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TPΕΙΣ ΔΙAKPΙΣEΙΣ ToY XATZΙΔAKΙ ΣTHN OYΓΓAPΙA

ΑNDREΑ L. ΚΑToNΑ

G. N. Ηatzidakis (|2.1|.1848 - 26.6.1941), one of the greatest scientists and linguists of
Modern Greece, honoured by a large number of domestic and foreign institutions, had
been given three distinctions by Ηungary. Ιn 190Ο he ιvas elected ExternaΙ Felloιv of
the Αcademy of Sciences and Honorary Member of the Philological Society. Ιn 1935 he
was aιvarded an Honorary Doctorate by Budapest University. This paper, based on
philologicaΙ investigation as well as archival researches, constitutes a shoπer version of
a study to be published eΙseιvhere in full length.

Mεταθαγατια, τo 1971' xυxλoφ6qησε στην Αθηγα o δειiτεqoζ τ6μoE τωγ
ΓλωαooλoyL?{,6ν Εqευνιbν (ΓE) τoυ Γ. N. Xατξιδαxt1.

o τ6μoζ πQoλoγi,ξεται

απ6 τoγ Δ. B. Bαγιαxdxo, o oπoιog δLνει μεταξf dλλωγ 6γαγ xατdλoγo των
δυαxqlαεωγ πoυ απoνεμηΘηχαγ στoγ μαxρ6βιo xαι πoλυγραφ6τατo "πατ6qα
τηg γλωooιxt1g επιατημηg στηγ Eλλαδα''. To 6νoμα τηg 8oυδαπ6oτη9, τηg
αυστQooυγγQιχηE συμπQωτεfoυσαg, απαγτd τQεtE φoQεE στoγ xαταλoγo2. o
Xατξιδαxιζ τo 1900 εξελ6γη Ξ6νo9 Eταlqog τηg oυγγQtχηζ Αxαδημlαg Eπιατημιilν xαυ Επtτιμoζ Eταlqog τηg Φιλoλoγιxηg EταιQειαζ τηg Boυδαπ6στηζ, εγιil τo 1935 αναxηqιixθηxε EπLτιμog ΔιδαxτωQ τoυ Παγεπιoτημloυ
τηg Boυδαπ6ατη9. Δημoαιεr3εται μαλιατα 6γxqωμη φωτoγqαφLα τoυ χoQηγηθθντog διδαxτoqιxori διπλιilματog3.

Αναξητιilγταζ την απαντηση oτo εqιilτημα, για πoLo λ6γo 6γινε αυτη η τQιπλη τιμητιxη ενθργεια, θα βoηθηθoriμε απ6 τoν μαθητt1xαυ φi,λo τoυ Xατξιδd,xι, Γ.Pecza, στoγ oπoio oφε[λει εξ αλλoυ o τελευταlog την εxλoγη τoυ ωζ

1. Γλωoαoλoγιxα(, Ερευναι B', Eν AΘηναιg, 1,977, ao' 8 [μη αQιθμημ6νεE] +142 + Πlναxεg
[μη αqιθμημ6νοι] + oo. 816 (Axαδημiα Αθηνιilν. K6ντqoν Συνταξεωg τoυ Ιoτoριπoti
Λεξιxoιi. Λεξιxoγqαφιx6ν Δελτ [oγ. Παρdqτημα ΙΙ).
2. ΓF' B'σσ. 15.16.
3. Mετα την Eιoαγωγη τoυ Bαγιαxdxoυ o τελευτα[oζ, μη αQιθμημ6γog, 6γxqωμoE πiνατ{αζ.

4. Γoυλι6λμog (ViΙmos) Pecz (1854-1923), xλαoιx6g φιλ6λoγoE, ελληνιoτηE, γλωoooλ6γoζ, σε θ6ματα γλΦooαE oτqατευμ6νog οπαδog τoυ Xατξιδdxι.
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o Pecz στηγ Nεoελληνιxη Γqαμματιxη τoυ5, τo
1894,γραφει (ο.41) τα εξηg: ''Eμαζ τoυζ oι1γγρoυg μαg ενδιαφ6qει ιδιαLτεqα
να μελετησoυμε τηγ μεσαLωνιxη χαι τηγ νειbτεqη ελληνιxη γλιilοαα xαι λoγoτεxνLα. Aφεν69 πq6xειταt γLα την γεωγQαφιxη μαg θ6oη, απ6γαγτι απ6 την
Aνατολη,6πoυ η ελληγιxη γλιbαoα ωg μθαoν συγαγαστqoφιilν διεδ6θη ευq6ωg, αφετ6Qoυ γLα την 6qευνα τηζ ιατoρLαg τoυ 6θγoυE μαζ, η oπolα €yευ αxoEταlqoυ τηE ΑχαδημιαE.

