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k í i ű e-knék vagy m e k r i n e-knek mondja. R e s i d e d - D i n - e nevet 
még: romlöttabb alakjában ismerit b e k i r i n e-nek írva. Az arab írás 
íí betűje a szó kezdetén vagy közepén egy alája tett ponttal b-t s két 
feléje te t t ponttal t-t jelent. A m e k r i n e v a g y m e g r i n e név egy-
szer n e k r i n e vagy n e g r i n e - r e gyengülvén, a két említett alak 
minden erőltetés nélkül könnyen megmagyarázható, .Erről a népről 
A b ul-Gr h á z i következőkép í r : »Az ők szállásaik az uigür népéhez 
közel,:esnek, egy hatalmas hegység vidékén (Altai) Eredetök a mongo
lokétól és uigorokétól különböző lévén, külön népet alkotnak. D s i n-
g i z k h á n idejében számok kétezer családra - rúgott.« A XV. évszáz 
végén egy »S e j b a n i a d a«-nak czímzett rövid prózai elbeszélésben 
ezek m a d s á r név alatt említtetnek - (]. Berezin kiadásában) s vezérök 
S e i k h M u r i d-nek mondatik. A ' S e j b á n i n á m e k epikus költe
ményben,1) melynek szerzője M o h á m m e d S a l i h (szül. a XV. év-
száz második felében), S e i k h M u r i d hadi népéről a következő szö
vegben történik említés : <>A vitézek közül volt Seikh-Murid, szerfelett 
bátorszfvű volt s vitéz, A had dolgaiban beavatott, Kétszáz körül való 

(-katonája volt, Mindnyájan hadra készen állottak.« Későbbi időkben 
többé áltai magyarokról nem történik említés, az o n g o r ( h u n - u g o r ) 
név azonban az Altai hegység vidékén még ma is használatos, így ne
vezik az altai vidéki kalmükök az oroszokat. " .. . • • 

A Hóra- lázadás magyarországi részét Teleki Domokos, Szilágyi 
Per,encz" és Densusianu Miklós monographiái csak röviden érintik; most 
M á r k i Sándor külön füzetben foglalkozik e kérdéssel s kimutatja, 
hogy a mozgalom voltakép egy érdekes rablóhistóriával kezdődött. Kö-

i rűlményesen elbeszéli, hogy ugyanazok az arad zarándmegyei rablók^ 
kik 1784 július 27. elfogták Aradmegye alispánját, Forray Andrást 
1 mindaddig szabadon sem bocsátották, mig a vármegye gyors postá.-
yal 'kegyelmet nem eszközölt ki számukra, — majdnem egytől-egyig 
részt vettek Hórának még azon ó'szszel kitört lázadásában. Ez Magyar
országban főkép a Maros és a Fehér-Kőrös. mentén dühöngött, ,nov. 
14-ig, azonban a vármegye, a sorkatonaság segítségével, már elnyomta 
a lázongást. Márki Sándor ez érdekes munkája eredetileg a ^Száza
d o k é b a n jelent meg s egyik fejezete lesz Aradvármegye történetereté-
nek, melynek II. kötete most van sajtó alatt. .* 

Folyóiratok. 
— „ABudapesti Szemle'1 1895. januári tartalomdús.fűzetét Zichy An

tal „Gróf Széchf-nyi István ifjúkori levelezése (1809—1819.)" ez. értekezése:, 
nyitja meg, melyben becses adatokat szolgáltat a nagy , államférfi életrajzához 
és jelleme kidojnborításához. E.után sorban következnek „Két olasz eposz ma-

^Kiadta Vámbéry.; 
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gyárul", írta: sz—ly; „ A budapesti lakás nyomor" FenynessyJ&zssitííl rImma-
kuláta grófné", regény Vadnai Károlytól, „Költemények* Lévay Józ>efiöl és 
Ceengeri Jánostól és ezen kivűl e_;y érdekes történelmi közlemény : „Naszred-
din sah úti naplója 1889-ből" Kégl Sándortól, A füzetet az „ÉrtesLö" ez. ta
nulságos rovat zárja be. 

