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\ I m r e Sándor 1820—1900. j 1900. deczembef 21-én hunyt el
Hódmezővásárhelyen Imre Sándor 81-dik évében. Halálával nagy vesz
teség érte tudományos életünket, melynek egyik kimagasló alakja s
Ferencz-József tud. egyetemünket, melynek nagy érdemű tanára volt.
Főleg a magyar nyelvészet s irodalomtörténet terén fejtett ki tevékeny
munkásságot. Mikor Hunfalvy Pál megindította a Magyar Nyelvészet
ez. folyóiratot, legbuzgóbb munkatása Imre Sándor lett s itt különösen
a magyar időalakok kérdésének tis. iázásával szerzett magának érdeme
ket. Első sorban e folyóirat hasábjain kifejtett eredményes munkássága
akpján választotta meg a M. Tud. Akadémia 1858-ban levelező tag
jává. A nyelvészet maradt mindvégig kedvelt tanulmánya s főleg a
magyar nyelv és nyelvtudomány történetében búvárkodott. Ez irányú
munkásságának kiváló i*-mékei Geleji Katona Istvánról s Beregszászi
Nagy Pálról írt tanulmányai, továbbá „A magyar nyelv s nyelvtudo
mány rövid története" ez. műve, melynek csak első kötete jelent meg
s a magyar nyelv ő- és középkorát (a codexek nyelvét) tárgyalja. A
nyelvészettel szorosan összefüggnek a magyar nyelvújításra vonatkozó ta
nulmányai is, melyek közül „A magyar nyelvújítás óta divatba jött ide
gen és hibás szólások bírálata' 1 ez. művét, „Nyelvtörténeti tanulságok
a nyelvújításra nézve" ez. munkáját s Arany Szépirodalmi Figyelőjé
ben megjelent „Kazinczy nyelvújítása" ez. értekezését emeljük ki.
Irodalomtörténeti munkáiban is folytonos tekintettel van a nyelvre
1866-ban s később több kiadásban megjelent irodalomtörténetében
egyszersmind nyelvünk történeti fejlődését is bemutatja. A nyelvet
vizsgálja különböző megnyilatkozásaiban „A dal nyelvéről", „A nép
humor a régibb magyar irodalomban", „A középkori magyar irodalom
stiljáról" ez. műveiben is. Szeretettel foglalkozik ezen kívül a nép
dallal s a magyar közmondásokkal.
Gazdag munkásságáért minden nevesebb tudományos és szép
irodalmi testűlet sietett őt kitüntetni. A M. Tud. Akadémia 1879-ben
rendes tagjává választotta, szintúgy tagja lett 1878-ban* a KisfaludyTársaságnak. Tiszteleti tagja volt az Erdélyi írod. Társaságnak és a
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak. Gazdag munkássága
alapján hívta meg Trefort Ágoston mint debreczeni gymnasiumi tanárt
egyetemünk alapításakor, 1872-ben, a bölcs-, nyelv- és történettudo
mányi karhoz rendes tanárnak s abban az időben méltóbb férfiúval
alig lehetett volna a magyar nyelv- és irodalomtörténet tanszékét betöl
teni. Tanárkodása alatt a karnak. 1872/8-ban dékánja, az egyetemnek
1878/79-ben rectora volt. Tanítványai szeretetétől, kartársai becsüle
tétől kisérve, ő Felségétől a vaskoronarenddel kitüntetve, 1886-ban
ment a jól megérdemelt nyugalomba és családja körébe, Hódmező
vásárhelyre vonult vissza.
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