μη να αναxαλriψει πηγ6g οτα 6qγα των Bυξαγτιγιilν ιστoQtoγQαφων [...].''
Αυτα τα λ6για εξηγoυν xαλα τo ενδιαφ6qoν τ6oo για τoν Xατξιδαxι 6oo xαι
γtα τηγ πατρlδα τoυ, π6ραγ τoυ ευν6ητoυ ενδιαφ6ρoγτoζ γLα τα xλααιxα θθματα τα oπolα απαo1oλoι}γ xαθε πoλιτιαμθνo €θνog τoυ x6oμoυ.
Στην Γενιxη Συγ6λευoη (4.3.1900) τηg Axαδημιαζ Eπιoτημιilγ (MTA) o
Pecz 6xαγε τηγ εξηζ πq6ταoη6:
''Πqoτεiνω τoγ Δqα Γειilqγιo Xατξιδαxι, Ταxτtxo Καθηγητη τηg ινδoευQωπα'ixiζ συγχQιτιχηg γλωοooλoγlαg oτo Παγεπιoτημιo Aθηνιilν, ωg Ξ6νoν
EταLρo τηζ Ιηζ Tαξεωg τηg oυγγQtχηζ ΑxαδημLαg Eπιoτημιilν.
oφεiλεται o1εδ6ν απoxλειοτιxα oτoγ Γ. Xατξιδαxι τo γεγoν6g 6τι η επιστημη τηg γλιboσαζ στηγ oημεqινη Eλλαδα 6φθαoε oτo ιiιpog πoυ ε[xε 6λη

τηγ πQoηγoΦμενη δεxαετLα. o Xατξιδαxιg αναγνωqiξεται επLoηg oτo εξωτεqιx6 ωg επtστημoνιxη αυθεντLα ατην θqευνα θεματων τηζ μεσαιωνιxηg xαι
τηg νειbτεqηg ελληνιxηE γλιilαoαg. Mαθητηg τoυ Kαθηγητη Delbrtick oτην Ι6γα oλoxληρωοε τιg oπoυδ69 τoυ στηγ Γεqμαν[α χαL στη oυν6xεια αγαπτΦooει πλoι1οια συγγQαφιχη xαι φιλoλoγιxη δQαoτηQι6τητα στoγ χωQo τηζ αQxαLαg, xυqlωg 6μωζ τηE μεσαιωνιxηg χαι τηζ ν6αg ελληνιxηg γλιiloοαg. Σε
πoλυαqιθμεg μελ6τεζ τoυ ηλθε ειg qηξιγ με τoγ Deffner, o oπolog 1αiρει μεγαληg τιμηE oε θ6ματα μεσαtωγLxηgxαι νθαg ελληνυτιtg γλιbαααg. Παqdλληλα 6δειξε 6τι oι αqxαlεg διαλεxτoι, με λ[γεg εξαιq6oειg, xαθηxαν χαt 6τι η
νειilτερη Κoινη xαθιilg επLαηg oι διαλεxτol τηg, εξαιρoυμθνηg τηg Toαxωνιxηg, δεν xατdγoνται απ6 τηγ αQχα[α Αιoλιxη xαι Δωqιxη διαλεxτo αλλd αυνεxiξoυν εξ εξελ(,ξεωζ τηγ Αλεξανδqινη Koινη ('' Koινη Διαλεxτo''), η oπolα
πηγαξει απ6 την Aττιxη. Η θ6oη αυτη τoυ Xατξιδαxι 61ει γLνει δεxτη απ6 6λoυg τoυE ooβαqorig γλωoαoλ6γoυζ or1τωg ιilατε oι σημεQLν6g 6qευνεg γtiρω
απ6 την νειilτεqη ελληνιxη γλιbαoα να λαμβαγoυν ωg βαoη παντotj την θθαη
Xατξιδαxι. Απ6 τα πoλυαqιθμα ελληνιoτL χαt γεQμαγιoτ(, θQγα τoυ αqxεL, επL τoυ πqoxειμ6γoυ, γα μγημoγευθε[ τo xυρι6τερo:. EinΙeitung in die neu-

