
Értesítő. 

f Ujfalvy Károly (1842—1904). Febr. 2-án elhunyt hazánkfia, 
"UJFALVY KÁROLY, a ki fiatal kora óta Francziaországban élt és előbb a 
versaillesi gimnázium, később a párizsi keleti akadémia tanára volt. 
Közép-Ázsia ismeretlen részeinek beutazása és ismertetése által vált 
hírnevessé. Foglalkozott nyelvészettel is ; írt magyar, finn, vepsz nyelv
tant és összehasonlító dolgozatokat stb., mind franczia nyelven. (La 
langue magyaré, son origine, ses rapports avec les langues finnoises 
ou tchoudes, 1871; Mélaoges altaiques, 1874; Étude comparée des 
langues ougro-finnoises, 1875; Principes de phonétique dans la langue 
finnoise, 1876). A Kalevalát is lefordította franczia nyelvre. 

A helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) 
a múlt esztendő végén töltötte be fönnállásának második évtizedét. 
Húsz év alatt éppen húsz stipendiátust küldött a rokon népekhez, sőt 
a mongolokhoz és a kínaiakhoz is, nyelvészeti, néprajzi és régészeti 
tanulmányok czéljából. Ezeken kívül némely rokon népek fiai közül 
is megbízott egyeseket népköltési termékek gyűjtésével. A társaság 
kiadta Journal (Aikakauskirja)-ból eddig 21, s a Memoires (Toimi-
tuksia)-hó\ szintén 21 kötet jelent meg, melyek igen becses tanulmá
nyokat és anyagközléseket tartalmaznak. A társaság vagyona a múlt 
évben kerek számban 156,000, jövedelme pedig 32,000 finn márka volt. 

A helsingforsi egyetem finnugor nyelvészeti tanári székére 
ketten pályáztak: PAASONEN H. és WICHMANN Y. A bölcsészeti kar tör
ténelmi-nyelvészeti szakosztálya a pályázók tudományos munkásságáról 
való vélemény-adásra THOMSEN ViLMOst, SZINNYEI JózsEFet és SETALA 
EMILÍ kérte föl. A három véleményes jelentés beérkezett és már nyom
tatásban is megjelent. SZINNYEI PAASONENÍ jelölte első helyre, a másik 
két véleményező pedig úgy nyilatkozott, hogy a pályázók tudományos 
munkásságát egyenlő értékűnek tartja. 
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Finnugor nyelvészeti tanári szék az upsalai egyetemen. 
Az upsalai egyetem consistoriuma és kanczellárja azzal a kéréssel for
dult a királyhoz, hogy indítványozza az országgyűlésben egy finnugor 
nyelvészeti rendkívüli tanári szék fölállítását WIKLUND K. B. dr. szá
mára, a ki egyike a finnugor nyelvtudomány legkiválóbb művelőinek 
s mint magántanár már hosszú idő óta tart előadásokat az egyetemen. 

Vogul tanulmányút. KANNISTO ARTÚR mag., a ki mint a Finn
ugor Társaság stipendiátusa már harmadik esztendeje tartózkodik a 
vogulok földjén, jelenleg a tavdai nyelvjárások tanulmányozásával van 
elfoglalva. Ezekre körülbelül fél évet szánt, s azután a Konda-melléki 
vogulok között szándékozik a tanulmányait folytatni. Legfőképpen a 
nyelvjárások szókészletének lehetőleg teljes összegyűjtésére törekszik. 



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

Czélja a hazai és külföldi arckaeologiai és mütörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s mütörténelmi 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 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. 
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. 

Irodalomtörténeti Közlemények/Tizenkettedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilddíj 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. 



M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő . 
XX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesitő» a M. Tud. Akadémia 
I I I . 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 Szimtyei 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 aríW^Btegy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtését"©-^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 T á r . 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, Akadémia-utcza 2. szám. 
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