az iskola
maga sötét, barátságtalan és túlzsúfolt volt. Mint elemi iskolai emlék, különö-
sen a sötétség él a képzeletemben és nyomasztólag hat rám még ma is. Kevés
volt az ablak az iskolán, és az ablakok előtti hatalmas fák részben azt a kis
világosságot is elvették, ami az ablakon bejött volna.

Tanítóimról a legjobb emlékeim vannak. Kedves, munkaszerető és jóakaratú
mestereim voltak.

Igen rossz emlékeim fűződnek a tankönyveimhez. Nem tudom, azért él-e
emlékezetemben az olvasás tudománya, vagy pedig azért, mert valóban komor
és barátságtalan volt a könyv. Mindenesetre élesen különbözött attól a két
gyönyörű ábécétől, amelyet ma részint a városi iskolákban, részint a falusi
iskolákban használnak és amelyből a négy év körüli unokáim nagy gyönyörű-
séggel már a második példányt fogyasztják.

Nagyon kedves emlékem azután iskolatársaim serege. Vidám, kedves paraszt-
gyerekek voltak ezek, akiknek tömegében néhány gazdagyerek és értelmiségi
körökből kikerült gyerek is találkozott, de ezek elvesztek a tömegben. Kis
parasztgyerek fedezte fel, illetőleg alighanem hallotta valakitől Petőfinek a
„Nem ül kevélyebben a huszár a lovon, — Mint a kisbéres a vendégoldalon"
kezdetű versét, elmondta nekünk s mi társadalmi különbség nélkül jöttünk
lázba tőle. Egy másik gyerek olyan gyönyörű lovakat tudott rajzolni, bogy
azoknál a kőkorszaki barlangi ember rénszarvas és más ábrázolásai sem kü-
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lönbek. Én legalább így emlékszem, de nem hiszem, hogy rosszul emlékszem.
A lovak remekül megrajzolt formás lába, patája ma is a szemem előtt van.
Ki tudja, mi lett volna ebből a gyerekből, ha gondolnak vele.

Beszélgetéseink, társas mulatságaink alapja a karcagi tőrülmetszett paraszti
élet világa volt. Sok apróságot elmondhatnék, ezek ma is az életem legkedve-
sebb emlékei közé tartoznak.

Természetesen változatosabb és nem is ilyen harmonikus az a kép, amely
középiskolai tanulmányaim idejétől maradt bennem. A középiskolát a több-
százéves karcagi református gimnáziumban végeztem. Könyveimről jó emlé-
keim vannak, tanáraim között voltak kitűnő emberek, akiknek sokat, szinte
mindent köszönhetek és voltak gyenge, rosszakaratú emberek is. Ezeken ke-
resztül tanultam bele a társas élet nehéz iskolájába.

Középiskolai tanulótársaim már más társadalmi képet mutattak, mint az
elemi iskolaiak. Orvosok, ügyvédek, kereskedők, gazdák gyerekei tanultak ve-
lem együtt, parasztfiú itt már alig akadt.

Lényegében azonban középiskolai tanulmányaimról is csak az iskola iránti
mély hálával gondolhatok. Megtanítottak jól latinul, megtanítottak az iro-
dalom szeretetére s egyéb tudományokból is megkaptam azt, amivel az ember
az egyetemen elindulhat.

Tizennégy éves voltam, amikor Győrffy István, a kiváló etnográfus, fiatal-
kori karcagi barátom, arra biztatott, hogy tanuljak törökül, — hiszen mi kar-
cagi kunok eredetünk szerint törökök vagyunk. Hogy ehhez kedvem volt, ezt
is jó részt az iskola szellemének köszönhetem.

Egyetemi tanulmányaimnál az a nagy szerencse ért, hogy az Eötvös-kollé-
gium tagja lettem. A gazdag és mintaszerűen összeválogatott könyvtár, kiváló
tanáraim, köztük elsősorban Gombocz Zoltán olyan tényezők voltak, amelyek
mellett csak tőlem függött, hogy eredménnyel dolgozom-e vagy nem. Nyári
szünidőben mindig kaptam egy kis ösztöndíjat, amellyel külföldre utazhattam.

Nagy élmény volt számomra Vámbéry Ármin ismeretsége, akihez vasárnap
délelőttönként jártam fel, s a kollégiumon kívül Munkácsi Bernátnak köszön-
hetek nagyon sokat és szoros kötelékek fűztek Kunos Ignáchoz is.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha már 25 éves koromban megkaptam
a budapesti egyetem turkológiái tanszékét, amely akkor már 12 éve várt be-
töltésre. Az én munkásságom még akkor csak igéret volt. Általában elmond-
hatom, hogy a régi világban is, ma is jobban megbecsülnek, mint ahogyan
megérdemlem.