Pecz,Γ ': Nεoελληνιxη yραμματιxη με xε(,μεyα }l,αL ειααyωγη oτην μελtτη τηg Nεoελληνtxiζ επ(, γλωoooλoγιxηE βαoεω5 (oυγγqιοτ(,), Boυδαπ6οτη, Franklin, 1894, oo.2|7.
6. oυyyριxη Axαδημ(,α Επιoτημrbν. Πρoταoειg για μtλη τoυ 6τoυ9 190o (oτyγqιοτ(,),
Boυδαπ6oτη, MTΑ, 1900, o. 14. Για την ημεQoμην[α (4.3.19οΟ) πβ. τo Δελτ(,oν τηg Axαδημ('αg (oυγγQιοτ(,) 11, 1900, o.275.

5.
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e Grammatik (Ιndogermanische Grammatiken V. ), Λιιp Lα, Breitkopf

und Ηδrtel, t892, oo.464.

Σι1μφωνα με τα 6αα αναφ6qθηxαν λαμβανω τo θdqqog να υπoβd,λω θερμ6τατα την πρ6ταση για εxλoγη τoυ ΓεωqγLoυ Xατξιδαxι ωg Ξ6νoυ EταiQoυ''.

Αυτη η πq6ταoη π6ρααε ατη αυν61εια xωqlg πq6βλημα, μdλιοτα με πoλri
ευνo'ιxη αναλoγ[α για τoγ Xατξιδαxι7.

H δειiτερη τtμητιχη πραξη ηqθε τo [διo €τog εx μθqoυg τηg Φιλoλoγιxηg
Eταιqε[αg με πρ6ταση να γ|νει o XατξιδaxιgΒπLτιμog Eτα[Qoζ τηζ. H Eταιρε[α, με πλorioLα πνευματιxη xαυ συγγQαφιxη δραoτηρι6τητα, λειτoυqγoιioε
ωg ουνδεττxog xqixog μεταξιi δευτερoβαθμιoυ χαL τQιτoβαθμιoυ 1ιilρoυ, μεταξt1Αxαδημiαζ χαt λoιπιilγ επtστημoγιxιilγ ιδρυμdτων. Aπ6 τo Πqωτ6xoλλ68 τηg πληqoφoqoriμαατε 6τι ε[1ε γLνει μυα απ6 xoιγotj εν6qγεια εx μ6qoυg
τoυ Αι. Thewrevrk de Ponor9 xαι τoυ Ρ. verilO. Στην Συνεδρ[α Εxλoγηg
(1Ο.10.1899), o πρ6εδqog υπ6βαλε πq6ταση γtα τoν Γεqμαγ6 xλααιx6 φιλ6λoγo xαι λατιγιoτη J. Vahlen, εγιir o V6ri για τoν Xατξιδαxι. Oι πqoτααειg
αυτθg θγιναν δεxτ6g ''διd, βoηg'', χωQιζ ψηφoφoQ[α, oτην 25η Γεννxη Συνθλευoη ατιg 13 Ιανoυαqloυ 19Ο011. Σημειωτθoγ oτι τo 6τog 19ΟΟ ηταν θνα oημαντιx6 6τog γυα την Eταιqε(,α, η oπolα γι6ρταξε την 25ηεπ6τειo τηg ιδρriοειilζ τηE.To Πρωτ6xoλλo τηg Συνεδρ('αg Bxλoyηζ τηζ lηE oxτωβρloυ 1900
xαταγραφει 6τι 6ταγ θφθαοε η αδεια τoυ YπoυQγof Eoωτεqιxιilν αναφoqιxα
με τoγ Vahlen χαι τoν Xατξιδαxι, τo Διoιxητιxo ΣυμβoΦλιo 6δωαε εντoλη
στoγ Πριilτo Γραμματ6α γα φqoντlαει γα ετoLμαoθorlν τα δrio διπλιilματα
στην oυγγqιxη γλωooα χαι γα oυντα1θoι]γ διio oυνoδευτιxα γqαμματα, γtα
τογ Vahlen στα λατιγιxα, για τoγ Xατξιδdxt στα ελληνιxd, χαι γα τα1υδρoμηθoιiν12. Oι λεπτoμεqειεg αυτ69 απoτελotjν τεxμηqιo γtα την riπαqξη τ6oo
τoυ Διπλιilματog 6αo xαι εν6g γραμματoE εx μθqoυg τηg Φιλoλoγιxηg Eται7. Tη oημαοiα αυτηg τηg εxλoγηg μπoρε[ να εxτιμηoει xανεig, αν αναλογιοθεi 6τι o Xατξιδαxιg 6γινε δεxτ6ζ στηγ Πqωτη Tαξη τηg Αxαδημ(,αg μαξi με επιοτημoνεg του ιiψoυζ τoυ ανατoλιατη C. Barbier de Meynard (αυτ. o' |2), τoυ γλωoooλ6γoυ Καqoλoυ
Brugmann (αυτ. oo. 13-Ι4) χαt τoυ βυξαντινoλ6γoυ Καqoλoυ Krumbacher (αυτ. oo.
14-16)!

