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1976. december 14-én elhunyt Németh Gyula, a magyar tudományos 
élet és a nemzetközi turkológia kiemelkedő egyénisége. Több mint fél évszáza
don át folytatott tudományszervezői, oktatói és tudományos tevékenysége 
során több intézményünknek volt vezetője, kialakította a magyar turkológia 
arculatát, egyetemi katedráján tudósok nemzedékeit nevelte fel. 

A kunok lakta Karcagon született szegény szabómester harmadik fiú
gyermekeként. Rendkívüli szorgalma és kitűnő nyelvórzéke már gyermekkorá
ban magára vonta a figyelmet. Pár évvel idősebb iskolatársának és barátjának, 
Györffy Istvánnak biztatására kezdett a török nyelvvel foglalkozni. Közép
iskolás diákként több nyarat töltött Törökországban, s ezek az utazások vég
leg kialakították benne a török népek és nyelvek iránti érdeklődését. A buda
pesti egyetemre kerülve már orientalisztikával is foglalkozott. Tudós egyénisége 
formálásában nagy szerepe volt az Eötvös Kollégiumnak. Másodéves egyetemi 
hallgatóként utazott a Kaukázusba, az ott élő kumükök és balkárok nyelvé
nek tanulmányozására, majd két év múlva Ufába, baskírok és csuvasok közé. 

Tudományos pályája korán elkezdődött, 1915-ben, huszonöt évesen 
magántanára, majd 1918-ban nyilvános rendes tanára lett a Budapesti Egye
temnek, 1922-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjainak sorába 
választották. Ilyen sikeres kezdés után bontakozott ki eredményekben gazdag, 
hosszú tudományos élete. 

Félévszázados egyetemi munkássága alatt tevékenyen részt vett az egye
tem közügyeinek intézésében, s a korszerűbb magyar felsőoktatás kialakításá
ban. 1947 és 1949 között rektorként, két alkalommal (1932-ben és 1935-ben) 
a Bölcsészettudományi Kar dékánjaként vállalt irányító szerepet. Dékánsága 
alatt oktatási reformok végrehajtására törekedett: A tudományos munkára 
nevelést és a korszerűbb tanárképzést igyekezett összhangba hozni. A prosze
mináriumi rendszert — azaz 10 — 12 fős csoportokba osztott hallgatókkal való 
foglalkozást — a kedvezőtlen körülmények miatt nem tudta ugyan szélesebb 
körben megvalósítani, de elképzelései irányt mutatókká lettek a későbbi egye
temi reformokban. 

Nevelői és oktatói munkája szűkebb munkahelyén, a Török Filológiai 
Tanszéken bontakozott ki maradéktalanul, ahol kerek száz szemeszteren át 
tanította a török filológiát. A turkológiát — természetéből adódóan — mindig 
viszonylag kis számú hallgató tanulta. Ezért szinte egyénekre szabott oktatást 
lehetett kialakítani. A mindennapi rendszeres és fegyelmezett munkát ta r to t ta 
a legfőbb pedadógiai eszköznek. Nemzedékek sorát nevelte fel, és indította így 
el tudományos pályáján. 

Élete összefonódott a Magyar Tudományos Akadémia működésével. Tíz 
éven át (1939 — 1949) volt az Akadémia I. Osztályának titkára, majd 1949/ 
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1951-ben az Osztály elnöke. A felszabadulás utáni időkben különösen jelentős 
szerepet vállalt az Akadémia szervezésében. Nehéz korszakban, 1951-ben vette 
át a Nyelvtudományi Intézet irányítását, bölcs belátással és kiegyensúlyozot
tan vezette azt tizennégy esztendőn keresztül. Sok irányú tapasztalatokkal 
rendelkező vezetőként állandóan napirenden ta r to t ta a nyelvtudomány mód
szertani kérdéseit, és eredményesen lépett fel a szélsőséges nyelvészeti irány
zatok ellen. 

