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Életének 79. évében el-
hunyt Hajdú Péter, az uráli,
azaz a finnugor és szomojéd
nyelvtudomány és õstörté-
net nemzetközileg ismert és
elismert mûvelõje, több vo-
natkozásban is megújítója.
Halálával súlyos veszteség
érte a magyar és a nemzet-
közi tudományos életet.

Hajdú Péter 1941-tõl
1945-ig a Pázmány Péter
Tudományegyetemen ta-
nult, ott szerzett diplomát
magyar és német szakon.
Magas szintû ismereteit tu-
dományos kutatóként és
egyetemi oktatóként kamatoztatta, továbbá
tudományszervezõként is jelentõs szerepe
volt a magyar tudományos közéletben és az
uráli nyelvtudomány szellemi felfrissíté-
sében.

A háború utáni években az Országos
Széchényi Könyvtár kutatójaként a keszt-
helyi Festetics-kastély könyvtárában dol-
gozott. 1951-ben került vissza családjával
együtt Budapestre, akkor az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének Finnugor Osztályán mû-
ködött közre az etimológiai szótári munká-
latok beindításában. Fontos szerepe volt ab-
ban is, hogy a magyar egyetemeken létrejött
a finnugor szak. 1959-ben õ szervezte meg
a Szegedi Egyetemen (akkor: József Attila
Tudományegyetem) a finnugor tanszéket,
amelynek 1974-ig volt professzora, ekkor
az MTA Nyelvtudományi Intézetének igaz-
gatójává nevezték ki. E posztot 1982-ig töl-
tötte be. Az Eötvös Loránd  Tudományegye-

tem  professzoraként is –
1982 és 1994 között – szá-
mos, kutatóvá érett magyar
és külföldi szakember mes-
tere volt. Ezzel részben egy
idõben, 1985 és 1990 között
a Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelv- és Irodalomtu-
dományok Osztályának el-
nökeként irányította az osz-
tályhoz tartozó területeket.
1991 és 1995 között kutató-
professzorként dolgozott.
1996-ban vonult nyugdíjba,
de nem szakadt el a tudomá-
nyos közélettõl.

Hajdú Péter elsõsorban a
szamojéd nyelvek kutatójaként kezdte
pályáját, érdeklõdése fokozatosan fordult a
magyar nyelv közelebbi és távolabbi finn-
ugor rokonai felé. Alapvetõ fontosságúnak
bizonyult az uráli õstörténettel kapcsolatos
nézeteinek közreadása. Szegedi és budapesti
professzorként több nemzedéknyi leendõ
kutatót látott el korszerû szakmai ismeretek-
kel. E téren fontos teljesítménye volt, hogy
egyetemi jegyzetekkel és tankönyvekkel
segítette az ifjúság tudományos ismeretei-
nek megalapozását, az uralisztika és a ma-
gyar nyelvészet mûvelõinek tájékozódását.
E munkákat nagyszabású összefoglalásként
idegen nyelveken is közreadta. Monográfiái
közül a társszerzõségben készült Uráli nyelv-
rokonaink (Budapest, 1978 és 1980) a leg-
fontosabbak egyike, amely németül is meg-
jelent: Die Uralische Sprachen und Litera-
turen (Budapest-Hamburg, 1987). Ennek
nyelvészeti része volt az õ munkája, ezt
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kiadták olaszul is (Torino, 1992). A szamojéd
nyelvészet alapmûvének minõsül a több
kiadást megért Chrestomathia Samiedica
(Budapest, 1968, 1982 és 1989). Nem egye-
temi tankönyvei közül is érdemes néhányat
megemlíteni: A magyarság kialakulásának
elõzményei (Budapest, 1953), A szomojéd
népek és nyelvek (Budapest, 1949), ugyanez
angolul: The Somoyed Peoples and Lan-
guages (Bloomington-Den Haag, 1963 és
1968). Több alkalommal is foglalkozott a
magyar nyelv rokonságáról badarságokat
terjesztõk tevékenységével, vállalkozott a
nagyközönségnek szánt tudományos isme-
retterjesztésre is, e téren A finnugor népek
és nyelvek (Budapest, 1962) tekinthetõ a
legfontosabbnak, amelyet felfrissítve és
alaposan átdolgozva publikáltak lengyelül
(Varsó, 1971), angolul (London, 1975) és oro-
szul (Moszkva, 1985) is. Gazdag publikációs
jegyzéke közel négyszáz tételt – tanulmá-
nyokat, kritikákat, megemlékezéseket ön-
álló mûveket – tartalmaz. Szerkesztõként is
beírta nevét a tudománytörténetbe: mintegy
tíz tanulmánykötetnek volt szerkesztõje
vagy társszerkesztõje.