8. Πρωτ6xoλλo τηg Φιλoλoyιxη5 Εταιρε(,αg πεq( τη5 ExλoγιxηE ΣυνεδρtαE τη5 15ηg
Δεx.Ι899 (oυγγριoτ[), Αρ1ε[o Xειqoγραφων τηζ Bιβλιoθηxηg τηE Arιαδημιαζ, Aqιθ.

Μs

1o.l2715, οελ. 15, $ 12.

9. Αιμi,λιog Thewrewk de Ρonor (Ponori Thewrewk Εmil, 1838-Ι911), φιλ6λoγog, γλωο-

ooλ6γo9, μoυoιxoλ6γoζ, εισηγητηζτηgπλαοιxηg φιλoλoγiαg οτην xιilqα τoυ, ουνιδqυxαι πq6εδqoE τηg Φιλoλoγιxηg Eταιqε[αg, xoινωνιx6g λειτoυqγ6g xαι διανoητηg.
10. Poδ6λφoE Gezscj) vari ( 1 867- \94o)' xλαοιx6 g φ ιλ6λoγo9, βυξonτ'noλ-6γo g.
11. Πρωτ6xoλλo (13.Ι'Ι900), οελ. 33, $7.
t2. Πqωτ6xoλλo (10.10.19οο), oελ. 51. Αqιθμ6E Αντιγqαφoυ τηs Yπουqγιxηg Αδειαg:
543M, αυτ. (Δεν βqηχα τo πqωτ6τυπo.)
τηE
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QειαE. Δεν μπ6qεoα 6μωg, δυoτυ1ιilζ, γα ανεfqω τα εν λ6γω γqαπτα oι1τε

στηγ Αθηνα otiτε oτo Hqαxλειo (Αqxε[o Xατξιδαxι, Eταιqiα Kqητιxιilν
Ιoτoριxιilν Mελετιilν), oιiτε τυ16ν αντ(,γραφα στην Boυδαπ6oτη. To [διo ιοxt}ει χαι γLα την διdxqLση τηζ Axαδημ(,αg.
Tα αγωτθQω στotχεlα δεlxνoυγ 6τι o Xατξιδaxιg εtγε γ(,νει δεxτ6g oε δfo
πQαγματ ιxd ξωτ ιxo "bE xαυ αξ ι6λoγoυE επιστημoνιxoυg xιilqoυg 3.
H εξαιqετιxη πνευματιxη oυγxq6τηση τηζ Φυλoλoγιxηg Eταιqεi,αg χαι oι
υψηλ6g διαxqioειζ πoυ απ6νεμε απoδειxνυoγται χαQαχτηQιoτυxa απ6 6γα
1

dλλo γεγoν69. To υψηλ6τεqo πq6σωπo πoυ εξελθγη πoτθ μεταξr1 των μελιilν
τηg ηταν o Ιταλ69 A. A. D. Ratti (1857-1939), ιoτoριx6g, εqευγητηζ τηE παλαιoγqαφlαg xαυ διευθυντηζ τηE BιβλιoθηχηE τoυ Bατυxαγoιi. Στιg 6 Φεβρoυαqloυ o Ratti εξελ6γη Πdπαg τηg Pωμηg (Παπαg Πlog ΙΑ') xαι ε[1ε διεθνη αναγνιbριoη xυqlωg λ6γω τηζ χoLγωγιxηζ ευαιοθηαiαg τoυla.

