
Ismertetések és bírálatok. 
Nyelvészeti füzetek. 

Nyelvészeti füzetek. Szerkeszti SIMONYÍ ZSIGMOND. Athenaemn. 8-r. Füzetje 
1.50 kor. (1. SIMONYÍ ZSIGMOND: A magyar szórend. 103 1. — 2. SIMÁI 
ÖDÖN : Márton József mint szótáríró. 59 1. — 3. Kocsis LÉNÁRD : 
A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. 67 1. — 4. SIMONYÍ 
ZSIGMOND : Tréfás népmesék és adomák. Nyelvjárási olvasókönyv. A Ma
gyar Nyelvőr gyűjtéseiből. 92 1.) 

«Ez az új gyűjtemény nyelvtörténeti és nyelvjárási tanulmányo
kat, nyelvtani és nyelvhelyességi értekezéseket, továbbá nyelvészeti kézi
könyveket fog hozni — időhöz nem kötött füzetekben*) — ezt mondja 
a «kiadói értesítési) az új vállalat czéljának. A megjelent négy füzet ' 
bővebben érteti meg velünk a szándékot. Tartalmuk nem annyira függő 
kérdések megvitatása és fejtegetése, hanem inkább már elért eredmények 
összefoglalása, a nyelv és nyelvtudomány történetének szakaszonként 
való áttekintése és megvilágítása, hogy mintegy hamar feltalálható és 
könnyen forgatható kézikönyvekül szolgáljanak a nyelv kérdéseinek 
további kutatásában. Lesznek azért köztük olyan értekezések is, melyek 
esetleg folyóiratban, különösen a Nyelvőrben, megjelentek, de melyek
nek állandóbb értéke éppen kívánatossá teszi, hogy a folyóirat körén 
túl is hasznosak és hozzáférhetők legyenek. Különösen az egyetemi 
hallgatók nyernek bennük hasznos segítőket tanulmányaikban, mint
hogy belőlük a nyelvészet egyes ágainak nemcsak eddigi eredményei
ről szerezhetnek világos tudomást, hanem egyszersmind irodalmára is 
helyes útmutatást nyernek. 

Ilyen természetű mindjárt az első füzet, «A magyar szórend», 
meiyben SIMONYÍ «könnyen áttekinthető ismertetést ad azokról az ered
ményekről, a melyek idevágó nagybecsű nyelvészeti irodalmunkból ki
bontakoznak*). Ez az értekezés nemcsak azért becses, mert a régi ós 
újabb irodalomból vett roppant nagyszámú példán bemutatja szóren-
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dünk törvényeit s a szórendből folyó számtalanértelmi árnyalatot a 
beszédben, hanem azért is, mert a kérdés minden ágában tekintettel 
van a szórend óriás irodalmára s így kitűnő kalauzul is szolgál ebben 
a már valósággal rengeteggé vált útvesztőben. A szerző természetesen 
nem szorítkozhatott az eredmények puszta közlésére, hanem minden 
részében igen sok új észlelettel és új anyaggal is bővítette, gyakran 
valamely meglévő nézettel szemben nyilvánított új felfogással további 
vitatkozásoknak is nyitott pályát. Minthogy a szerző ebben az érteke
zésében csupán az egyszerű mondat szórendjét tárgyalja, az összetett 
mondatra nézve A magyar kötőszók czímtí munkájára utalja az olvasót; 
ez a munka azonban tudvalevőleg ma már nehezebben hozzáférhető, 
kivált egyetemi hallgató számára, s ezért remélhető, hogy a szerző 
különösen erre való tekintettel ezt a második részt is meg fogja írni. 
A könnyebb áttekintésért és helyreigazodásért igen czélszertí lett volna 
még az egyszerű mondat sokféle szórendjéről összefoglaló táblázatot 
s az egyes kérdésekre utaló tárgymutatót js csatolni a füzethez. 