A tudományterületén mûködõk megbe-
csülését jelzi, hogy a Nyelvtudományi Tár-
saság választmánya és a Modern Filológiai

Társaság tagjává, a Reguly Társaság tiszteleti
tagjává, az International Committee of Finno-
Ugric Congresses alelnökévé, majd tiszteleti
tagjává, a Finn Akadémia külsõ tagjává, a
Société Finno-Ougrienne és a Societas Uralo-
Altica tiszteleti tagjává, a Finnish Literary
Society és a Kalevala Seura külsõ tagjává
választotta. A tudományos közéletnek az
Uralisztikai (Finnugor) Komplex Bizottság
elnökeként, a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek fõszerkesztõjeként, a Telegdi alapít-
vány kuratóriumi tagjaként is éveken át
résztvevõje volt.

Tevékenységének elismeréseként a
Szegedi Egyetem és az Uppsalai Egyetem
díszdoktorává fogadta, Magyarországon a
Munka Érdemrenddel, a Munkácsi Bernát-
díjjal és a Széchenyi-díjjal, Finnországban a
Finn Oroszlánrenddel tüntették ki. Tagjává
választotta a Magyar Tudományos Akadémia
(l. tag 1970-ben, r. tag 1976-ban) és külsõ
tagjává a Finn Akadémia.

Hajdú Péter az uralisztika egyik legje-
lentõsebb mûvelõje volt. Munkásságának
ismerete a jelen és a jövõ generációk számára
nélkülözhetetlen.

Honti László
egyetemi tanár (Udine, Olaszország),

az MTA külsõ tagja
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Nyár elején távozott közü-
lünk Mérei Gyula akadémi-
kus, a Szegedi Tudomány-
egyetem (mûködése idején
József Attila Tudományegye-
tem) nyugalmazott tanára.
Személyében a magyar tör-
ténésztársadalom országo-
san és nemzetközileg ismert
alakját veszítettük el. Ismert-
sége nem kopott meg annak
ellenére sem, hogy élete
utolsó szakaszában teljesen
visszavonult, és új mûvek
sem kerültek ki keze alól.

Mérei Gyula egyetemi
tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter
Tudományegyetemen végezte 1929-1934
között. A történelem-latin szakos tanári dip-
loma megszerzése után kutatói pályára lé-
pett, amelyben nyilván szerepük volt azok-
nak a kiváló tanároknak, akikkel egyetemi
évei során találkozott. Közülük Szegfû Gyulát
kell kiemelnünk, akire Mérei Gyula gyakran
hivatkozott mint mesterére, és büszkén em-
legette hozzá fûzõdõ személyes jó viszonyát.
Késõbb, egyetemi oktatóként tanítványaitól
keményen megkövetelte Szekfû Gyula
munkásságának ismeretét. Szekfû hatása is
érezhetõ Mérei 1934-ben megvédett böl-
csészdoktori disszertációján, amely a Magyar
politikai pártprogramok  1867 – 1914 címet
viselte.

Mérei Gyula pályája kezdetén (1938-
1948) tíz évet töltött el a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara munkatársaként.
Ezek az évek – az 1934-38 közötti bécsi kuta-
tóösztöndíj után – alapozták meg gazdaság-
történeti szemléletmódját és alakították ki
ez irányú érdeklõdését. Az eredmények
tanulmányok, cikkek sorában mutatkoztak
meg, közülük a legfontosabbak: Mezõgazda-
ság és agrártársadalom Magyarországon
1790-1948 (Bp., 1948); A magyar céhrend-
szer 1848 elõtt  (Századok 1948.); Magyar

iparfejlõdés 1790-1848
(Bp., 1951). A mûvek tanul-
sága szerint gazdasági elem-
zései az 1790 és 1848 közöt-
ti idõszakra koncentrálódtak.
Ezek után kézenfekvõ volt,
amikor az 1970-es években
elindult a magyar történet-
tudomány nagy vállalkozása
(a köznyelvben csak „tízkö-
tetesként” emlegetett soro-
zat), akkor az 5. kötetnek,
amely az 1790-1848 közöt-
ti szakaszt tárgyalta, Mérei
Gyula lett a fõszerkesztõje.
A sokszerzõs kötetben a gaz-

daságtörténeti fejezetet szerzõként is je-
gyezte.