H τg[τη χαι πιo ooβαgη διdxqιoη με τηγ oπo1α εξ6φqαoε τo oεβααμ6 τηζ η
χωQα πQoζ τoν Xατξιδdxι εlγαι τo τιμητLx6 διδαxτoριx6 δ(,πλωμα τo oπolo
τoυ χoQηγηθηxε, 6ταγ τo Παγεπιoτημιo τηg Boυδαπθοτηg γι6qταξε τα τQtαx6oια 1q6νια τηg ιδρΦαειbg τoυ. Για την υψηλη αυτη τιμητιxη διαxqιoη o Α.
Παπαδ6πoυλog γqdφει χαQαχτηQιoτιxd,:'''Eπ[τιμoγ διδαxτoρα τδν &γεxfρυξαν τα Παγεπιoτημια Λειψ[αE xα[ Boυδαπ6oτηg. 'Η &γαxηQυξιg rjπ6 τoi
δευτ6qoυ θγινε xατα τg6πoν θξ6xωg τιμnτιx6ν. "Eγινε xατα τδν δoqταoμδν
τfrg τριαxooαετηρiδoE τoυ.

'o Xατξιδdxιg

ι)πfrρξεν Eναg &πδ τoυg δ6xα xogυφαloυg θπιoτημoναg τoΟ x6oμoυ, εig τoυg δπoloυg τδ Παγεπιoτημιoν
εT1εν &πoφαo(oει γ' d,πoγεiμη τιμfrg iγεxεγ τδγ τiτλoγ τo0 θπιτ[μoυ διδαxτoQOE"15.

Αφoιi τo Παγεπιoτημιo

εL1ε απευθυγθε(, οε 6λα τα ανιilτατα ιδqriματα τoυ
(πανεπιoτημια
x6oμoυ
xαι αxαδημ[εζ), με επtστoλη γqαμμ6νη ατα λατιγιxα
(ημεQoμηνLα: 1.2.1935), o xαθηγητηg Ι. Moravcsik16 6oτειλε τo παQαxατω

γQdμμα στoγ Xατξιδαxι:

13. Για πεqαιτ6qω λεπτoμ6qειεs πβ. τo 6qγανo τηE Φιλoλoγιxηg Eταιqε[αE: organum
PhiΙoΙogicum Hungaricum (EPhΚ) 24,ΙΙ, |9ω,260-263 (oυγγqιoτ[, ελληνιoτ[ xαι λατινιoτ[).
14. Πβ. τoγ αJτoχαιρετιoτηqιo λ6γo ατo 6qγανo τηg Eταιqεiαg: ΕPhΚ 64, 1940, o.29o
(oυγγqιoτ[).

1'5.

Aθηνd52' Ι948,

ο. 43. (Αναφoριxd, με τoγ αναxqιβη αqιθμ6 ''δ6χα'' πβ. την εxτεγ6oτεaη μoaφη τηζ μελ€τηE μoυ,6πoυ γiνεται δι6qθωoη).

16. ΙoιiλιoE (Gyula) Moravcsik (Ι892-\972), μαθητηs τoυ Pecz, φιλoλoγog, ελληνιoτηg,
βυξαντινoλ6γoζ, η πιo μεγαλη μoaφη των ελληνιιιilν oπoυδιbν oτην xιilρα τoυ.

Tρειg διαxρ(,αειg τoυ Xατξιδαxι oτην oυyyαρ(,α 39]

''Boυδαπ6oτη, τfl 17 Mα[oυ 1935.

