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Németh Gyula 70 éves 

Ez év novemberében ünnepli hetvenedik születésnapját Németh Gyular 
a turkológia itthon és külföldön egyaránt elismert kiváló művelője. 

Egészen fiatalon jegyezte el magát a turkológiával, és több, mint 50 
éven át hű maradt választott tudományszakához. Érdeklődési köre ezen 
belül igen széles. Térben a távoli jakutoktól a szomszédos vidini törökségig, 
időben Attila hunjaitól az oszmán-török nyelvreform mai problémáiig terjed. 
Mégis e nagy területen egyetlen vezérgondolat köré kristályosodik ki egész 
munkássága, mégpedig a magyar—török kapcsolatok gondolata köré. A magyar 
turkológia hagyományos útjain haladva, magyar szempontú turkológiát mű
velt, s ennek szükségességét hangoztatja ma is. Ez a szemlélet vezette el a 
magyar őstörténet problémáihoz, ezen a területen született meg első nagy 
összefoglaló munkája: ,,A honfoglaló magyarság kialakulása". Ennek a műnek 
a tudomány mai eredményeit felhasználó, új kiadásán ma is dolgozik. 

Nagyobb koncepciójú munkái mellett — ilyenek az említett ,,Honfoglaló 
magyarság kialakulásán" kívül a szerkesztésében megjelent ,,Attila és hunjai" 
című munka, a törökség őskorával, a török—mongol nyelvviszonnyal, a finn
ugor népek és a törökség legkorábbi kapcsolataival foglalkozó munkái — vér
beli nyelvészként merült bele az apróbb részletkérdések kutatásába. Megfej
te t t több rovásírásos török nyelvemléket, és új etimológiákkal gazdagította 
török jövevényszavaink mind három rétegét. Különösen sokat foglalkozott a 
középső réteg problémáival, lásd a besenyő törzsnevekről, a magyarországi 
Árpád-kori törökségről, a kun nyelvről, Kun László nyögéreiről ír t dolgozatait. 

Kutatási területének másik központi magja az oszmán-török nyelvtör
ténet, de ez sem egészen öncélúan, mert egyrészt az általános török nyelvtör
téneten keresztül a régi török—magyar kapcsolatokra utal, másrészt a leg
újabb török—magyar érintkezés nyelvkutatási alapjait veti meg török oldal
ról. Ezzel a problémakörrel is foglalkozott már fiatal korában (vö. oszmán
török nyelvkönyvek, egy XV. századi irodalmi emlékről ír t munkája stb.), 
de valójában csak az utóbbi 10 évben vált egyik kedvelt témájává. Ide tartozó 
értekezéseiben Balassi török verseinek a feldolgozásaival, az oszmán-török 
nyelv kettős rendszerével foglalkozik. Ez irányú érdeklődése az oszmán-török 
nyelvjárási kutatásokban csúcsosodott ki. A bulgáriai török nyelvjárások fel
osztásáról írt munkája alapvető ezen a téren, s minden bizonnyal ilyen lesz 
a rövidesen elkészülő, nagyszabású vidini nyelv járástanulmánya is. 

E fenti két kutatási területtől valamivel távolabb esik két fiatal kori 
munkája a kumük nyelvről és a jakut hangtanról, valamint a két éve kiadott 
jász szójegyzék. Az utóbbi években erejét nem kímélve irányította a szovjet 
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turkológiai bibliográfiát feldolgozó munkálatokat. A mű Sovietico—Turcica 
címen a napokban hagyja el a sajtót. 

NÉMETH GYULA azok közé a tudósok közé tartozik, akik tudásuk gazdag 
tárából bőven jut tatnak a fiatalabb generációknak. Több mint 40 éves oktatói 
munkássága alatt tudósok egész sora került ki keze alól. Tanítványait nem 
hivatalból ós nemcsak a katedráról neveli, hanem sokkal inkább beszélgetések, 
tanácsadás, tudományos irányítás formájában. Nemzetközi tekintélye — és 
nem utolsó sorban szeretetre méltó, szigorúan bíráló, de minden alkotás mögött 
az embert kereső, humánus egyénisége — vonzza magához a hazai ós a kül
földi tudósokat. Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy ahol csak létezik 
turkológia, kiváló szakemberek emlékeznek rá meleg szívvel, mint mesterükre. 

Hetvenedik születésnapján kívánunk neki jó egészséget és munkában 
eltöltendő sok boldog évet.* 

N. KAKUK ZSUZSA 

* NÉMETH GYOXA eddigi munkásságának részletes bibliográfiája megtalálható 
a Németh Gyula Emlékkönyvben : Acta Orientalia Hungarica XI. (1960). 


