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4. Folyóiratok. 

SZEGEDI FÜZETEK. Szerkeszti: 
Mészöly Gedeon. Acta. 1934. 1—12. sz. 
4 füzet. 

Mészöly Gedeon a síkság és a róna 
szó eredetét irodalmunk tükrében mu
tatja be. Sík Sándor pompás érteke
zést közöl Arany János stílusművé
szetéről. Cs. Sebestyén Károly a ma-
gyár gémeskútak eredetéről értekezik. 
Csefkó Gyula érdekesen fejtegeti a 
„Hátra van még a fekete leves" szó
lásmód eredetét. Iványi Béla Eperjes 
városának középkori magyarságát 
mutatja be a városi számadásköny
vek alapján. Solymossy Sándor ahon-
foglaláskori magyarságot dicsőítő 
egykorú európai énekekről számol be. 
Cs. Sebestyén Károly a honfoglalás
kori magyarság kenyérkészítési mód
ját ismerteti. Tímár Kálmán a sze
gedi premontrei apácák magyar 
nyelvemlékeit foglalja össze. Csefkó 
Gyula a „bakot nyer, bakot lő" népi 
szólásmód értelmezését és eredeti je
lentését nyújtja. Kiss Géza az or
mánysági nyelvjárás tájszókincsét 
közli. 

MAGYAR NYELV. Szerk. Melich 
János és Szinnyei József közreműkö
désével Pais Dezső. 1936. 1—2. sz. 

György Lajos arról értekezik, hogy 
a XVIII. század végén és a XIX. sz. 
első harmadában milyen különféle el
nevezésekkel illeték a mai regényt. 
Ezek közül legáltalánosabbá vált a 
román. A regény saó először pontosan 
száz évvel ezelőtt az „Abafi" f-ímlap-

ján jelent meg. A szó nem Jósikától, 
hanem Szemere Páltól származik. 
Jósika csak népszerűsítette és elter
jesztette. Losonczi Zoltán a legrégibb 
nyelvemlékeink óta nyelvünk fejlő
déstörténeti korszakait ismerteti. He
gedűs Lajos az affrikáták kérdéséhez 
szól hozzá, Weidlein János a dűlőne
vek sajátos nevéről és a telepítés-
kéruésről értekezik. Varjú Elemér a 
„magyar Simplicissimus" (língari-
scher Simplicissimus) szerzőjét de
ríti ki. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉ
NYÉÉ. Szerk. Gombocz Zoltán. 1934. 

Laziczius Gyula „Bevezetés a fono
lógiába" címmel közöl hosszabb érte
kezést. Klemm Antal a mordvin ta
gadó és tiltó szerkezetek történetéről, 
Hadrovics László a Muraköz helyne
veiről és Lakó György a permi nyel
vek szóvégi magánhangzóiról érte
kezik. 

MAGYAROSAN. Szinnyei József 
közreműködésével szerk. Zsirai Mik
lós. 1936. 1—2. sz. 

Ezeket az értekezéseket találjuk 
benne: Nagy J. Béla: A személynevek 
kérdése. Zolnai Gyula: Sashalmi vagy 
Sashalomi? M. L.: A magyar nyelv 
kártevői. Tiszamarti Antal: A ma
gyar nyelv védelmében. Hartnagel 
Sándor: Szó, mint száz. Kardeván 
Károly: A magyar á-hang veszedelme. 
bg.: Idegen csodabogarak. Bg.: Siek. 
N. J. B.: Lerövidít és lemérsékel. Ba-
boss Ernő: Magyar nyelv, német 
szellem. 




