Kisebb közlések.
Új finn nyelvtan. SETALA. B. N. Suomen kielioppi. Aanne ja
sanaoppi. Helsingissá, 1898. 8-r. XII. 1281. — SETALÍ, a kinek ki
tűnő finn mondattana már két évtized óta forog közkézen, újabban
közrebocsátotta a finn nyelv hang- és szótanát is. Már A jelenkori
nyelvtudomány
alapelveiről
( Nykyaikuisen
kielentutkimuksen
periaatteista) írt népszerű füzetében (1891) tett néhány megjegyzést a
finnországi nyelvtanok tárgyalásmódjának némely részleteire, a me
lyek a nyelv életének mostani fölfogásával teljesen ellenkeznek, s
harmadéve egy szünidei egyetemi tanfolyamban tárgyalta a nyelvtudo
mány és a nyelvtanítás viszonyát. Az előttünk fekvő könyvecskével meg
akarja mutatni, hogy — a régi eljárással szakítva — miképen kell a nyel
vet tanítani, hogy ne gyökereztessünk meg a tanulóban a nyelv életéről
egészen ferde fölfogást. Természetes dolog, hogy épen most, mikor jó
formán a nyelvtan egész rendszere vitássá van téve, nem is gondolt arra,
hogy minden hibát kiküszöböljön és minden kívánatos újítást végrehajt
son, hanem épen csak a legszembeszökőbb helytelenségek kiirtására
törekedett. Beéri azzal, hogy a nyelv tényeit konstatálja úgy, a hogy
most vannak, és nem bocsátkozik nyelvtörténeti fejtegetésekbe, mert
azok nem tartoznak e könyv keretébe. Azért pl. általában nem beszól
h a n g v á l t o z á s o k r ó l (csupán oly esetekben, mikor az irodalmi
nyelvben egymás mellett használatosak más-más fejlődési fokon álló ala
kok), hanem h a n g v á l t a k o z á s o k r ó l ; csak itt-ott, a hol az álta
lános alapelv megsértése nélkül tehette, mutat rá röviden a történeti
fejlődésre. A szótövek tanát is módosította. Természetes, hogy a szótövek
történeti fejlődéséről itten nem szólhat; de minthogy ragokról okvetlenül
kell szólnia, s a szótő és a rag különválasztásának tisztán a mostani nyelv
szempontjából kétségkívül van lélektani alapja, mindegyik szóalak tövéül
(mint BUDENZ is) egyszerűen a szó hangtestének azt a részét veszi, a mely
a rag leválasztása után megmarad.
Anyag tekintetében a legszükségesebbre szorítkozott, de a kisbetűs
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szakaszokban kissé tovább is terjeszkedett, minthogy a könyv egyszers
mind arra a czélra is készült, hogy egyetemi előadásai alapjául szolgáljon.
SETALA ezzel a könyvével, mint előbb már a mondattanával, ismét
megmutatta, hogy nemcsak éleselméjű és nagytudományú nyelvbúvár, a
ki a tudományt biztos és nagy lépésekkel viszi előbbre, s a kit szigorú éi
következetes módszeres eljárása megóv minden elhamarkodott egybeve
téstől és következtetéstől, hanem kitűnő didaktikai érzékkel és tehetség
gel megáldott nyelvtaníró is, a ki rendkívül világosan ós szabatosan tudja
elmondani azt, a mit tanítani akar. Például csak a hangtani részt emelem
ki, a melynél teljesebb és jobb nincsen egyetlen-egy finn nyelvtan
ban sem.
A könyv főképen iskolai kézikönynek készült ugyan, de a szaktu
dósok is haszonnal forgathatják, nekik is van belőle mit tanulniuk.
A finn nyelven megjelent valamennyi finn nyelvtan fölött magasan áll,
és egyik-másik része BUDENZ nyelvtanához képest is haladást mutat.

