
TUDÓSÍTÁS 
A NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉBŐL 1865. És 1866-BAN. 

1) Néhai Machovszky József, bölcsészet- és hittudornak s az 
egri érsekség áldozó papjának 62 csomót tevő nyelvészeti jegyzetei, 
átvizsgálás végett, az akadémia által a bízottsághoz lévén utasítva, 
s ez úgy találván, hogy a csomók egyes, jobbadán betű rendbe sze
dett jegyzetekből állanak, a melyeken a pillanat- és alkalom-szülte, 
gyakran nem annyira szóhasonlatok, mint inkább megfelelő jelen
tésű szók vannak összeállítva az ismeretes európai nyelvekből, de 
hogy a nagy sokaság közt használható anyag is találtatik : azt ha-
tározá a bizottság 1865. jan. 5-kei ülésében, hogy kéressék meg az 
akadémia, hogy megköszönvén Szvorényi József ltagjának szíves
ségét, a ki az említett csomókat beküldte, azokat a nagy szótári ké
születek szaporítására fogadja el. 

2) Az 1865. május 6-kai ülésben Fogarasi János bizottsági 
tag a Kriza János „Vadrózsák" czímü székely népköltési gyűjte
ményére nézve következő indítványt tőn: 

A Kriza János székely népköltési gyűjteményének sok oldalú 
becse általánosan el van ismerve, minélfogva annak folytatását és 
bevégzését nemcsak a népszellemi és népművészeti, hanem kivált
képen a nyelvtudományi érdek tekintetéből mindnyájan óhajtjuk. 
Ámde az indítványozó előtt tudva van, hogy a gyűjtemény folyta
tását az anyagi eszközök híja, a mely az első kötet csekély keletje 
miatt támadt, szerfölött késlelteti, majdnem lehetetleníti. Azt indít-
ványozá tehát, elközölje ki a bizottság az osztályülésben, hogy ez a 
t. akadémiát a Kriza János nevezett gyűjteményének elösegéllé-
sére megkérje. 

A bizottság nagyon méltányolván az indítványt, azt elfogadja, 
s kéri az osztályülést, vegye reá az akadémiát, hogy valamint az 
mindjárt feállásának első évében a népdalok egybegyűjtését elhatá-
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rozta (minek következménye a Kisfaludy-Társaság által kiadott nép
dalok és népmesék három kötetnyi gyűjteménye), valamint a táj
szólások és nyelvjárások egybegyűjtésére jutalmat hirdetett s táj
szótárt adott k i ; valamint, egyebet mellőzvén, Merényi Lászlónak 
segedelmet adott a népmesék gyűjtésére, s a Magyar Nyelvészetet, 
50 példányra való előfizetés által segítette elő: azonképen a Kriza 
János székely népköltési gyűjteményét is pártfogolja az által, hogy 
mind az első megjelent, mind a második megjelenendő kötet hatvan 
hatvan példányának megvételét elhatározza, mely példányok azután 
a nyelvtudományi osztálynak belföldi, s az időről időre megnevezen
dő külföldi tagjai közt el volnának osztandók. 

3) Az 1865. okt. 6-kai ülésben, a bizottság a Budenz József 
b. tag által kidolgozott cseremisz szótárt a Nyelvt. Közlemények
ben kiadni határozá, felszólítván B. J. tagtársát, hogy a külföldi tu
dósok kedveért a cseremisz szók jelentését latinul is tegye ki. Egy
úttal a szótárnak 200 példányban való külön nyomata is elhatároz
tatok, ezen czím alatt: Erdei- és hegyi-cseremisz Szótár, főleg Re-
guly cseremisz szógyűjteményéből és az új testamentom cseremisz 
fordításából, szerkesztette Budenz József, — mely czím latinul is ki 
lesz téve. 

4) A november 5-kei ülésben többi közt Hunfalvy Pál és Bu
denz József b. tagok a Kalevala czímü finn eposznak, Barna Ferdi
nánd muzeumbeli könyvtár őrseged által készített magyar fordítá
sáról, melynek megbirálására meg voltak bízva, adák be tudósításu
kat, mely szerint ez a fordítás a finn nyelvnek teljes és átható isme
retét tanúsítja s oly szerencsésen sikerült, hogy az a magyar iroda
dalom becsületére fog válni, ha bár minden közelebbi érdektől el
vonatkozunk is, mely pedig már a nyelvrokonságnál fogva is való
ban létezik. A bizottság tehát nagyon ajánlja az akadémiának, hogy 
e Kalevala-fordításnak kiadását határozza el. 

5) Az 1866-ki év nagy csapással illette nem csak a nyelvtu
dományi bizottságot, hanem az egész magyar tudományos társaságot 
is, Czuczor Gergelyt ragadván el az élők közöl, mielőtt szerkesztő 
társával, Fogarasi Jánossal, a magyar nagy szótárt befejezhette vol
na. Ennek szerkesztése tehát egyedül Fogarasi Jánosra maradt; s 
a bízottság attól félvén, ho gy idegen segítség (ha találkoznék is, a 
ki kész volna segíteni) megtalálja sérteni a munka kivitelének egy
ségét, fölkéré tagtársát, Fogarasi Jánost, hogy, ha csak lehet, maga 
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folytassa és végezze el a szótár szerkesztését és kiadását. Fogarasi 
osztozván a bizottság nézetében, elvállalá a munkát; s ezen elhatá
rozását az akadémiai osztály is elfogadá. 

