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A magyar nyelvtudománynak ismét halottja van. Még egy 
évtizede sincs egészen, hogy meghalt a magyar nyelvtudósok nesz
tora, HUNFALVY PÁL, s azóta elköltözött BUDENZ JÓZSEF, BARNA FER
DINÁND, SZARVAS GÁBOR, VOLF GYÖRGY, és most, április 9-én megint 
veszteség érte kis körünket. Elvesztettük HALÁSZ iGNÁczot, a kiben 
sokan tiszteltük ós becsültük az érdemes tudóst ós szerettük a 
derék, szerény, szeretetreméltó embert. Legjobb munkabíró korá
ban váratlanul ragadta el a halál. 

HALÁSZ nagyon fiatalon kezdte meg írói munkálkodását. Már 
1874-ben irogatott a M. Nyelvőrbe, eleinte kisebb dolgozatokat, de 
csakhamar szélesebb körű tanulmányon alapulókat is. Leginkább 
a szóképzéssel, a szófejtéssel és a magyar-szláv kölcsönhatással 
foglalkozott. E mellett BUDENZ vezetése alatt belemélyedt a rokon 
nyelvek tanulmányába is. Megismerkedett valamennyivel (finnül 
folyékonyam beszélt is), de legbehatóbban a lapp nyelvet tanulta s 
a Nyelvtudományi Közleményekben közzétette a svéd-lapp nyelv
járások és az orosz-lapp nyelvjárás nyelvtanát, a melyet az addig 
közölt anyagból állított össze. Ezek azonban csak előtanulmányok 
voltak. Később a M. T. Akadémia támogatásával három ízben 
tanulmányútra ment a lappok földjére ós aránylag igen rövid idő 
alatt több kötetre való anyagot jegyzett össze, a mely azután az 
Ugor füzetekben jelent meg (szövegek, szótárak). Terjedelmes tanul
mányt írt a svédországi lappok nyelvjárásairól s legutóbb egy déli
lapp nyelvtanon dolgozott, de az befejezetlen maradt. (Közlését 
éppen ebben a füzetben kezdjük meg.) 
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A finn-ugorságon kívül a szamojéd nyelvjárásokkal is foglal
kozott és összeállította a két nyelvcsalád szókészletbeli egyezéseit. 
Ezen tanulmányának legnevezetesebb eredménye annak a kimuta
tása volt, bogy BüDENznek a szókezdő n^rl megfelelés eredetére 
vonatkozó föltevése és erre alapított elágazási elmélete (a melyet 
mások is megtámadtak) teljesen tarthatatlan. 

Az utóbbi években keveset bocsátott közre, pedig nagyon 
sokat dolgozott. Nemcsak lelkiismeretes tudós, hanem lelkiismeretes 
és buzgó tanár is volt és előadásait nagy gonddal dolgozta ki, 
újra meg újra átírta őket, s ez nagyon sok munkájába és idejébe 
került, azért láttunk tőle nyomtatásban kevesebbet. De nemcsak 
az egyetemen terjesztette a tudományt, hanem régibb működése 
terétől, a középiskolától sem vált meg teljesen ; magyar nyelvtanai
val, a melyeket már kolozsvári egyetemi tanár korában bocsátott 
közre, tovább is részt vett a középfokú oktatásban. Sőt még a 
kisebb gyermekekről sem feledkezett meg, mert ő volt az a Móka 
bácsi, a ki zamatos magyarsággal írt kedves meséivel sok ezer 
gyermeknek szerzett gyönyörűséget. 

Derék embert, érdemes tudóst vesztettünk benne, s veszte
ségünk érzete annál fájdalmasabb, mert időnek előtte hagyott el 
bennünket. Sz. J. 
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A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbizásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlókbeszódeket, jelentéseket, birála'tokat, 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 díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fill. 

Arcliaeologiai Értesítő. Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi arcliaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat- a 
közönséggel megismertetni, és kisebb arcliaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára í°2 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

Atheiiaeuni. Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik 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. Tizenegyedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilddy Áron, a bizottság előadója. 

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. 
XIX, kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémiá
i n , 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 Értesitő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotása altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
udományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
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 bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat 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. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 
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