Tudományszervezői munkássága a szerkesztői tevékenység területén is 
szép eredményeket hozott. 1921-ben megalapította a Körösi Csorna Társaság 
folyóiratát a Körösi Csorna Archívumot, amely a legjelentősebb orientalisztikai 
folyóiratok egyike volt a két világháború között. 1928-ban elindította a Biblio-
theca Orientalis Hungarica c. monográfia-sorozatot, amely azóta a magyar 
orientalisztika reprezentatív idegen nyelvű sorozatává lett. 1951 óta volt szer
kesztője az Acta Linguistica, és szerkesztőbizottsági tagja az Acta Orientalia 
c. folyóiratnak. 

Tudományos munkássága felöleli a turkológia majd minden területét. 
Gyújtópontjai elsősorban azok a kérdések, amelyek a széles körű és sok irányú 
török—magyar kapcsolatokkal vannak összefüggésben. Sajátosan magyar 
szempontú turkológiát teremtett úgy, hogy kutatásaiban mindig felhasználta 
a nemzetközi turkológia eredményeit, saját kutatásaival pedig nagyban hozzá
járult a nemzetközi turkológia fejlődéséhez. 

A magyar nép honfoglalás előtti történetére, a török népekkel való 
együttélés történeti, társadalmi, kulturális és nyelvi hatásának kutatására 
irányult legfőbb figyelme. A finnugor eredetű és nyelvű magyarság történeté
ben megfelelően értékelte a török kapcsolatokat. Az előző nemzedékek olykor 
jószándékú, de téves nézeteit a szigorú kritika mérlegére tette, s csak azokat 
tar tot ta meg belőlük, amelyek korai török kapcsolataink tudományos meg
ismerését szolgálták. 

A honfoglalás előtti török —magyar kapcsolatok kutatása terén kiemel
kedik fiatalkori nagy munkája „A honfoglaló magyarság kialakulása" (Bp. 
1930), amely az akkor elérhető források alapján vizsgálja a magyarság törzsi 
összetételét, a török törzsekkel való együttélés hatását a honfoglaló magyarság 
kialakulásában. Tudományos ismereteink gyorsuló gyarapodása következté
ben a mű több részlete természetesen ma már újabb megvilágításba került, 
de így is kiinduló pontjává lett a további kutatásoknak. Alapgondolata ma 
is helytálló, kutatási módszere ma is irányt mutató. Németh Gyula ehhez 
a központi témájához egész élete során tovább gyűjtötte a tudományos anya
got, s utolsó éveiben is e nagy munka újabb, korszerű kiadásán fáradozott. 

Honfoglalás előtti török kapcsolataink egyik legfontosabb kultúrtörté
neti kérdése a magyar, illetőleg székely rovásírás eredete. Ennek kutatásában 
is Németh Gyula fektette le az alapokat (A magyar rovásírás. Bp. 1934). 
A magyar rovásírás jeleit összevetette a török népek különböző rovás jeleivel, és 
már ekkor megállapította, hogy a magyar betűk nem mutatnak kapcsolatot 
a nagy, keleti türk emlékek betűivel, kialakulásukban nyugati türk és más, 
európai tényezők játszottak szerepet. A nagyszentmiklósi kincs rovás írásos 
feliratainak Németh Gyula által felvetett besenyő eredetét az újabb kutatá
sok megkérdőjelezték ugyan, de lehetséges bolgár-török eredetét sem tudták 
eddig meggyőzően bizonyítani (A nagyszentmiklósi kincs feliratai. Bp. 1932, 
németül: BOH 2.). Rendkívüli érdeklődéssel kísérte az újonnan előkerülő 
rovás írásos emlékeket, különösen az egykori kazár birodalom területén talált 
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— sajnos még nagyon kis számú és töredékes — anyagnak tulajdonított nagy 
jelentőséget (KCsA 2: 434-436 , MNy. 41: 1 1 - 1 6 , ALH 21: 1-52) . 