— A „Magyar Történeti Életrajzok" X. évf. 5 füzete Hunyadi Corvin 
Jánosnak Schönherr Gyula által írt tok áj, eddig ismeretlen adattal gazdagíott 
életrajza folytatását közli, szépen domboríiván ki a szerencsétlen ifjú eleiét és 
jellemét. Szép képei közül nevezetesebbek Corvin János képe a lepoglavai ko
lostor ebédlőjének falfestményéről; Blanka Mária három arczképe; Ascanio 
Sforza biburnuk arczképe; Bajmócz vára Bőrre Tivadar eredeti rajza után, 
szintén iőle a pesti nagy boldogasszony templom; Trakostyán vára; a dige pa
lota Velenczében; Bihács régi képe; a velenezei nagy tanács; Gyula =vára ; 
Troppau régi képe; a troppaui plébánia templom, Várasd vára. Loretto lát
képe, az anconai kikötő; Jajeza vára; a Szent-Márk tér Velenczében; Zeng 
régi képe Corvin János síremléke, mely a lepoglavai templomban őriztetik, a 
lepoglavai kolostor eredeti rajza és Lepoglaváé is; Frangepín Beatrix arcz-
képe. Ezeken kivűl számos eredeti pecsét, sajátkezű" aláLás; codexekböl vett 
nagy kezdő betű, fényképezett oklevél-sorok ékesítik e fűzetet s "végűi több 
hasonmás szöveg. 

— A „Századok" 1894. X. füzete: MarczuM Henrik „Az ágostai csata" 
czímű értekezésével nyílik meg, mely a „Magyar Nemzet Története" első kö
tetéből van közölve. Ez után Kropf LAJOS „Jehan deWavrin krónikájából* be
fejező t.2.) közleménye kövei kezik, mely Hunyady János török hadjárataihoz 
becses adatokat szolgáltat. A harmadik és utolsó értekezés a Thttly Kálmáné: 
„Háioni irodalomtörténeti adalék a Rákóczi-korból." A történeti irodalomban két 
történelmi munka van ösmeitetve. 

— A ^Hadtörténelmi Közlemények' múlt évi ötödik füzetében Rónai 
Horváth Jenő folytatja „További adatok az 1664-ik évi felső-magyarországi had
járathoz" ez. értekezését. Bárczai Oszkár második és befejező közleményét adja 
„Kikápoly" ez. igen érdekes közleményének, melyet „A nyitrai árulás 1621-
ben' követ dr. Komáromy Andiástól. Ezután Gömöri Gusztáv „A sziszek! csata 
1593-ban czímű értekezése következik. Az értek' zések sorozatát dr. Merényi 
Lajos „Kalló és Szatmár őrsegeinek panaszai 1631-ben" és Geőcze István „Hadi 
tanácskozások az 1577-ik évben" ez. közleményeik zárják be. Ezek után követ
keznek: tárcza, hadtörténelmi apróságok, hadtörténelmi irodalom, hadtörté
nelmi okmánytár és végűi a melléklet, mely két érdekes festményt : az Eggen-
berg Ruprecht császári ezredes, később tábornok és badi tanácsos arczképét 
és az 1593. június 22-ki sziszeki csatát tárja élőnkbe. Mindkettő Ortelius ki
adása (Nürnberg 1665.) 

