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alaghi Beken Jánosnak és általa mostoha testvéreinek Alaghy György
nek és Menyhértnek s atyjokfiának, mikófalvi Beken Farkasnak. A
család a Bél nemzetiségből származott, melynek ősi-fészke az Eger és
Bán völgyében terűit el, a hol Mikófalva áll. Első okleveles ősük Károly
de genere Bél a X I I I . század elején. A Beken (Bekény) név a Benedek
ből származott, melyet családnevűi a X V . sz. derékári kezdettek használni
a sajónémeti Bekenek Rokonságba jutott a híres Alaghy és Serédy
családdal, az előbbi a bekényi előnevet használta a X V I . X V I I . szá
zadban. Bekény János Egerben vitézkedett az 1596-iki török ostrom
alkalmával s Mihály vajda mellett veszett el, midőn Básta ezt tordai
táborában mégölette, a hol Bekény Jánosnak is fejét vették (1601-ben).
A család máig is virágzik.
Az A p o s t o l ez. a. irodalmi tanulmány Petőfi Sándor költeményéhez,
jelent meg nemrég Kolozsvárt Qopcsa Endrétől, Széchy Károlynak
ajánlva. Petőfi költészetének s a szabadságért rajongó szilaj szenvedélye
által sugalmazott művének, az Apostol-nak beható méltatása e kis
munka. Élőre bocsátja a történeti előzményeket, Petőfi politikai élet
nézete vázolásét s aztán tér át a költemény tartalma, főalakja Szilvesz
ter jelleme, tragikuma, a mellékalakok, a szerkezetes verselés stílusa
s végre az egész mű irodalmi értéke méltatására. A Petőfi-irodalomban
minden esetre figyelemre érdemes e tanulmány. (Megjelent Kok>zsvárt.
l y 0 2 . Stein Jánosnál 133 1., ára 2 korona.)

Erdélyi Múzeum-Egylet.
Az E. M. E. bölcselet-, nyelv- és történettudományi szakosztálya f. é.
nov. 16-án nagyérdekü, látogatott felolvasó ülést tartott a városháza díszter
mében, Szamosi János dr. elnöklete alatt.
1. Az első felolvasó gróf Künn Géza dr. az egylet nagyérdemű tiszte
leti tagja Volt, a ki „az 1834-iki erdélyi országgyűlés előestélyén" ez. a. azok
nak a mozgalmas, szinte forradalmi napoknak és eseményeknek történetét raj
zolta meg (nagybátyja gróf Gyulai Sámuel naplója alapján \ melyek e nevezetes
országgyűlést megelőzték. A nagybecsű értekezés az „Erdélyi Múzeum"-ban
fog megjelenni.
2. Erdélyi Károly dr. „Lenauról" tartott nagyérdekü felolvasást, mely
ben a magyarországu születésű költő és költészete jellemzését igen szépen
ecseteli. A kitűnő tanulmány az „Erdélyi Múzeum"-ban fog megjelenni.
3. Uj tagokiíl felvétettek az ev. ref. theologiai ifjúsági egyesülete,
Hegyesi Vilmos hírlapíró s Herczeg Albert tanárjelölt.