'Eλλoγιμωτατε Kιiqιε Καθηγητα,

Tδ θγ Boυδαπ6oτη Πανεπιoτημιoν xατα τδ πqoοεxδg φθιν6πωQoγ θα δogτdoη την τqιαxooιooτηγ θπ6τειoγ τfrg lδqυoειilg τoυ xα[ θπL ταιiτη τfr ειixαιqιq i iμετ6ρα Φιλoοοφιxη Σxoλη θξελ6ξατo 'Yμσζ παμψηφεL'Eπlτιμoγ Δι-

δdxτoqα αΦτfrζ θπιθυμoυoα γα θxφραoη τotoυτoτQdπωg τt1ν μεγdλην xα[ βαθεΤαγ θxτlμηoιν xα[ εΦγνωμoοιiνην δια τηγ παγxooμlωζ γγωστην θπιoτημoγιxηγ θργαo[αν'YμΦν.
Δρdττoμαι τfrζ ειixαιg(,αg να ε1μαι δ πqΦτog, δ δπoΤog να &ναxoινιiloη
'YμΤν την θxλoγηγ τfrζ Σxoλfrg μαg xα[ να πρooθ6οω εig τηγ θπiοημον &,ναxo[γωoιγ, fi δπo[α δdν θ&ργfoη (sic), δτι fι&π6φααιg τoi Παγεπιoτημloυ μαE
ε1γαι μlα θξαιqετιxη χαQα δια 'μdg [sic] θλλnνιοταg xα[ iδιαιτ6Qrζ δι'θμ6, δ
δπoTog εTμαι μαΘητηζ τoΟ &ειμνηατoυ Γoυλι6λμoυ Πετξ xαL δ δπoΤog λoγlξoμαι ειiτυxfg, δι6τι dπ€xτηoα xα[ τηγ πQoσωπιxην γνωgιμlαν 'YμΦν xατα
την διαρxειαν τfrg διαμoνfrg μoυ εig τηγ'Eλλdδα.
Ai, δoqταL τo0 Παγεπιoτημioυ μαg θα λαβωoι xΦgαν εig τt1ν Boυδαπ6oτην
xατα τiν 25-29 Σεπτεμβqloυ τo0 τρ6xoντog θτoυg xα[ θα ε1γαι μ(,α μεγαλn
χαQα xαi, τιμn δια μ0g [sic] &ν iμπoqoΦoατε γα παqαλαβητε πQoσωπιxΦg τδ
δ(,πλωμα θπ ιτ[μoυ διδd,xτoρog.
'EλπLξων γα &πoδεxΘ,iιτε [sic] τδ ταπεινδγ oημεΤoν τfrg &ναγνωq[oεωg, τfrg
δxτιμfαεωg xα[ ει)γνωμooΦγηζ τoi Παγεπιoτημloυ μαg xαL θxφραξων ταg
θερμoταταg ειixαg μoυ

διατελΦ μετα βαθυτdτηζ ιjπoληΨεωζ
δλωg'Yμ6τεqog
Gy. Moravcsik

xαθηγητηg τoΦ παγεπιστTl[ιioψ''

t

z

O Moravcsik απoαιωπε[ με την δθoυoα oεμν6τητα 6τι υπηqξε o lδιog o 6ναg
απ6 αυτoι1g πoυ θxαγαν την πq6τααη, ενcδ o αλλog συγυπoγQαψαg, o P.
veri, ενηqγηοε, μετα απ6 την πρ6ταoη στηγ Φιλoλoγιxη Eταιρε(,α τo 1900,
τιilqα χαι για δεriτεqη φoQα υπ6q τoυ Xατξιδαxι. Παqαθ6τω oε μεταφQαση
τo σχετιχ6 xεlμενo πoυ βqηxα απ6 αqxειαxη θqευνα:

17. Eυ1αqιoτιit την Κα. Mαq[α Αναγνωoτoπoιiλoυ (Αθηνα), η oπolα διαφυλαoοει αυτ6
τo γqαμμα στo πQoσωπιx6 αqxεlo τηζ χαι μoυ επιθτqειpε την δημooiευοη τoυ. Δεγ xατ('oτηδυγατ6ν να ανεfqω 6μω9 την αγαxo|γωoη τoυ Πανεπιoτημloυ oτην oπoi,α αναφ6qεται o Moravcsik.
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"Σεβ.Σxoλη,
Πρoτεlνoυμε τoγ Γειilργιo Xατξιδαxι, oμ6τιμo Tαxτtxo Καθηγητη τoυ Παγεπιστημ|oυ Αθηγιilν, μ6λoζ τtαL πqιbην Πρ6εδqo τηg Αxαδημιαζ Αθηνιδν,
Ξ6γoγ Eταlqo τηg OυγγQLχηE Αxαδημ(,αg Eπιoτημιilν για εoqταoιμo18 Eπ[τιμo Δυδαxτoqα τoυ oυγγ. βαο. ΠαγεπιoτημLoυ τωγ Eπιοτημιilν Π6τqoυ
P 6zm6ιny τη g Boυδαπ6ατη g.