Tudományos működésemben a Vámbéry Ármin által kialakított magyar tur-
kológiái hagyományokon haladtam, több ösztönszerű, mint tervszerű meggon-
dolással. (A régi magyar tudományos élet legnagyobb hibája a tervszerűség és
rendszeresség hiánya volt, ezt mindig éreztem s már 1939-ben írtam erről egy
tanulmányt.)

Tanári működésem sok csalódással járt. Mikor kinevezésemet a közoktatás-
ügyi miniszternek megköszöntem, az volt az első kérésem, hogy szervezzen
tanszékem mellé egy tudományos intézetet, de ez a kérésem a legmerevebb
visszautasításra talált. Csak 1930 óta van intézet tanszékem mellett, amelynek
igazi felvirágzását azonban csak most remélem.

Tanítványaim rendes számban jelentkeztek, de a laza és tervszerűtlen tanul-
mányi rend miatt elmaradoztak. Amint a stúdium nehezebb részei következ-
tek, abbahagyták a török tanulmányokat. Űj tanulmányi rendünk biztosítja a
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kötelező tanulást és most ebben a tekintetben is nagy reményekkel nézek a
jövő elé.

Tudományos törekvéseimet a kormányzat többé-kevésbé támogatta. Külföl-
di, főleg törökök közt végzett tanulmányaim költségeit fizetésemből fedeztem.

Kormányhatóságainkkal szemben mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok
igazi hatalom; mintha egy más társadalmi rendet képviseltem volna, amely
iránt megvolt a jóindulat, de amely mégis ki volt zárva abból, hogy a tudomá-
nyos kérdésekben való elhatározásoknál döntő szava legyen.

Tudományos munkásságomról nem beszélek sokat, főleg a magyarság ős-
története és ezzel összefüggő török filológiai kérdések érdekeltek s ezeken dol-
goztam. Hogy milyen sikerrel, azt megmondani nem az én feladatom.

Egy elfelejtett tudósunk
A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán éppen egy
kunhegyesi leány ült a felvételi vizsgabizottság előtt. Átlagosan felüli tájéko-
zottságot mutatott mind a régebbi korok, mind napjaink irodalmában. Sokat
olvas, ismeri irodalmi folyóiratainkat. Vizsgája végeztével megkérdeztem tőle,
mit tud dr. Zsigmond Ferencről, a tudós irodalmárról, Kunhegyes szülöttéről.
Nem tudott semmit, de mintha már hallott volna róla.

Egy más alkalommal Budapestre utaztomban Kisújszálláson egy háromtagú
társaság ült be fülkénkbe. Beszédjükből megtudtam, hogy Kunhegyesről jön-
nek. Majd szóba elegyedtem velük és kiderült, hogy egy tanárnő és férje és
egy agrármérnök az útitársaim. Rátereltem a szót dr. Zsigmond Ferencre. Az
agrármérnök — lévén kunhegyesi — hallott róla, ismerte családját, irodalmi
munkásságát azonban sem ő, sem útitársai nem ismerték.

Nekem Zsigmond Ferenc tanárom volt. A gimnáziumban is tanított, egyete-
mi előadásait is hallgattam. Órái mind a mai napig felejthetetlenek. Ö taní-
tott meg olvasni, irodalmat érteni és élvezni. Eredetiség, elmélyült elemzés, a
gondolatok gazdagsága, sziporkázó szellemesség és szemléletes, világos stílus
jellemezte előadásait. Nemcsak magyar szakos bölcsészek, természettudományi
szakosok is, azon kívül jogászok, teológusok, orvostanhallgatók is eljártak
előadásaira. Mindig zsúfolt padok fogadták, valósággal harcolni kellett a he-
lyekért irodalmi óráin.

Ki is volt dr. Zsigmond Ferenc?
Mint a Kunhegyesi Ref. Egyház anyakönyvi bejegyzéséből kitűnik, 1883.

március 6-án született, apja Zsigmond István postamester, anyja Apostol Esz-
ter. A mai Lejtő u. 44. számú házban látta meg a napvilágot, amelyben most
István nevű testvérének családja lakik.

Tar Márton, a Hazafias Népfront kunhegyesi elnöke, aki gyermekkorában
egy utcában lakott a Zsigmond családdal, elmondja, szülei és rokonsága egy-
szerű emberek voltak, s bár az édesapja postamester, nagybátyja könyvkötő
volt, életmódjukban nem különböztek a kunhegyesi parasztoktól. Édesanyjára
mint egyszerű, idős, szomorkás özvegyasszonyra emlékezik, akinek mindig
volt jó szava és jó falatja az utcabeli gyermekek számára.

Zsigmond Ferenc a helyi elemi iskola elvégzése után a Mezőtúri Gimnázium-
ban folytatta tanulmányait és ott tett érettségi vizsgálatot 1901-ben. Egyetemi
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