
Kisebb közlemények. 
Arja elemek a törökségben. A Keleti Szemle legutóbbi 

füzetében (VI. 376—9.) MUNKÁCSI BERNÁT «Beitráge zu den altén 
arischen Lehnwörtern im türkischen» ez. czikkében azt kutatja, 
hogy az árja a (o ós w)-nak milyen hangzó felel meg a török-
ség régi árja jövevényszavaiban. A török-árja nyelvórintkezés 
kérdésével M. már több ízben foglalkozott (vo. NyK. 24:405— 
408, KSz. 1:156—8), de mind régibb, mind újabb czikkeinek 
íinyaga inkább arról győzött meg, hogy egyelőre fontosabb fel
adatunk a török hangtörténet kérdéseit az altáji nyelvek körén 
belül maradva oldani meg. 

Azok az egyeztetések is, a melyeket M. legutóbbi czikké
ben közölt, több tekintetben pótlásra, javításra szorulnak. 

A török hompii ós társait M. most is iráni jövevények^ 
nek tartja. A török-mongol alapalak *boza-yu< (zöngés 0-vel, vö.. 
az r-es csuvas és mongol alakokat), s ettől az indogermán *peku-
nak aránylag legjobban ide vágó fejleményei, av. pasai1-, szkr. 
pagav- még mindig nagyon távol állanak. Nem valószínű, hogy 
a boza-yu y-je hiatustöltő hang: a bizonyítékul felhozott kirg. 
sayat (< arab «MSLW) is csak hanghelyettesítés (c helyett e j . 
Mielőtt a mong. ünda-yan-t stb. a szkr. anda «tojás * szóból 
származtatnók, tisztáznunk kell viszonyát tunguz és mandzsu 
megfelelőihez; mong. ümdüge, ündüge, üydüge, mongKh. ünDaG 
•*<*; tung. omta, umta, omokto, umuk stb. [ mandzsu umgau, arn
yán. A kaz. tat. eme, cser. wimd «kaláka» szavakat M. a szkr. 
'áma- flhelfend, schützend, helfer, schützer», orna «günst» sza
vakkal veti össze. De a kaz. omá nem áll magára a törökség
ben; van a baskírban is öma (KAT.) ; bujini csuv. mimé \ malo-
karacskini cs. vimá ITOMOHL ASM. 368. an. nims ] virj. nüms 
MŰNK. NyK. 21:24. niima nOMO b̂ Ha paöoTy ZOL. 45. A szó
kezdő m ~ n ~ v megfelelésre vö. buj. mim? j mkar. vimá | kurm. 
úinte agyvelő <~> kazBÁL. mej j csagZ. mejin, meji cervelle. Csu
vas jövevényszavak: votj. véms. verne | cserH. fli'má EAMST. 
mümá SZIL. 129. Kétségkívül idetartozik még mongKow. ümüle-
donner des secours; ümük aide.— A 379. lap szerint «. . . türk. 
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jal, kirg. jal (oszm. jalá) lásst sich mit skr. $ála- buschel, 
máhne vergleichen». A tör. jal pontos megfelelői, a min t NyK. 
3 5 : 269. k imutat tam, megvannak az egész altajiságban (vö. csuv. 
sÜGe, jak. siál, mong. del), s az alapalak *dele; ez persze nem 
igen illik a szkr. gála-hoz. 

Voltaképpen csak azt akar tam e pár példával bizonyítani, 
hogy mindaddig, a míg az altáji nyelveket, különösen a csuvast 
és a mongolt jobban nem ismerjük, korai a török-árja nyelv
érintkezésnek kétségkívül érdekes, de bonyolult problémájával 
rendszeresebben foglalkozni. G. Z. 

I roda lom. 

Keleti Szemle. VI. 2—3. sz. (MUNKÁCSI B. Die Urheimat der 
(Jngarn. — Kunos I. Adalékok a jarkendi törökség ismeretéhez. [Kü
lönnyomatban is.] — BALHASSANOGLU. Une inseription turque ;\ Kü-
tahja. — MUNKÁCSI B. Beitráge zu den altén arischen Lehnwörtern 
im Türkischen. — U. a. gyaláz, gyárt, özön.) 

Nyelvészeti Füzetek. Szerk. SIMONYI ZSIGMOND. 27. NÁDAI PÁL. 
A magyar népetimológia. — 28. SIMONYI ZSIGMOND. AZ ikt-s ragozás 
története. — 29. BÖSZÖRMÉNYI GÉZA. A jánosfalvi nyelvjárás. — 30. 
GBLEJI KATONA ISTVÁN. Magyar grainatikatska. Jegyzetekkel újra ki
adta SIMONYI ZS. — 31. TELEKY ISTVÁN. A tárgyeset Arany Jánosnál. 
Budapest. (Athenasum.) 

SIEGESCU JÓZSEF. A román helyesírás története. Budapest, 1906. 
Pfeifer Férd. biz. 

SZAMOTA-ZOLNAI. Magyar Oklevélszótár. 13. füzet. (Tarficzk— 
ültetés.) Budapest, 1906. Hornyánszky V. 

Finnisch-Ugrische Forschungen. Bánd IV. heft III. (POIROT J. 
Recherches expénmentales sur le dialecte lapon dTnari. — KROHN 
KAARLE. Sampsa Pellervoinen < Njordr, Freyr ? — MIKKOLA Joos. J. 
Nachtrag zum obigen.) 

GODENHJELM B. F. Deutsch-finnisches Wörterbuch. Saksalais-
suomalainen sanakirja. Zweite, umgearbeitete Auflage. Erster Teil. 
A—N. Helsingfors. (Finn Irodalmi Társaság.) 

Monumenta Estoniae antiquae: I. Setukeste lanlud. Töine köide.. 
Helsingis, 1905. ( = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 
104. osa. II.) 

NIELSEN KONRÁD. Die Qnantitátsverháltnisse im Polmaklappi schen. 
II. Nachtiag und Register. Helsingfors, 1905. (=Mémoires de la 
Société Finno-Ougrienne. XXIV.) 

NIURENIUS OLAUS PETRI. Lappland eller beskrivning över den 
nordiska trakt, som lapparne bebo i de avlágsnaste delarne av Skan-
dien eller Sverge av — jámte svar p l átskilhga fr.ígor rörande lapparne 
iiv ERICUS PLANTINUS. [Kiadta WIKLUND K. B.l (Bidrag ti 11 kánuedom 
(un de svenska laudsmftlen ock svenskt folkliv. XVII. -í. Uppsala, 1905.). 



A. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i Értes í tő . A M. -Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Heinrtch Gusztáv főtitkár. Tizenhatodik kötet. 1905. év
folyam. 

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 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 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XV. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak i kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i Ér te s í tő . Uj folyam. XXV. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi arcbaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb arcbaeologiai 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 ái*a 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e n a e u i i i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizennegyedik évfolyam. / 

Az (iAthenaeum» 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 . Tizenötödik évfolyam. 
Szerkeszti Sziládij Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának-megbízásából bocsáttatik köfcre 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 Értes í tő . 
XXIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula 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 
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 . Harminczötödik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József r. tag. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adata a magyarral hason alkotású ural-altáji nyelveket behatóan tanulmányozni 
s tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv 
tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak: továbbá 
más, bár nem hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg 
érintkeztek, reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik évenként háromszor 
vagy négyszer. Az egész évfolyam legalább harminca ívből áll s előfizetési 
ára 6 kor. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1905. VI. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromij 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 árfolyamé 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. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 




