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reformját mutatja ki (bef. közi.). Várnai Sándor a keresztény vallás egy új 
apostoláról Tolstojról czikkez. Irodalmi Szemle. 

— Az „1848—49. Történelmi Lapok" 8. számában Bulla György a hon
véd segélyezést fejtegeti. Koós Ferencz egy sírjában megrágalmazott 1848—49. 
évi honvéd őrmesterről szól. Halálozások, Különfélék. 

— A „ Sárospataki Lapok" 14. és 15. számában érdekesen mond el 
két hivatalos gyermekrablást, melyek közül egyik III. Károly, a másik Mária 
Terézia alatt történt, még pedig az előbbi gróf Bethlen Kata (első férje gróf 
Haller László, második gróf Teleki József) gyermekeivel 1725-ben, a második 
gróf Bánffy Dénes leányával Ágnessel 1767. jul. 15-én. 

Szakosztályi Értesítő. -% 
I. Havi iilé$. \ 

A szakosztály ápi'ilis hó 27-én Márki Sándor alelnök elnöklete alatt 
tartott havi ülésén 

1. Téglás Gábornak „Dák-Várak Udvarhely megy ében" czímű értekezését 
Szádeczky Lajos titkár mutatta be. Közlését a jelen fűzetben megkezdtük. 

2. Titkár bejelentette, hogy gr. Zichy Jenő val. belső titkos tanácsos 4s 
orsz. képviselő 100 írttal az alapító, Bálintit György gymn. tanár Gyulafehér
várt, dr. Boros Gábor gymn. tanár Nagy-Szebenben, Budapesti II. ker. kir. kath. 
főgymnasium és Földes János aradi törvényszéki biró a rendes tagok sorába 
léptek. 

3. Elnök Zichy Jenő grófot, mint immár szakosztályunknak is alapító 
tagját, örömmel üdvözli abból az alkalomból, hogy április hó 30-án megkezdi 
kaukázusi expeditióját. Szakosztályunk egy másik alapítójának, Kuun Géza 
grófnak éppen most megjelent könyve (A Relationes II. kötete) a kicsinylőkkel 
szemben maga is bizonyítja, . hogy a Kaukázus az ősmagyarság klasszikus 
vidékei közé tartozik, a hol a magyar tudósnak igen is van keresni valója. 
Szerencsét kíván ehhez a nemes grófnak és társainak, különösen a jelenlevő 
Szádeczky Lajos titkárnak és Bálinth Gábor r. tagnak, s a szakosztály nevében 
óhajtja, hogy eredményekben gazdagon hazatérve, kutatásaikról annak idejé
ben a szakosztálytan is számot adjanak. 

II A. folyóirat. 
Az Erdélyi Múzeum jelen fűzetét — néhány apróságtól eltekintve —• 

még a szerkesztő-titkár, Szádeczky Lajos, állította egybe. A következő 6. és, ha 
szükséges lesz, 7. fűzetet a szakosztály elnöke, Szamosi János, fogja szerkesz
teni. Hozzá küldendő tehát a szerkesztő-titkár visszatéréséig minden a folyó
iratra vonatkozó közlemény és értesítés. 