6) A bizottság tagjainak száma előbb Vass Józsefnek közeliink
ből Kolozsvárra történt elköltözte, utóbb Czuczor Gergelynek ha
lála által megfogyván, a bízottság ajánlatára az akadémiai osztály 
Mátyás Flórián és Vámbéry Ármin I. tagokat nevezé ki a nyelvtu
dományi bizottság tagjaivá. 

7) Mátyás Flórián újabb időben „Belae regis nótárius" korára 
nézve nyomozásokat tévén s végig folytatásukra a köz és magán 
levéltárakat is meg akarván látogatni, a bizottságtól ajánlást kére 
mind az akadémiához, mind ez által a nagym. m. k. Helytartótanács
hoz a végett, hogy kellő ajánló leveleket kapjon, a melyek megnyis
sák előtte a levéltárakat. A bizottság tehát közbejára az akadémiá
nál, még pedig sikerrel, mert szívesen előmozdítja Mátyás Flórián 
buzgó nyomozásait, ki a magyar nyelv történeti szótárából közlött 
mutatványok által nem csak kutató ügyességét,, hanem az arra való 
tudományos készültségét is fényesen bebizonyította. 

8) Különösen óhajtja pedig a bizottság mendtöl előbb az emlí
tett nyelv-történeti szótárnak kiadását elérni, melyet a bízottság 
ajánlatára már tavai elfogadott az akadémia, de költség híja miatt 
volt kénytelen továbbra halasztani. Azért a bízottság újra ajánlá azt 
az akadémiának, mely most annak kiadását már az által teszi lehet
ségessé , ha Mátyás Flóriánnak némi segítséget juttat a temérdek 
szerkesztési és íratási költség pótlására, miután a nyomtatási költsé
get a szerző maga fogja viselni. Az akadémiai osztály elfogadá ez 
újabb ajánlást is ; s úgy bizton reményijük, hogy a magyar közön
ség nem sokára bírni fogja a magyar nyelvnek történeti sz ótárát. 

9) Toldy Ferencz bízottsági tag egyik ülésben bemutatáaz általa 
kiadott„CorpusGrrammaticorumlinguae Hungaricaeveterum", vagyis 
}JA régi magyar nyelvészek, Erdősitöl Tsétsiig" czimü nagyszerű 
könyvet, mely nagy ékessége nyelvtudományi irodalmunknak. Ma
gában foglalja: 

Grammatiea Hungaro-Latina in usum puerorum recens scrip-
ta? Joanne Sylvestro Pannonio auctore. Neanesi, 1539. (1—78. 1.) 

Orthographia Ungarica Cracoviensis, 1549. Gyönyörű magyar
sággal írt könyvecske. (80—124. 1.) 
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Alberti Molnár Szenciensis novae Grammaticae Ungaricae libri 
duo. 1610. (116—£90. 1.) Geleji Katona István magyar Grammati
kája. 1645. (292—329. lap.) Georgii Csipkés Comarini Hungária 
illustrata, h. e. brevis sed methodica naturae et geníi linguae Hunga
ricae explicatio stb. (333—403.1.) Pauli Pereszlényi Grammatica lin
guae Ungaricae. 1682. (405—548. 1.) Pauli Kövesdi Elementa lin
guae Hungaricae. 1686. (551—584. 1.) Szönyi Nagy István magyar 
oskolája. 1695. (587-604. 1.) Nicolai Kis de M. Tótfalu Ratiocina-
tio de Orthographia. 1697. (607—660. 1.) Joannis Tsétsi Observa-
tiones orthograpliico-grammaticae. 1708. (663—688. 1.) Fragmenta 
de lingua Hungarica. (691—712. 1.) 

10) Az 1865. és 1866-ki év folytában a Nagy Szótárt illető 
pótló czikkeket küldenek be : 

Kulifay Zsigmond, kúnhegyesi reform, lelkész ; 
Gruber József, sopronyi nevelő két ízben; Marikovszky Gá

bor, dömsödi reform, segédlelkész pedig folytatá már régolta meg
kezdett pótlásait. Utolsó küldeménye az 1197. számot éri el. 

11) A bizottság egy külföldi alapítvány létesítéséhez is, melyben 
úgyszólván , az egész nyelvtudományos világ részesült, annyi 
mennyi segítséggel járúla. Bopp Ferencz híres berlini tanár 1816. 
május 6-ikán írta alá élőbeszédét azon munkájához, mely a tudo
mányos egybehasonlító nyelvészetet megkezdte, azt a legújabb tu 
dományt, mely azolta, ugyancsak Bopp Ferencz egybehasonlító 
nyelvészködése által is, már annyi nagyszerű eredményt előhozott. 
Bopp emlékezetét egy alapítvánnyal, mely az ö nevét viselje, s 1866. 
május 6-kán volt kihirdetendő, akarák dicsőíteni, s a berlini indít
ványozó bízottság ösztönzésére mindenütt bízottságok alakulának 
az adományok gyűjtésére és elfogadására,* felszólítás érkezvén hoz
zánk is , itt az akadémiai nyelvtudományi bízottság kötelességének 
tartotta, annyit tenni, a mennyit körülményeink között lehet. Bár 
nem sokat küldhetett is el Berlinbe, küldeménye mégis felülmúlta 
azt, a mit Helvécziából, Belgiumból és Görögországból együtt oda 
küldtek. 

A bizottság küldeményéhez a tagokon és néhány pesti urakon 
kivül hozzájárultak a debreczeni, késmárki és pozsonyi, a szegedi 
és fehérvári gymnasiumok tanárai. 