A gazdaságtörténeti mûvek mellett nyo-
mon követhetõ politikatörténeti érdeklõ-
dése is, amely kutatásainak másik meghatá-
rozó szegmense lett. Polgári radikalizmus
Magyarországon 1900-1918 (Bp., 1947)
címû kötetén gazdaságtörténeti munkáival
párhuzamosan dolgozott. Politikatörténeti
munkássága került elõtérbe, amikor 1948-
1951 között a Magyar Országos Levéltár
munkatársa lett. A történeti évfordulók is köz-
rejátszottak abban, hogy 1848-49 esemé-
nyeivel behatóbban kezdett foglalkozni. E
témában megjelent mûvei közül a Mun-
kásmozgalmak 1848/49-ben  (Bp., 1948)
és a társszerzõkkel írt Kossuth életrajz (Bp.,
1952) tartozik az ismertebbek közé.

Mérei Gyula életében a kutatás 1945-tõl
kiegészült az egyetemi oktatással is. 1945-
ben lett egyetemi magántanár a Pázmány
Péter Tudományegyetemen. Önálló kated-
rához 1951-ben jutott, amikor egyetemi do-
censi, majd egy évre rá egyetemi tanári kine-
vezést kapott a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemre, ahol egyúttal a Legújabb-
kori Magyar Történeti Tanszék vezetõje is
lett. Ettõl kezdve nyugállományba vonulá-
sáig a szegedi egyetem meghatározó szemé-
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lyisége volt. A tanszék vezetése mellett
1960-64 között a Bölcsészettudományi Kar
dékánja is. Ott bábáskodott az 1957-ben in-
duló szegedi egyetemi folyóirat, az Acta
Historica létrehozásánál, amelynek 19-20.
századi történeti köteteit nyugdíjazásáig
szerkesztette.

Egyetemi oktatóként a 19-20. század ma-
gyar és egyetemes történetét oktatta. Sokat
tett a hallgatók eszmetörténeti és historiográ-
fiai ismereteinek elmélyítéséért. Munkássá-
gában ekkor nagyobb hangsúlyt kaptak az
egyetemes történeti kérdések: Föderációs
tervek Délkelet-Európában és a Habsburg
monarchia 1848-1918  (Bp., 1965). Mérei
Gyula 1967-ben szerezte meg az akadémiai
doktori címet, ezt követõen jelentek meg
összegzõ munkái: A magyar októberi forra-
dalom és a polgári pártok  (Bp., 1969) és  A
magyar polgári pártok programjai 1867-
1918 (Bp., 1971). Ezt követte a már említett
„tízkötetes”  ötödik kötete 1980-ban.

Mérei Gyulát kutatómunkája és a tudo-
mányszervezésben való folyamatos közre-

mûködése (Szegedi Akadémiai Bizottság)
elismeréseként 1973-ban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelezõ tagjai sorába
választotta. 1979-ben levelezõ tagból rendes
taggá lépett elõ. Eredményes munkáját nem-
csak az akadémiai tagság, hanem számos
kitüntetés is jelezte, nem utolsósorban pedig
a tanítványok sora, akiket elindított kutatói
pályájukon. Szakirodalmi és oktató munkáját
mindvégig kritikus szemlélet jellemezte, de
sajnos nemigen írt recenziót, így ilyen irányú
megnyilvánulásai leginkább kollégái, tanít-
ványai emlékeiben élnek.

Élete utolsó két évtizede visszavonult-
ságban, a betegséggel való küzdelemben
telt el, a végül is a vesztesek sorába kellett
állnia. Tõle búcsúznunk kellett, de mûvei –
akár vitára inspirálva – továbbra is ott állnak
a könyvtári polcokon.

Font Márta
a tört. tud kandidátusa, egy. tanár,

a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
vezetõje, a PTE BTK dékánja