Sz.J.
Hajdú. A hajdúságról mint eredeti magyar gyalogságról szóltébenhosszában szólnak mind a magyar, mind a külföldi hadi és történeti
művek. Félelmes katonák voltak, a kiktől rettegett a polgár meg a föld
népe. A bányavárosok jövetei még BOCSKAY korában is az ördög aposto
lainak nevezik őket. így állván a dolog, nagyon is rájuk illett a török
hajdúd (rabló) szó, vagy a délszláv hejduk. iá nyelvészeink innét szár
maztatják a hajdú szót. Azonban mind a hajdú szónak származtatása,
mind a hajdúság intézményének, illetve eredetének eddig ismert és elfo
gadott ismertetése nagyon is távol áll az igazságtól. Már az a körülmény,
hogy a hajdúság a legmagyarabb vidéket lakta, s hogy foglalkozása egye
nest a magyar alföldhöz kötötte, ellene mond annak a föltevésnek, mely
a hajdú szót idegenből kölcsönzöttnek mondja. A hajdúság ősrégi foglal
kozás volt, s még mielőtt a török Európába költözött, már sok, igen sok
embernek volt kenyérkeresete. Eredeti magyar volt a foglalkozás, s ma
gyar volt a neve is. S csak az idegen befolyásnak köszönhetjük, hogy a
régi hajtó szó hajdúvá változott.
A magyar marhakereskedés már a XIV. században az országnak
egyik legfőbb jövedelmi forrása volt. A XV. században a kedvező viszo
nyok között meg oly erőssé fejlődött, hogy a külföldiek szinte hihetlen
dolgokat írtak Magyarország kiterjedt marhakereskedéséről és rengeteg
marhaállományáról. Nagy erőre kapott marhakivitelünket még a XVI.
század zavaros viszonyai sem birták gyöngíteni vagy megrontani. Ez volt
az ország első jövedelmi forrása akkor is, vagy a mint a magyar kamara
mondta: éltető ere (nervus serarii). Ma már szinte mese számba megy,
ha azt állítjuk, hogy a XVI. században, mikor az ország javarésze a tö
rököt uralta, egy-egy hetivásárra négy—ötezer magyar marhát hajtottak
fel Bécsbe. Olyan kis határvároskák, mint Himberg, Laxenburg, Neustadt már a mohácsi veszedelem előtt azzal dicsekedtek, hogy vásárjukon
egy-egy évben húsz-húszezer magyar marha elkel. Morva- és Csehországot
is jórészt Magyarország látta el; ezért kellett Auspitzban (a magyar marha-
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hajtók Pusztapccsnek mondották) magyar kamarai tisztviseló'ket tartani.
Velencze városa és vidéke állandóan magyar marhát vágatott. Még akkor
is, midőn a marhakereskedés appaldatorok kezén volt, legkevesebb húsz
ezer darabot hajtottak ki egy nyáron. Szóval, a magyar marhát (mint
egy XVI. századi okirat mondja: «magnos cornutos boves Hungaricos,
qui sünt omnes coloris fejér szöjke») széltében ismerték és vásárolták.
Mondanunk sem kell, hogy a rengeteg marhát lábon hajtották ki.
Míg Erdélyből, vagy Délmagyarországból Bécsbe értek, épen három
hó telt el. De azért, a mint az idő enyhülni kezdett, megnépesedtek
királyi utaink, s egész késő őszig ezer meg ezer bokor és folt marhát
hajtottak külföldre. Minden bokornak, minden foltnak megvoltak a
maguk hajtói és botos legényei. A hajtók dolga volt a marhák megvédelmezése. Az utak bizonytalanok voltak, főleg a hódoltság idején; nemcsak
rablók, hanem urak és parasztok is lestek a vonuló marhacsordákat, s
ha csak egy harapást tettek a vetésben, vagy ha az útról csak egy lépést
letértek, már birságolták a gazdákat. Ilyenkor aztán nagyon is elkeltek
a jó markos hajtók vagy hajdúk, a mint őket később nevezték. Száz é&
száz okirat szól azokról a valóságos csatákról, a melyeket ezek a hajtók
vívtak a támadóikkal, vagy azokról, a melyeket harczvágyból ők maguk
idéztek elő. Fegyverök kezdetben rengeteg nagy, csomós husáng volt
(«ingentibus fustibus nodosis, quales hajdónes gestare solent»). A XVI.
században azonban már puskát PS kardot is hordtak.
Természetes, hogy mikor háború vagy más ok miatt megakadt a