A második füzetben SIMÁI ÖDÖN méltatja MÁRTON JÓZSEF szótár
író munkálkodását. MÁETON JÓZSEF egyike azoknak a hangyaszorgalmú 
munkásainknak, kik egész életüket egy nagy czélnak, nyelvünk műve
lésének szentelték, de azért sem külső tiszteletben, sem méltó meg
ítélésben nem részesültek, sőt életük alkonyán szükséggel is kellett 
küzdeniök. Pedig MÁETON JÓZSEF mint szótáríró s különösen az élő 
nyelvkincs gyűjtője, előkelő helyet foglal el irodalmunkban. PÁEIZ-PÁPAI 
és BALLAGI közt az ő szótárai uralkodnak mint legteljesebbek ée leg
megbízhatóbbak. SIMÁI fejtegetéseiből és szójegyzékeiből különösen az 
tűnik ki, hogy milyen helyes elvek vezették MÁETONÍ szótárainak meg
írásában. Szükségesnek tartja a tájszavak fölvételét, ezért lelkiismeretes 
buzgalommal gyűjti, sőt gyűjteti a népnyelvi adatokat; följegyzi a 
mesterszavakat, melyeknek jelentését saját tapasztalata útján állapítja 
meg ; figyelmesen olvassa mind az újabb, mind a régi jó magyar író
kat s kijegyzi belőlük nemcsak az egyes szavakat, hanem többféle 
jelentésüket is; a meglévő magyar szótárakon és szólásgyűjteményeken 
kívül külföldi szótárakhoz is fordul segítségért. Legérdekesebb a nyelv
újításhoz való viszonya. KAZINCZY és TOLDY a nyelvújítás ellenségének 
híresztelték, pedig épp ellenkezőleg, barátja volt, csakhogy, saját nyilat
kozata szerint, csupán olyan szókat vett fel könyveibe, melyek már az 
ő korában is elterjedtek, s így szótárai mellőzhetetlen források annak 
megállapításában, mennyi idő alatt lett valamely új szó közkeletűvé. 
Mindezeket SIMÁI pontos és részletes szójegyzékekkel bizonyítja, úgy 
hogy MÁETON JózsEFnek fontos helyet kell kijelölnünk a nyelvújítás 
munkásai, főkép terjesztői között; tájszógyűjtései pedig első, rendszeres 
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gyűjtőnek mutatják. SIMÁI értekezésével nemcsak igen hasznos munkát 
végzett, hanem kegyeletes emléket is emelt ez eddig alig méltatott, 
nagyérdemű férfiúnak. 

A harmadik füzet Kocsis LÉNÁRD értekezését foglalja magában, 
melyben BRASSAI SÁMUEL mondatelméletét, különösen pedig a mondat
részek viszonyáról való felfogását fejtegeti történeti fejlődésében, az 
1845-ben megjelent Okszerű Vezér-tői kezdve végig minden munkáján. 
Érdekesen vázolja a BRASSAI előtti félénk és töredékes kísérleteket a 
mondattan terén, majd BRASSAI fellépésének körülményeit, viszonyát a 
külföldi elméletekhez, harczait itthon, különösen a mondat dualismusa 
ellen, az ige egyeduralma mellett; majd a többi mondatrésznek, BRASSAI 
szavaival «határozónak», az igéhez és egymáshoz való viszonyát. Külö
nösen méltatja a szerző BRASSAI érdemét abban, hogy éleslátásával fel
fedezte a nyelvtudomány ez ágában egyedül jogosult lélektani alapot, s 
bár az idegenben az e lv k i m o n d á s á b a n megelőzték, a l k a l m a z á 
s á b a n övé az úttörő érdeme. Kocsis LÉNÁRD BRASSAI tanításában 
n e m az i g e k ö z p o n t i h e l y z e t é r ő l való nézetét tartja leg-
becsesebbnek, mint a legtöbben, sőt ezt egyenest tévedésnek minősíti; 
szerinte legegészségesebb gondolata: a m o n d a t r é s z e k f ü g g é s é 
b e n a ( « d o l o g i * és a s z ó r e n d t ő l s f ő k é p a h a n g s ú l y t ó l 
j e l e l t ) k é t f é l e v i s z o n y m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Fejtegetésé
ben nem marad meg tárgyilagos történetírónak, hanem mind BRASSAI-
val, mind más mondatelméletíróval vitatkozva, a maga nézeteit is 
fejtegeti s így bizonyára még sok érdekes vitának fog kiindulópontul 
szolgálni. 

