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A DAMJANICH MÚZEUM ÉS A VERSEGHY KÖNYVTÁR

VERSEGHY FERENC LEVELE PORTHAN FINN NYELVÉSZ PROFESSZORNAK
Verseghy nyelvészeti, szótárírói tevékenységét nagy mértékben lelkesítette az 1790-91. évi országgyűlésnek a magyar
nyelv érdekében hozott rendelkezése, s megírta " A magyar
hazának anyai szózatja " és az " Emlékeztető oszlop "című
költeményét, hogy megörökítse azok nevét, " akik szivre vevék a hazanyelvnek ügyét ". S hogy mennyire foglalkoztatják
a nyelvtudomány kérdései, mutatja az 1793-ban kiadott Proludiuma, amelyben a nyelvtudományi elveit fogalmazza meg,
tárgyalván a helyesírás, a nyelvhasonlítás és a nyelvjárások kérdéseit.
Ide kapcsolható Verseghynek hasonmás kiadásban most megjelentetett levele 1794-ből latin nyelven, amelynek címzettje
H. G. Porthan /1739-1804/, a turkui egyetem könyvtárosa, a
finn-magyar nyelvrokonság és a finnugor nyelvek tudósa.Verseghy leveléből megtudjuk, hogy "... a negyedik év telik el
azóta, hogy a magyar nyelv szerkezetét kutatom azzal a céllal,
hogy ... összeállíthassam annak etimológiai - filológiai szótárát és végül grammatikáját,... azokból minden nehézség nélkül kihámozhatok ennek a nyqlvnek azon általános
sajátosságai, amelyeket nyilvánvalóan elsősorban kell annak
ismernie, aki a magyar nyelvet valamelyik másikkal össze akarja hasonlítani.
Ahhoz tehát, hogy a finn és a magyar nyelv között meglevő
azonosság, vagy hasonlóság foka a tudományos világ előtt
ismeretessé váljék, úgy látszik, semmi más nincs hátra,
mint hogy Te, aki a finn nyelv tanulmányozásában fáradozol,
megengedd, hogy munkám ebben a tárgyban a tiedhez kapcsolódjék..." / győri Gyula fordítása, aki a levelet a Verseghy
kéziratok kiadásához készíti elő./
Verseghy Porthannal való kapcsolatáról Pápay József ír Í922ben,
hivatkozva Set'ála: Lisiá... / Adalékok a finnugor nyelvhasonlítás / c. tanulmányára, Szinnyei József pedig 1928-ban,
a budapesti finnugor kongresszus évében megjelent Finnek
észtek c. tanulmánykötetben, Setála és .Pápay,.József cikkeire
hivatkozva.
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Verseghy most közreadott írásának Szolnokra kerülése Csekey
István egyetemi tanár, - egykor a Verseghy Gimnázium diákja,
majd 1923-1931 között a tartui egyetem professzora - által
Szolnok város polgármesterének küldött levélnek köszönhető,
amelyből- megtudtam, hogy Verseghy levelét Helsinkiben, az
Egyetemi Könyvtárban őrzik.
Levélben fordultam Henrik Grönrooshoz, a Kézirattár vezetőjéhez kérve mikrofilmen vagy xeroxon a levél másolatát, de
nem csak azt kaptam meg, hanem E. N. Setálá: Lisiá... című
tanulmányának a kópiáját is / Suomi III: 5, 1892 /, amelyben
Verseghy levele először nyilvánosságra került. Ezúton köszönöm meg Henrik Grönroos úr szívességét, aki ezt a fontos
Verseghy dokumentumot Szolnokra, a Damjanich Múzeumba eljuttatta.
Kaposvári Gyula
ny.

múzeumigazgató

A címlapon: Szolnok látképe Verseghy korában. Lehnhardt
Sámuel metszete céhlevélről.
A borító 3. oldalán: Verseghy Ferenc, 1937-ben festette
Chiovini Ferenc festőművész. A nagyméretű olajképet 1944-ig a Verseghy Gimnáziumban őrizték.Háborús pusztításnak esett áldozatul.

Készült a Damjanich Múzeum sokszorosító gépén 34o példányban. F.k.: Tálas László megyei múzeumigazgató.
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