marhakereskedés, a több ezer hajtó kenyér nélkül maradt. Ilyenkor össze
verődvén, ott a Tisza hátán meglehetős csetepatét csaptak. így esett meg,
hogy az 1514. évi 60. és 61. törvényczikk a fegyverviselést nekik meg
tiltotta. Bár e törvényt rendelet alakjában I. FERDINÁND is megújította,
a hajtók azért mégis fegyveresen jártak. S mivel 1526 után a két király
közt dúló háborúban nem akadt dolguk, beálltak SZAPOLYAI táborába
gyalogosoknak. I. FERDINÁND a saját pártjára akarván csalogatni e rettenthetlen népet, 1530. június 30-án azt írja, hogy a hajdúkat («oder Ochsentreiber») könnyen meg lehetne nyerni, ha a marhahajtásnál előnyöket
Ígérnének nekik.
íme maga I. FERDINÁND király is világosan marhahajtóknak mondja
a hajdúkat. A bécsi közös pénzügyi levéltárban több száz olyan XVI.
századi okirat van, a melyekben czéltudatosan «Ochsentreiber»- éknek,
vagy latinul «abactores 6oMm»-nak írják, illetve fordítják a magyar hajtó
szót. Semmiesetre sem tehették volna ezt, ha a hajdú nem liajtó, hanem
a törökből vagy délszlávból átvett hajdúd, vagy hejduk lett volna. Érde
mes megemlítenünk, hogy már a XVI. században sok hajtó végleg abba
hagyta mesterségét s a katonáskodásból élt. Ezeket a hajtókát és a mester
ségük mellett megmaradottakat az okiratok olykor világosan megkülön
böztetik egymástól. így 1554. aug. 19-én SPOHTIA PALLAVICINI azt írja a
királynak, hogy az egyik dunántúli vásáron a hajtók (de nem olyanok,
a kik zsoldba szegődtek) összevesztek a törökökkel és 18-at közülök meg
öltek. («Pervenerant hajdónes aliquot, non tamen illi, qui stipendio conducti sunt» etc.)
A marhahajtók adták az anyagot a hajdúsághoz mint gyalog kato
nasághoz még a tizenhetedik században is. VOLKRA gróf pl. panaszkodik
1671-ben a király előtt, hogy a lipótvári őrségben sok a hajdú (egysze-
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rűen Ochsenknechtnek írja), elég lesz ebből úgymond 80 darab. Inkább
a konfiskált javakba fogadjanak egy csomót («ain gewisse Anzahl Ochsenknecht»).
Mondanunk sem kell, hogy a németek a hajtókát saját kiejtésük
szerint haltuknak hívták és írták. A bécsi marhakereskedó'k és mészáro
sok maguk is tartottak egy csomó magyar haj tót, a kik a magyar vásá
rokon megvett marhákat fölhajtották. Sőt — a mi szinte hihetetlen —
már a XVI. században olvassuk, hogy az összes bécsi marhakereskedők és
mészárosok tudnak magyarul. A birodalmi városok kereskedői pedig ma
gyar tolmácsokat tartottak, s azokkal jöttek a bécsi marhavásárra. A bécsi
vásárok felügyelőjének (handgravius) és hivatalnokainak kinevezésénél
meg föltétel volt a magyar nyelv tudása. íme ilyen hatása volt nyelvi
tekintetben a magyar marhahajtásnak.
Meg kell jegyeznünk, hogy a bécsiek, habár fizették a hajdúkat,
azért meglehetősen féltek e marczona néptől. A XVI. század közepén
már a városba sem bocsátották a magyar haituk&t, hanem az úgynevezett
magyar úton, a városon kívül két csárdát nyitottak számukra. S a haj
dúk itt ittak, míg a tó'zsérek — így nevezték magukat a magyar marha
kereskedők — a városban az adás-vevéssel elkészültek. Ausztriában a
törvény azt is tiltotta, hogy valaki a Bécsben vásárolt marhákat magyar
hajdúkkal hajtassa tovább a birodalomba. A hajdúk Bécsből csak az el
nem kelt marhát hajthatták vissza Magyarországba.
Megemlítjük még, hogy a XVI. századi német oklevelek a hajtó
(hajdú) szót vagy egyszerűen lefordítják (Ochsentreiber, Ochsenknecht),
vagy pedig a magy. kiejtést utánozva heytuck, heytucken, heidog,heydocken
stb. szóval írják. Latin nyelvű okirataink rendesen «abactores boum»nak mondják a hajtókát, vagy pedig hajdo, hajdonesnek (de sohasem
hajdú, hajdunes) írják. Egyébként MOSSÓCZY a Corpus Juris 1584-i kiadá
sában szintén megemlíti, hogy a hajdú szó a hajtóból lett.*)
TAKÁTS SÁNDOR.