Az első sorozat utolsó füzete nyelvjárási olvasókönyv, melyet a 
Magyar Nyelvőr gyűjtéseiből szerkesztett SIMONYI ZSIGMOND. Bég óhajtott 
ós szükséges könyvet ad vele az egyetemi hallgatók s más érdeklődők 
kezébe. Bevezetésül szolgál a nyelvjárások rövid, szabatos jellemzése 
(nagyrészt BALASSA JÓZSEF könyve és az Ethnographiában megjelent 
czikke nyomán). Minden egyes nyelvjárás leírását követi a rávonatkozó 
irodalom, úgy hogy ez a füzet igen jó kalauzul szolgálhat minden táj-
nyelvtanulmányban. Az olvasmányok igen helyes tanító eljárással tréfás 
népmesék, adomák, párbeszédek, mondókák, versek, melyek már tar
talmuknál fogva is lekötik az olvasót, s mintegy élvezettel viszik bele 
a dolog nehezének tanulmányozásába. Bövidre fogott jegyzetek hárítják 
el az esetleges tárgyi nehézségeket. Egy híjját azonban éreztem: a tér
képét. Mikor földrajzi viszonyokról van szó, a térképpel való szemlél
tetést olyan fontos eszköznek tartom, melyet nem szabad elmellőznünk, 
különösen a nyelvjárások területi felosztásában, mely majdnem minden 
részében annyira külömbözik a rég megszokott megyei felosztás 
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képétől. Azt hiszem, ilyen térkép mellékelése nem járna akkora nehéz
ségekkel, hogy haszna ne érne fel velük. 

A nyelvjárási olvasókönyv önkéntelenül eszembe juttat egy ilyes
féleképen azerkesztett nyelvtörténeti olvasókönyvet, mely igen jó kalauzul 
szolgálhatna nyelvünk múltjának tanulmányában. ZOLNAI GYULA könyve 
ugyanis részint nem ilyen czéllal készült, részint egyetemi hallgatók
nak nagyon is költséges könyv, de meg — tudomásom szerint — el 
is fogyott már. 

Érdeklődéssel várhatjuk a Nyelvészeti Füzetek következő sorozatát, 
melynek egyes számai a következők lesznek: Helyes magyarság. Elvonás. 
Nyelvtörténet és lélektan. Dugonics mint nyelvújító. 

TOLNAI VILMOS. 

MUNKÁCSI BERNÁT: Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet. Kiegészítő füzet. 
Bevezetés. Tárgyi és nyelvi magyarázatok. Kiadja a M. T. Akadémia. 
Budapest, 1902. Ára 6 K. 

Végre megjelent a Vogul Népköltési Gyűjtemény kiegészítő kötete, 
minden bizonynyal igaz örömére mindazoknak, a kik az eddig meg
jelent vogul szövegekkel behatóbban foglalkoztak. Hiszen, ha az ember 
a becses népköltési anyagot olvassa, lépten-nyomon érzi, hogy töké
letes megértéséhez, mind nyelvi, mind tárgyi (folklóré, tárgyi ethno-
graphia) tekintetben, sok fölvilágosításra volna szüksége; ezeket pedig 
csak maga a gyűjtő adhatja meg. 

Az előttünk fekvő kiegészítő kötet két részre oszlik; első, na
gyobbik fele bevezetés (I—CDIV.), a második rész a tárgyi és nyelvi 
jegyzeteket tartalmazza a Vog. Népk. Gyűjt. I. kötetéhez (173—291; 
a lapszámozás is közvetlenül csatlakozik az I. kötethez). 