— A „Tarul1 1894. 3. füzetében Pet'ovay György „AbilkeiLipcsey-csa-
lád"-ról értekezik, bemutatva a nevezett családnak ezímerét és levezetve a 
családi geneologiát is 1339-től, Bilkey Karácson vajdától kezdve. Azután Sch. 
Gy. ismerteti Barrwy Simon gyönyörűen színezett czínaerét, közölve a ezímeres 
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levél tartómat" is. Err& következik Méliárisz Béla ,Néhány adat a, Sigray 4s 
Eorotnoky családok múltjából" ez. közleménye. Léhoczhy Tivadar „A vásáros-
náményi Eötvös-esalád" második és befejező közleményét adja s végén a csa
lád leszármazási rendjét is közli Következik Bárczay Oszkár „Siebmacher* 
nagy czímeres könyvé-ről írt ismertetése, mely nagy munka most újabb kiadást 
ért. A nagyobb közlemények sorozatát Kis Bálint „Erdély régi családai" (má
sodik közi.) ez. közleménye zá>ja be, melyben a Barcsai-családot ismerteti. — 
A „Turul* 4, füzete Thalif Kálmán „Kossuth Lajos három vitéz őse és a csa
lád czímerlevele" ez. értekezésével kezdődik, melyben becses adatokat szolgáltat 
az udvardi Kossuth-család történetéhez, ki akarván egészíteni Nagy Géza. be
ható tanulmányát a Kossuth-családról. (II. fűzet.) Röviden érintve a római 
„geus Cossutia"-t s hogy miért választották a Kossath-fiuk mindketten a mér
nöki pályát, a hg. Odesealchi Arthurral közösen átkutatott bars-vármegyei le
véltár XVI—XVIL századból való jegyzőkönyvei és aktái közt talált számos 
eredeti kérvény alapján, továbbá a családi levéltárban talált oklevelek és csa
ládi ereklyék felhasználásával Kossuth Miklós, Kossuth Sándor és Kossuth Tav 
más, a család ezen nevezetes őseiről szól s végűi a Mátyás király által 1479-
ben adott igen szép czímerlevelef ismerteti, közölvén a czímerlevél szövege 
hasonmását is. Petrovay György folytatja és befejezi „A bilkei Lipesey-család"-
ról írt érdekes közleményét a végűi czímerüket ismerteti. A következő közle
ményben „Armalis Kemény János erdélyi fejedelemtől és adatok a Boér nevű 
családokról" ez. a. Június Marcellus a& alsó-vinicz<>i Boér-esalád hiteles ézí-
merlevelének másolatát közli Kemény János fejedelemsége idejéből (Vé'cs, 
1661. máj. 13) s több Boér-czímert hasonlít össze s egy geneologiát is közöl. 
Kis Bálint „Erdély régi családai" ez. czikkét fejezi be, összeállítván »Barcsai
család nemzedék rendjét a. regestákból és egyéb forrásokból, gondosan megje
lölve az évszámokat is. Petrovay György egy másik czikkével is találkozunk e 
fűzetben „A bilkei Gorzó-család története 1339-től napjainkig" ez. alatt. A 
„Vegyes* rovatban EbU Gábor ad újabb adatokat a vásáros-náményi Eötvös
család történetéhez s Meliórisz Béla „ Pótlék "-ot az előbbi fűzetben megjelent 
„Néhány adat a Sigray és Korotnoky családok múltjából" ez. czikkéhez. A 
tárcza becses szakirodalmi adatokat szolgáltat. : 

— A „Magyar Könyv-Szemle'1 IV. füzetében Schönherr Gyula a thorni 
Corvin-codexről értekezik, közölve a codexnek gyönyörű színes czímlapját ia, 
Horváth Ignácz „A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár ősnyomtatványainak 
jegyzéké"-t arlja. (V., befejező közlemény.) „Magyar Könyvesház",. „Külíöldi 
Szemle", „Tárcza", „Szakirodalom", „Vegyes közlemények" és „Név- és tárgy
mutató" foglalják el e tartalmas fűzet többi részét. 

— Az „Akadémiai Értesítő* deez. füzetét Zichy Antal „Gróf Széchenyi 
István hírlapi csikkéi" ismertetése kezdi meg, melyben, mint örömhírt közli 
hogy az Akadémia korszakalkotó hazánkfia összes műveinek újabb s teljes ki
adását napirendre tűzte, melynek legfőbb oka az, hogy hirlapi czikkei feledésbe 

, mentek; azután áttér a hirlapi czikkek ismertetésére. Ezután Hampel József 
rt. székfoglaló beszédje következik: „A népvándorlási kor ornamentikája ha-
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zánkban" czímmel,: rüely részlet szerző nagyobb „A ÍJép vándorlási kor emlékei 
hazánkban" czímű, munkájából. Egy másik nagyon érdekes kivonat ThafyKál
mán előadásából „Erdélyi costume-képekről a XVII. századból" — és „Adatok 
az Árpádok test-ereklyéinek embertani búvárlatához" Török Aurél előadásából. 
Közölve vannak még Goldziher Ignácz „Jelentés Szász-Koburg-Gothai Fülöp 
herczeg numismatikai dolgozatairól" és Aesddi Ignácz „A pozsonyi és szepesi' 
kamarák 1565—1604." felolvasásának kivonatai is. 