Gombocz Zoltán klasszikus műve (BTLw. 1912) tudományos alapokra 
helyezte a magyar nyelv régi török jövevényszavainak kutatását. A turko
lógiai ismeretek növekedése — nyelvemlékek feltárása, egyes török nyelvek 
jobb megismerése — szükségessé teszik e hagyományosan magyar, de ugyan
akkor erős nemzetközi érdeklődést kiváltó terület folyamatos és rendszeres 
művelését. Németh Gyula kimutatta több magyar szó török eredetét, illetőleg 
jelentős bizonyító anyaggal támogatta vagy módosította az eddigi etimológiá
kat (KCsA 1: 7 1 - 7 6 , UJb . 15: 541-547 , KCsA 1. Kiég. 5 1 5 - 5 3 1 , ALH 3: 
431-446 , AOH 8: 1 - 8 , 18: 5 5 - 6 0 , 23: 1 - 5 , 24: 273-275) . Jövevényszó
kutatásainak egyik legjelentősebb terméke a török jövevényszavaink középső 
rétegéről írt tanulmánya (MNy. 17: 22 — 26). Ez a munka azonban már át
vezet másik jelentős kutatási területére a kunok és besenyők kérdéskörébe. 

Németh Gyula maga is kun származású lévén különös érdeklődéssel 
vizsgálta a kunok történetét, etnikai kialakulását, nyelvi emlékeit. A nagy
szentmiklósi kincsről írott munkájának egyik függelékében foglalta össze elő
ször a középkorban Magyarországra beköltözött kipcsak-török nyelveket 
beszélő kunok és besenyők nyelvének főbb jellemzőit (BOH 2. 1932). Sokat 
foglalkozott a besenyők történetével és törzsneveivel, de még inkább a szűkebb 
pátriáját képező Kunság lakóinak történetével és nyelvi emlékeivel. A kipcsak 
törökség legszebb, de igen sok problémát felvető nyelvemlékét, a Codex Cuma-
nicus-t különösen nagyra értékelte. Jelentősen hozzájárult a nyelvemlékben 
található találóskérdések megfejtéséhez (KCsA 1: 219-225 , UJb . 10: 27—34, 
KCsA 1. Kiég. 345-352 , MNy. 18: 125-127, 21: 273-274, KCsA 3: 9 5 - 1 0 9 , 
UJb . 33: 122-127 , ZDMG 67: 577-608 , KCsA 3: 366-368) . 

Társadalomtörténeti szempontból is figyelemre méltó a mongol eredetű 
nökür szónak a magyarországi forrásokban előforduló nogar, nöger stb. szavak
kal való egybevetése (AOH 3: 1 — 23). Szenzáció erejével hatott a Magyar 
Országos Levéltárban őrzött 1422-i oklevél hátlapján fellelt jász szójegyzék 
megfejtése. E nyelvemlék bizonyságul szolgált arra, hogy a kunokkal együtt 
Magyarországra beköltözött jászok (alánok) a 15. században még beszélték 
eredeti nyelvüket (ABAW 4. sz. 1959). 

Magyar őstörténeti és kipcsak kutatásai mellett az oszmán-török filo
lógia terén fejtett ki folyamatos és eredményes tevékenységet. Már ifjúkorá
ban elkészített egy négy kötetből álló török nyelvkönyv-sorozatot, amelynek 
első kötete a török grammatika máig egyik legkitűnőbb rövid összefoglalása 
(Berlin—Leipzig 1916. Sammlung Göschen 771.). 

1927 óta rendszeresen foglalkozott török dialektológiával, elsősorban 
a balkáni területek török nyelvjárásainak kutatásával. Ifjúkorában elkezdett 
vidini török tanulmányai, majd a felszabadulás után végzett bulgáriai és albá
niai tanulmányútjai eredményeként megrajzolta a balkáni török nyevjárások 
történeti kialakulásának képét (Zur Einteilung der türkischen Mundarten 
Bulgariens. Sofia 1956. AOH 13: 9 — 29). Kiemelkedő monográfiát készített 
az archaikus vidini török nyelvjárásról. Az it t közölt anyag nemcsak nyelvi 
szempontból rendkívül értékes, hanem a század elején még élő török folklór
nak is kincsestára (Die Türken von Vidin. Sprache, Folklore, Religion. BOH 
10. 1965). 