A vogul-osztják népköltés irodalmának s főbb alaki sajátságainak 
ismertetése után MUNKÁCSI terjedelmesen tárgyalja a vogul nép ősi hit
világát a ,Történeti tudósítások', ,Lélekhit és halottak tisztelete', ,Bál
ványok és szellemek', ,A vogul hitrege főbb alakjai' czímű fejezetekben. 

A vogul énekek verselése sem metrikai, sem ritmikai tekintet
ben nem tekinthető teljesen kialakultnak. M. a következő főszabályokat 
állítja föl: ,A tartalmilag egymásnak megfelelő énekrészekben (a vogul 
énekekben is megvan a finn vagy a héber költészetet jellemző gondolat
ritmus vagy parallelizmus) az ütemek (hangsúlyos szavak, szólamok) 
száma egymással megegyezik. Más gondolatkörbe térve át, az ütemek 
száma eltérhet ugyan az előbbitől; de a megfelelő sorokban tovább is 
egyenlő marad. Négy vagy több tagú szavak, a harmadik szótagra eső 
mellékhangsúly miatt két hangsúlyos verstag számába is jöhetnek, 
íme egy példa: 
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Vojle \ önle [| jelpiy j namtém. ta-mortés \\j(ink \ luwin \ yum 
yuml'é | namésáli, neilalém! 
vojle 1 önle || pasin | namtém ta-mortés \\ tüjt \ luwir) \ yum 
yuml'é | patUali? vagy: jofíilalém/ 

Természetesen az epikai ónekeló'adás hamar átcsap a rege pró
zájába; ha az énekes pl. nem elég jól tudja a. hagyományos szöveget, 
minden lelkifurdalás nélkül megmásítja, s helyébe saját, alkalmilag 
előkapott szavait teszi. Ez magyarázza meg, hogy a M. közölte énekek 
ritmusa gyakran miért olyan darabos, töredékes. 

A vogul énekekben, ezen említett kezdetleges ritmikai szabályos
ságon kívül gyakran szerepel az alliteratio is. Pl. sarni sat surem-
süntél jcifcinné sat-wésan j pakwa patém saw ur, pilá sastem saiv suj 
stb. Ha az alliteratio tényleg a vogul költészet ősi sajátságai közé 
tartozik, a mire nézve külömben M. nem nyilatkozik, ismét egygyel 
több okunk van föltenni, hogy a Kalevalában olyan művészi módon 
kifejlődött alliteratio nem skandináv hatás, hanem az ősi finnugor 
költészetben már megvolt alliteratio továbbfejlesztése (v. ö. KROHN, 
Kantelettaren tutkim. III.). 

Az énekek hagyományos formában szállanak apáról fiúra, s így 
természetes, hogy nyelvük a gyorsabban fejlődő köznyelvvel szemben 
régiesnek tűnik föl. Egyes szavak: kivált mint a l-dny, beszéd szino
nimja; ketri ((himzésvágó görbe kés neve (v. ö. mong. khataghur, kha-
toghur; burj. kadur, yaclur ,sense' | tung. kadur, mands. kadurun 
,sichel' | jakut. yatír, yotíir ,sense') a közbeszédben nem használatosak. 
Nyelvtani régiesség az énekek nyelvében pl. a jelen idő harmadik 
személyének igenévi használata: jüntép piiyi, ílri náj ,tűfogó. tartó nő'. 
Úgylátszik nem ritka dolog, hogy ugyanazon énektárgyakat osztják 
nyelven is hallják a vogulok; innen magyarázódik az az érdekes tény, 
hogy az északi vogul énekekben sűrűn találkozunk osztják szavakkal: 
pl. ön ,fölséges, nagyságos' (oo vog. jani); layér ,pánczélruha' (vogulul: 
jüntep v. jüntip-ta'til) stb. Valószínűleg az osztják énekekben szintén 
fordulnak elő vogul szavak. 