A Festetich-kódex egy ismeretlen másolata. — Nagy Géza m.
n. múzeumi tisztviselő a nyár folyamán meglátogatta kézdivásárhelyi
Vásárhelyi Géza tinnyei földbirtokos régiséggyűjteményét, s ez alkalom
mal a tulajdonos egy papírra írt, negyedrétű, magyar nyelvű kódexet
mutatott neki. A kéziratból kiírt néhány mondatból aztán megállapítot
tuk, hogy a szöveg a Festetich-kódex szövegévei egyezik. Vásárhelyi a
kéziratot 15 forintért egy szlavóniai magyar embertől vette, a ki előbb a
kéziratot Strossmayer püspöknek ajánlotta volt fel megvételre. A püs
pök azonban a magyar emléket nem vásárolta meg.
A Festetich-kódex Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára ké
szült zsolozsmás könyv; jelen alakjában másolat s a legfényesebb
középkori magyar nyelvemlók. Az eredetinek a korát 1494 tájára te
szik, még pedig azon az alapon, hogy a 177. lapon «Paal wram betegseegerewl zerzet Imaadsaag» áll, a mely Kinizsi Pálra vonatkozik
(! 1494 máj. 3.) és hogy a 2. lapon a Kinizsi-Magyar czímer van. A Feste*) Az összes itt idézett okiratok a bécsi közös pénzügyi levéltár
ban vannak.
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tich-kódexből mindössze egy levél hiányzik; a 218. lapon ugyanis ez áll:
«Itt egy ievél heával vagyon.»
A Vásárhelyi birtokában levő másolat, melyet a következő sorok
ban Vásárhelyi-másolatnak fogok nevezni, a XVI. század második felé
ben, ennek is inkább a vége táján készülhetett. A másolat 4-rétű (magas
sága I8V2, szélessége 14 cm.; a Fest.-k. 12-rétű) s összesen 119 lapja
van. A papírra írt másolat igen gondos, álló és folyóirással van írva ;
minden lap gondosan meg van vonalozva (21 sor), a lap szövege pedig
kettős vonalú keretbe foglalva. — A kéziratot egyszerű, aranynyal vagy
czinóberrel festett kezdőbetűk díszítik. Itt-ott e kezdőbetűknek csak a helye
van meg, pl. a 78-ik lapon a Jelenek-bői csak a -lenek van meg, a Jehelye üres. — Általában a Vásárhelyi-másolatot a szebb és a leggondo
sabban kiállított kéziratok közé kell sorolni.
Hasonlóan gondos a Vásárhelyi-másolat kötése is ; a kézirat egy
korú fehér disznóbőr kötésben van, első fedéllapján Krisztus mellképé
vel. A fedéllap belsején ez áll: Hic Liber est meus | testis et Deus
•quis | illum quesit hoc nomen | érit Joannis natus j
(a név ki
van vakarva) vocatus. Ez a beirás 1809-ből való, a mint ezt az odairt
anno elárulja.
A Vásárhelyi-másolatnak az első lapján teljesen idegen kézzel ez
v a n b e i r v a : «1648dik Esztendőben kinyomtatok» — Mennyiben igaz
ez az állítás, mindeddig nem tudtam eldönteni.
A Festetich-kódex és a Vásárhelyi-másolat szövegükben teljesen
egyek; a részletes bibliográfiai leírásnak a feladata megállapítani, hol
teljesebb az egyik, s hol kisebb terjedelmű a másik. A két kézirat fŐeltérése azonban a szövegek sorrendjében van. A Festetich-kódex 416 lapja
a Vásárhelyi-másolatban így foglal helyet:
Fest-k.
1—140. lap,
Vásárhelyi-másolat
1— 91. lap.
«
142—177. «
«
«
94—103. «
178—180. «
•
1
92— 93. •
«
365—416. «
«
«
104—119. «
Ez összeállításból az látszik, mintha a Festetich-kódex teljesebb
volna a Vásárhelyi-másolatnál. Ez azonban csak látszat. A Festetichkódex csak úgy hemzseg az ismétlésektől (vö. Nyelvemléktár X I I I : XII.
1.); a Vásárhelyi-másolatban nincs ismétlés ; itt a másoló ismétlés helyett
mindig odaírja, hogy «.nezzed elöl a tizenegyedik foliumot», vagv «nezzedN°31» stb.
A Vásárhelyi-másolat irója értelmes, tanult ember lehetett, a ki a
kéziratot valósággal szerkesztette. A Festetich-kódexből tudvalevőleg
hiányzik egy levél; ez a levél is főrészében, a mint a Vásárhelyi-másolat
bizonyítja, ismétlés volt. A Vásárhelyi-másolat a Festetich-kódex hiányzó
levelét így egészíti ki (vö. Fest.-k. 218. 1. Nyelvemlóktár X I I I : 56.; Vá
sárhelyi-másolat 57. 1.): (erewk) «kewl ewrewkkee Ámen. Antiphona
Alleluya Alleluya Alleluya. Dichösegh*) Attyanak etc. Inuitatorium.**)
Üduö[z]legy M a r i a , malasztal | tellyes; Ur nagyon te ueled. Aldotth
te asszony allatoknak | közötte. Uduözlegy M a r i a etc.
*) Az ö, ü hangok fölül egy félkör öcskével w vannak ellátva.
**) A kurzív vörös czinóberrel, a ritkított aranynyal van kifestve.
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Psalmus.
Jöietek öröllyunk Istennek, uigadgyonk mi üduösséges | Uionknak etc. nézzed az első fol. N° 2.»
A Vásárhelyi-másolat tehát bizonyítja, hogy a Festetich-kódex
elveszett levelén ugyanaz volt, a mi a megmaradt 1., 2. és 3. lapján van.
A Vásárhelyi-másolat napfényre jövésével egy egész csomó kérdés
vár megoldásra; ilyen kérdés a két másolat egymáshoz való nyelvi és
szövegbeli viszonya; részletes vizsgálatot kivan majd az is, hogy mind
az a tanítás, a mit eddig a Festetich-kodexrŐl terjesztettünk, teljesen
megállja-e ma már a helyét.
E kérdések egyikére-másikára alkalomadtán még visszatérek. Ez
úttal megelégszem azzal, hogy megállapítottam, hogy a Festetich-kódex
teljes szövege meg van a gondos, XVI. század végéről származó Vásár
helyi-másolatban is.
MELICH JÁNOS.