o

oγδoηxoγταπεγταετηg Xατξιδdxιg εLναι παγxoαμLωζ γγωστ6g ερευνητηg οτoν χωQo τηg ινδoευqωπα'ιxηg ουγxqιτιxiζ γλωοooλoγlαg xαι, xυq[ωg,
τηζ ιστoQlαg τηg ελληνιxηg γλιilooαg. Yπηqξε μαθητηg τηg Σxoληg τηg Ι6να9
τoυ DelbrUck xαι o πριilτog πoυ εqεfγησε συστηματιxα την ιoτoρlα τηζ μεοαιωνιxηζ xαL νθαg ελληνιxηg γλιδoααg χαL απoσαφηνιοε μεqιxα ξητηματα
6ληg τηζ LστoQLαg τηg Eλληνιxηg. H 6ρευνα τωγ νεcδτερων φαoεων τηg ελληνυxfig γλιilαoαg στηγ Δυτιxη Eυqιilπη ξεx(,νηαε με αφoQμη την διxη τoυ συμβoλη με τηγ oπolα xαι δημιoιiργηαε Σ1oλη. Απ6 τα γqαπτα τoυ η EinΙeitung
in die neugriechische Grammatik /Λιψ (,α |892 l, τα'Axαδn με ικα'Aναγνcbo ματα lΙ-Ι|, t9o2-4l,τα Mεααιωνιxα xαi ν6α 'Ελληνιxα lΙ-ΙΙ,1906-1l,η Συντoμog f'oτoρ['α τlζ ΕλληνιxΠζ γλcΙlααns lt9l5lαπoτελoιjν τιχαoνxα 6Qγα τηg ελληνιxηg γλωoαιxηg επιoτημηζ, στα oπo|α oL εQευγητθg αναφεqoνται oυγ6χεια. Πoλλ6g επιστημoνυx€g θ6oειg τoυ Xατξιδdxι 61oυν γ(,νει xoινη αυνεiδηοη. Πqιilτog απ6δειξε π.γ. oτι oι διαλεxτot τηζ αημεqινηg Eλληνιxηζ - εξαιqoυμ6γηζ τηζ Toαxωγιxηg _ αναγoγται στηγ ελληνιατιxη Koινη. Eπ[oηE
πqιbτog πqo6βαλε την ιδ6α εν69 λεξιxori τηg μεσαLωγιτιt1gxαt ν6α9 ελληνιxηg
γλιiloααg o πqιilτog τ6μog τoυ oπoioυ, μετd, απ6 μαxρα πqoετoιμαolα, μ6λιg
xυxλoφ6qησε ('Ιoτoριxoν Λεξιxoν τfiζ N6αζ'Ε,λληνιxfiE Ι. 'Αθfrναι 1933).
Eπlαηg, o Xατξιδαxιg εtγε oτεν6g επαφ69 με τηγ oυγγριxη επιoτημη. Ωg
δεiγμα αναφ6qoυμε τηγ εxλoγη τoυ ωζ Ξ6γoυ Eτα[ρoυ τηg Αxαδημiαg μαg

τo 190Ο, πQLγ απ634 xρ6νια.
Η πq6ταoη μαg λoιπ6γ να τιμηθε[ o Xατξιδαxυg με τo αξiωμα τoυ Eπιτ(,-

μoυ ΔιδdχτoQoE αφoqα σ' θγαγ επιoτημoγα o oπoiog ε[ναι oτιg ημ6ρεζ μαE
μiα απ6 τιE πιo oεβαατθg διεθνιilg αυθεντ(,εg χαt o oπolog ουγxq6νωζ, ωζ
πQαγματιx6g N6οτωQ τηζ ελληνιxηg επιoτημηg, παqα την μεγd,λη ηλιxiα τoυ
εργdξεται με αoτεlqευτη δυναμη 6πωg απoδειxγιiεται απ6 την αδιαxoπη ρoη
δημoαlευσηζ τωγ πQαγματειιilγ τoυ.
Λαμβανoυμε επLoηζ αφoQμη γα υπενθυμiooυμε 6τι οτo πρ6αωπo τoυ Xα-

τξιδdxι θα εxπqooωπε|τo τo ελληνιx6 6θνοg oι επιoτημoγεζ του oπo[oυ, σε
πoλλoιig τoμε[g, oυμβαλλoυν αqιατα στoν επtστημoνιx6 β[o.