Nyelv járástörténeti tanulmányaihoz szorosan kapcsolódik az úgyneve
zett átírásos (nem arab írásos) oszmán-török nyelvemlékek kutatása. Különö-
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sen nagy jelentőséget tulajdonított azoknak az emlékeknek, amelyek az egy
kori Magyarországon, és a Balkánon beszélt török nyelvvel voltak összefüg
gésben. Sokat foglalkozott a magyarországi horvát származású B. Georgievits 
török nyelvű feljegyzéseivel, s mintaszerű feldolgozásban adta ki Balassi 
Bálint török nyelven írt verseit (ALH 18: 263—271, AOH 2: 23—61, 5: 175— 
180). Fáradhatatlanul kutatott a török hódoltság korának hasonló jellegű emlé
kei után. Élete egyik főművének tekintette Illésházy Miklós 1668-ból származó 
latin nyelven írott török nyelvkönyvének kiadását. Ebben a müvében össze
foglalta mindazt, amit a magyar területen egykor beszélt török nyelvről a nyelv
emlékek és a nyugat-balkáni török nyelvjárások alapján tudni lehet (Die tür
kische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. BOH 13. 1970). 

Nyelvtörténeti kutatásai mellett viszonylag kevesebbet tudott foglal
kozni irodalomtörténeti kérdésekkel. Pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárában őrzött irodalmi tárgyú török kéziratok korán felkeltették érdek
lődését (Le Monde Oriental 13: 145—184). A török irodalmi nyelv mélyreható 
ismeretéről tanúskodik a török nyelv kettős rendszeréről írott munkája is, 
amely a török irodalmi nyelv és népnyelv kettősségének sajátosságait tárja 
fel (ALH 3: 159-199) . 

Mint a magyar turkológia vezető egyénisége 1963-ban részletes elemzés 
során fejtette ki turkológiánk speciális és általános problémáit (VoprJaz. 
1963/6: 126 — 136 és 1964/6: 119 — 125). Gondosan megrajzolt társadalmi kép, 
tárgyilagos szakmai értékelés, mély emberismeret jellemzi a kiemelkedő ma
gyar orientalistákról, legutóbb pedig Gombocz Zoltánról írott portréit (Gom-
bocz Zoltán. A múlt magyar tudósai c. sorozatban Bp. 1972 és ALH 23: 
1—40). Érzékenyen reagált a nemzetközi turkológia eseményeire. Ha meg
jelent egy jelentős munka, azonnal tanulmányozta, értékelte, és igen sok eset
ben ismertette. Recenzióinak száma 70 körül mozog. A magyar turkológiában, 
a magyar őstörténet keleti kapcsolatai miatt, szükségszerű és régi hagyomány, 
a kelet-európai, főleg az orosz nyelvű szakirodalom ismerete. Németh Gyula 
felismerte, hogy a Szovjetunióban kiadott művek — szótárak, szövegek, 
grammatikák, nyelvi, történeti, etnográfiai és más tanulmányok — óriási 
mennyiségű és nélkülözhetetlen anyagot nyújtanak a magyar turkológiai 
kutatásokhoz. Ezért egyetemi tanszékén megszervezte a szovjet turkológia 
bibliográfiájának összegyűjtését (Sovietico-Turcica. BOH 9. 1960). 

Tudományos munkásságát itthon és külföldön egyaránt nagyra értékel
ték. A megtisztelő hazai tisztségek mellett számos külföldi tudományos aka
démia választotta tagjai sorába, számos hazai és külföldi kitüntetésnek volt 
tulajdonosa. Hetvenedik születésnapja alkalmából két emlékkönyv jelent meg 
tiszteletére (AOH 11. 1960 és Németh Armagam. Ankara 1962). A 85-ik 
születésnapjára itthoni és külföldi tudósok közreműködésével készített, de 
sajnos megkésve érkező emlékkönyvet (Studies in Honour of Julius Németh. 
Loránd Eötvös University. Bp. 1976) már nem tudta átvenni. 

Kiemelkedő tudományos érdemei Németh Gyulát a turkológia legna
gyobbjai közé sorolják. Eredményeivel jelentősen hozzájárult történelmi múl
tunk megismeréséhez, s a nemzetközi turkológia gyarapításához. Azok, akik 
őt személyesen is ismerték, soha nem felejthetik el emberi nagyságát. A magas 
tudományos és társadalmi posztokon is megőrzött közvetlen emberiességét, 
csipkelődő ízes humorát, szerető szigorát, következetességét és mélyről fakadó 
emberi bölcsességét. 

KAKUK ZSUZSA 

14 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 


