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mentales de phonétique italienne. MEILLBT és ROUSSELOT a görög aspiráták
kiejtéséről szólnak, RIGAL az orrhangú magánhangzók képzését vizsgálja,
GAUTHIOT pedig a litván hangsúlyt ós időtartamot tanulmányozza. Mind
ezen vizsgálatok ROUSSELOT hangjelző és hangíró készülékeinek segít
ségével történnek, tehát a lehető legpontosabbak, iá e vizsgálatokat a
kutatók az Institut de Laryngologie et Orthophonie helyiségében végez
hetik, mely ROUSSELOT vezetése alatt nemcsak elméleti fonetikával,
hanem a helyes kiejtés tanításával s a beszédhibák gyógyításával is fog
lalkozik. Az intézetet Párizs városa évenként 4000 frankkal segíti.
BALASSA JÓZSEF.

A jésített mássalhangzók.
A finn-ugor nyelvek számára készült fonetikus írás ismertetésében
kifogásoltam, hogy SETÁLÁ egységes jelet használ a jésített mássalhang
zók jelölésére s hogy beosztja őket az egyszerű mássalhangzók táblázatába.
Evvel szemben SZINNYEI JÓZSEF a jésítés jelének alkalmazásában nem lát
következetlenséget s PAASONENnek levélbeli közlésére is hivatkozva állítja,
hogy a p, b', v,f, th nem kettőshangok, hanem épp olyan egyszerű mással
hangzók, mint a többi ékezetesek (n, i, a", s, z stb.) Hivatkozik még SIEVERS
Phonetikájára is. (NyK. 3 2 : 95.)
Említett czikkemben abból indultam ki, hogy a jésítés (Mouillirung) szót a fonetikai irodalomban gyakran kétféle értelemben használ
ják s ez okozza a zavart. A magyar nyelv palatális mássalhangzói: gy, ty,
ny egyszerű hangok, melyeket a szájpadlás közepén képezünk, tehát
nem jésítettek, noha hangzásuk hasonlít a jésített dentalisokhoz, melye
ket így jelölhetünk: di, ti, ni ; így ejtik pl. a franczia diable, tiers, a,?,
angol tune stb. szavakat. Ez utóbbiakban jésített hangokat .ejtenek s ezek
nem állíthatók egy sorba az egyszerű mássalhangzókkal. Épp ily jésített
mássalhangzóknak tartom azokat is, melyek úgy képeztetnek, hogy a
labiális és palatális ejtés egyesül (SETALA táblázatában a p, b', f, v, m),
mert képzésmódjuk nem egységes, hanem két articulatio egyesül bennük.
Igaz, hogy a két képzésmód, a labiális és a palatális, teljesen egybeolvad
hat az által, hogy az ajkak és a nyelv működése egyszerre történik,
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mindamellett nem helyeslem, hogy az így képezett mássalhangzókat az
egyszerűek közé sorozzuk.
SIEVEES azt állítja ugyan, hogy az ilyen jésített mássalhangzó épp
oly egységes hang, mint a nem jésített; csakhogy ó' itt főleg az ú, l', s han
gokról beszél s ó' is összezavarja azt a kétféle képzósmódot, melyről előbb
szólottam. Maga SIEVEES is a jésítésró'l (MouiUirung) a «Combinationslehre» czímű fejezetben és «Gleichzeitige Bildung verschiedener specifischer Articulationen* ez. pontban szól, tehát mégsem tekinti ezeket
egészen egyszerű hangoknak s nem is veszi fel őket a mássalhangzók táb
lázatába. Részemről sokkal helyesebbnek tartom, ha az egyszerű mással
hangzók táblázatában csakis az egységesen és egyszerűen képzett hangok
nak adunk helyet.
SETALA táblázatában a fc, g, i) jeleknek értékét is pontosan meg
kellene határozni. Ezek a táblázatban egy sorban vannak a ,7-vei, tehát
értékük nem lehet más, mint a megfelelő explosiva, illetőleg nasalis s
ez a magyar ty, gy, ny; ha az átírás tervezői más hangra gondoltak,
akkor rossz helyre jutottak e betűk a táblázatban.
BALASSA JÓZSEF.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek ós állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokró
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az (Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve k a p j á k : 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 aláíróinak 4 kor. 50 fill.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . 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 ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor h a t 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.

A t h e n a e u n i . Philosopliiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbízásából 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 ki
adásában évnegyedenként, évi 30 — 35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Tizenegyedik évfolyam.
Szerkeszti Sziládij Áron, a bizottság előadója.
E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából 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 Kehiig Gt/uli osztálytitkár.
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.

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 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 baion alkotási! altáji nyelveket bobatóan tanulmányozni s
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényeiuek 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 márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmiucz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromi/
András.
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, h a n e m jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg,
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 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.
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