— Az riArcha,eologiai Értesítő* 5. számában az értekezések sorozatát 
Smimoff „Néhány skythai régiség" közleménye nyitja meg, melyet Gerecze Péter 
„Római emlékkövek a pécsi székesegyházból" ez. értekezése követ. Bella Lajos1 

„Diceus pohará"-t ismerteti, mely" a Zettl Gusztáv soproni gyáros birtokában 
van. Dr. S. Méinach „A herpályi paizsdudor"-ról értekézik. Ezután Miskovszky 
Viktor „Sárosmegyei műemlékek" czímű ismertetése következik számos képpel 
illnstrálvá s végűi H. J. adja második és befejező közleményét 23 ábrával 
illusfrálva a „Régészek nemzetközi éitekezlete Szerajevóban" ez. terjedelmes 
értekezésének. Becses a Száras Antal által összeállított külföldi régészeti mű
vek összeállítása is a fűzet végén. 

•s- A „Nyelvtudományi Közlemények' 4. füzetében az értekezések 
sorozatát Balassa József: „A magyar magánhangzók története. II. Rövid ma
gánhangzó *" ez. dolgozatával nyitja meg, mely után Munkácsi Bernátnak „Osi 
török árja nyelv érintkezés" ez. értekezése következik. Szilasi Móricz: „Kom
binált' műveltető és mozzanatos igeképzés. III. Mozzanatos képzők" kérdésével 
foglalkozik behatóan. Halász Ignácz : „Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kér-" 
dése" értekezését fejezi be. Prikkel Marion: „A nap szóhoz", Munkácsi Bernát; 
„Az ember szó magyarázatához" írt értekezései az utolsók. 
•.:-; — Az „EgyetemesPhilologiai Közlöny* X. füzetében Heinrich Gusztáv : 

„Giseke Miklós Detre", Bartal Antal: „Találkozások a elassicus és modern 
költészetben", Krausz Sámuel: „A görög és latin hangok kiejtése az ókori 
z^idó irodalom tanúsága szerint" és Baráti Lajos : „Petőfi költeményeinek első 
kritikai kiadásáról" ez. értekezéseit találjuk. 

— A-„Magyar Nyelvőr'- XII. füzetében a következő értelezések van
nak : „A magyar njelvbe átvett oláh szavak" Szinnyei Józseftől; „A magyar 
nyelv jelene és jövője" Albert Jánostól; ,A redő eredete és története" Szarvas^ 
Gábortól; „Wrewasdan" Schmklt Győzőtől és végre „A népiskolai magyar 
nyelvtanok bírálatához" Komáromi/ Lajostól. Ezeken kívül „Helyreigazítások." 
Magyarázatok', „Kérdések és feleletek", „Tájszó tarlózat" és „Népnyelvhágyo-
mányok" rovatai egészítik ki a füzetet. 

— A földrajzi Közlemények* m. é. IX. füzetében legelőször György 
Aladár, a decz 13-án elhányt Xantus János, alelnökről emlékezik meg~mele
gen Egy másik érdekes közlemény a Banusz Istváné, ki „Eldorádó Magyar
országon" ez. értekezésében hazánk fémgazdaságát mutatja ki, mely szerint : 

Magyarország a föld kerekségén- a 9-ik ; termelő: hely. Ezután Berecz Antalfel-; 

olvasása következik, „A:Földrajz a német, természetvizsgálók és Orvosok- bécsi1 

nagy gyűlésén: l;g94^ben;" czímáiel. .;.; L., : ; , . . . „ . • •>:•! • ', ! '." *- ; _, •'•-• ••'••-• • l 
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, ~— A „Protestáns Közlöny? 49--5U. számai tárczáiban Konez'-József 
közli (49. sz.) „Szentgyörgyi Dávid székely-udvarhelyi pap levelét Teleki Mi^ 
hályhoz 1668-ban3 és „Csúzi Cseh Jakab, theol. doktor, komáromi pap k é t le
velét Komárom és a református egyház védelmezése tárgyában Nagy-Ári Jó
zsefhez, Apafi Mihály fejedelem udvari papjához és ennek válasza (50. sz.)- ez." 
czikkeit. Egerházi Lajos „A karácson előállásának története" .ez. czikkében 
(51. sz ) azt mutatja ki, hogy bizonyosan a római „brumalia"' ünnep szolgált 
okúi arra, hogy karácsont decz. 25 re tették. Az 52-ik számban Bartók Jenő 
„A német protestáns istentisztelef-ről értekezik. '. B. M. 
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