A kötet harmadik része a vogul nép ősi hitvilágát tárgyalja 
(LVII—CDIV.I, tulajdonképpen a NyK.-ben megjelent czikksorozat 
különnyomata, s így e helyen nincs okunk vele bővebben foglalkozni; 
különben is inkább néptudományi szempontból érdekes. Annyi bizo
nyos, hogy jelen alakjában rendkívül fárasztó olvasmány, s nagyon 
helyén valónak tartanám, ha pl. az Ethnographiában a szerző maga 
ismertetné munkájának ezen részét, a lényegest lehetőleg kidomborítva. 
Ott alkalma nyílnék azon kérdések tárgyalására is, a melyekre jelen 
munkájában nem terjeszkedett k i ; így pl. hogy milyen viszonyban 
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van a vogul nép hitvilága a vele szomszédos osztják népével, milyen 
eredetűek e mythikus mondák; mely részei eredetiek, melyek átvet
tek? stb. 

A kötet ezen részében is rendkívül sok új vogul nyelvi anyag 
van. Igen tanulságosak a rokonértelmű szavak fejtegetései; így a halál 
(184. 1.), a koporsó (192. 1.), a temetés (196. 1.), a kóbor lélek (202.1.), 
az alvilág (216. 1.), a bálvány (225. 1.), a teremtés (331. 1.) műszavai 
pontosan össze vannak állítva; mellesleg a szerző gyakran az elnevezés 
etymonját is adja. A tqrém szóról M. most is azt állítja, hogy török 
jövevényszó; egy föltehető *íörg (v. ö. csuv. túré, oszm. tayri, ujg. 
táyri stb.) első személyű birtokragos alakja, tehát tkp. == ,istenem'. 
Kapcsolatba hozza vele a medvének, mint isteni származású szent 
állatnak fölsőlozvai táreuw (KL. torwé, T. taréi), tq.réy) nevét is, ilyen
formán elemezvén: tár-éy (v. ö. tob., tat., bask., ujg., mong. stb. 
ay, ayg, vad, wild, jagdthier') vagyis ,isteni állat'. 

A tqrém szó kapcsán M. kitér annak bizonyítására, hogy a vogulra 
is hatott valamikor egy csuvas-féle török nyelv. Bizonyítékai: vogE. 
suri. ,karika'; vogE. kakér, K. káyr ,kebel'; vogL. sortá ,gyertya'; vogL. 
sakwan ,equisetum' | vogE. saivér ,hase', a melyek sajátos hangalakjuk
nál fogva legalkalmasabban a csuvasból ( = csuvas-féle török nyelvből, 
vagy, mint M. magát kifejezi: ugur nyelvből) magyarázhatók. Min
denekelőtt kérdés, hogy vájjon az idézett szavak mind közvetlenül a 
törökségből került régi jövevényszavak-e ? Nem függ-e össze a vog. 
suri a zürj. súri ,Spule, Weberspule' szóval; a vog. sertá a zürj. sartás-
szal (,Kienspan') ? De föltéve, hogy M. egyeztetései helyesek, minden
esetre föltűnő, hogy e csuvas hatás nyomát csak néhány nagyon is 
specziális jelentésű tárgynóv Őrizte meg. A keleti-altaji nyelvek hatását, 
bár szintén régi korban kellett történnie, sokkal több szó bizonyítja. 

A Népk. Gyűjt. I. kötetéhez közölt jegyzetek részben tárgyi, 
részben nyelvi fölvilágosításokat adnak. Kissé több mondattani ós 
alaktani jegyzet elkelt volna; de talán majd segít a bajon a ,Vogul 
nyelv szótára', a mely a népköltési gyűjteményt kell hogy kövesse. 
Bár ez óhajtásom minél előbb megvalósulna ! 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenharmadik kötet. 1902. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelbetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgjdas ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Evi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t dijtalanul 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 aláíróinak 4 kor. 50 fül. 

A r c l i a e o l o g i a i Ér te s í tő . Uj folyam. XXII. köt. A M. Tud. 
Akadémia arcb. 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 Iá korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fül. 

Atl ie i iae i i in . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszem 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 . Tizenkettedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády 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. 



Matl i e inat ika i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Ér te s í tő . 
XX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Koriig Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Ertesitő» 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 
meg ; 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 . Harminczkettedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Sziiinyei 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 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. 

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. 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 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. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

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