18. Απ6δoση του 6qoυ ''jubil6ris''. Πβ την γαλλ. λ6ξη ''jubilaire''

TρειE διαxρ(,αειg τoυ Xατξιδαxι ατην

oυyyαρ('α
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Boυδαπ6oτη, 2 Ιoυνtoυ |934.

Dr. R. V6ri
Τ

αxτ ιxog ΚαθηγητηE Π αγ/oυ

Dr. Ι. Moravcsik
Eπ[τιμog 'Βxταxτoζ χαt Αναπληqωτηζ Καθηγητηζ Παγ/oυ''19

To τιμητιx6 Δiπλωμα, συγταxθ6ν oτα λατιγιxα, φθρει τηγ υπoγqαφη τoυ
πqυτανεωζ χαt τoυ χoσμητoqog τηζ Φιλoooφιxηg Σxoληg xαι ευqi,oχεται
στηγ Αxαδημ[α Αθηνιilν. To α1ετιx6 απ6oπαομα τoυ λ6ει τα εξηg: ''τoγ Πoλυμαθθoτατoγ xαι Eπιφαγ6oτατoν Κfqιoν Γε ιil Qγ ι oν X ατξ ιδαx ι ν
t...] ειg 6νδειξιγ τηζ εxτιμηoειilE μαE, ΔιδαxτoQα Φιλoσoφiαζ
τ L μ η E 6 γ ε'L ε ν εxλθγoμεν, αγαγoQεrloμεν, αναxηqιioσoμεγ, απoνθμoντεg 6λα τα πqoν6μtα χαt τα διxαιιilματα τωγ oπolων 1α[qoυγ χαι xαqπoυγταL oι τιμηζ 6γεxεγ Διδαxτoqεg νoμ[μωζ χαL xατα τo θθog''20.
Πιατει}ω, αυτα τα λ6για, πoυ δεγ εiγαι παqd μιxρ6 μ6νo xoμματι τoυ xειμ6γoυ τoυ Διπλιbματog, xαθcδg επlαηg ot πQoηγoιlμενεg λεπτoμ6qειεg, απoδειxγfoυγ χαQαχτηQιoτtxa τoν Φψιατo δυγατ6 oεβαομ6 των oιiγγqων φιλoλ6γωγ τoυ Mεαoπoλθμoυ αλλα χαL τηζ παλαιαg Αυoτqooυγγαρlαg, μ6οα απ6
τιζ τLμητtx6g διαxqloειg τoυE πQoζ τoγ Γ. XατξιδdxL, στtζ οπolεg πqoxιbqηoαγ διαδoγιxa τα τρLα διαxεxριμθνα επιστημoνιxα ιδριiματα αυτηg τηζ χωQαζ.

Andrea Κatona

19' Aρyε[o τoυ Πανεπιατημ(,oυ Β,LTΕ (Boυδαπ6oτη), ΦdxελοE 1484: ''Θ6ματα επιτ[μων
διδαxτ6ρων'' (6γγqαφo 1ωρ(,E ταξινoμιπ6 αqιθ μ6, oυγγq ιoτ i).
20. Απ6δoση εχ τηS Λατινιxτ]E. To Δiπλωμα, πλαισιωμι6νo ωg xαδqo πατω απ6 πQoστατευτιx6 γυαλi εxτ[θεται δ(,πλα oτo γqαφεlo τoυ Πqo6δqoυ τηE Αxαδημ[αE Αθηνιilν.
Περιηλθε oτην Αxαδημ(,α ωζ δωqεα Eλθνηg Aναγνωoτoπoι]λoυ τo 1978. Πβ. Φαxελo
Χατtιδαxι αο. E/l6- αο. ποωτ. 85758. ελτiοθn 3117l78 (Αxαδnu[α Αθnνιilγ).