Rába, Rábcza. Hazánk helyneveinek a vizsgálata a kezdet legkezdetén áll; hiányzanak még a munkálatokhoz a megfelelő' adat-gyüjtemények is, a milyenek volnának a történeti geográfiai szótárak vagy
a jelenlegi helyneveket magukban foglaló, a tudomány részére is hasz
nálható gyűjtemények. (Üdvös volna Pesty kézirati gyűjteményét szó
tárban feldolgoztatni.) Mert a helynevek eredete vizsgálatához his
tóriai ismereteken kívül kiváló nyelvészeti készültség is kell. S a hely
nevekből kihüvelyezhető nyelvi sajátságok, főleg ha a helynevek datált
adatokkal ismeretesek előttünk, első rangúak mind a nyelvészet, mind
pedig az illető terület története tekintetében. A helynevek helyes értel
mezése pedig első sorban nyelvészeti feladat. E gondolataimat a Rába,
Rábcza is igazolhatja. A Rábát a rómaiak Arrabo-nak hívták; semmi
kétség, hogy ez az állítólag kelta szó és a magyar Rába egy és ugyanaz.
Csak az a kérdés, miképen. A szláv nyelvekben az ősszláv szókezdő
vokális + r, l + consonans csoport: úgynevezett olt-, orí-ból lot(a),
rot(a) lett a szláv nyelvekben. Az óbolg. raka sepulcrum, cs. rakev egy
a latin a?m-val, az Élbe folyó neve latinul Albis, csehül Labe (Cosmas
Chron. van a legrégibb adat, v. ö. Förstem. Altd. nambuch), lauz. szorbúl Lobjo (Grebauer, Hist. ml. 36.). A milyen már most az Albis-, Élbe-,
szláv Labe, ép olyan a latin Arrabo-, szláv Rába. A Rába szókezdő r-je
tehát szláv közvetítésre utalja a kutatót, a ki feljegyzi azt is, hogy Rába
alak már 790-ben előfordul (Umlauft, Geogr. Namenbuch, Oesterley-ből).
A Rába mellékfolyója a Rábcza (németül Rabnitz, Lipszky) s szláv kicsi
nyítő képzővel van ellátva, s annyit jelent, mint kis Rába. Hasonló ese
tet találunk a Mura mellékfolyójánál, a Mürz-nél, melynek régi alakjai
Muoriza, Muriza (v. ö. Förstemann és Umlauft); azaz a mai Mürz—kis
Mura (vö. hasonló elnevezésre Don és Donyec, Oroszorsz.). A Rábcza egy
szláv Rabica átvétele, s az, hogy a németek Rabnitz-nak,
mi pe
dig Rábczá-nak híjuk, bizonyíték, hogy k ö z v e t l e n ü l a szlávoktól
kaptuk. Idővel arra a kérdésre is megkapjuk a feleletet, milyen szláv
nyelvű néptől vettük.
MELICH JÁNOS.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbizásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlókbeszódeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Értesítő »-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fill.

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XX. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József.
Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindénkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

Atlienaeuni. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Kilenczedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények.
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.

Tizedik

évfolyam.

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémia
III. osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik
m e g ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
kötetnek 10 kor.

Nyelvtudományi Közlemények. Harminezadik kötet. A
Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerkeszti Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár n e m
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek,
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj 1900. folyam. I.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizott
ságának nemcsak anyagi, h a n e m jelentékeny szellemi támogatásával is, a
mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a
Történelmi
Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesbázat nyitott
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul
hevertek a bizottság kézirattárában.
Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor,
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