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Folyóiratok.
Az Akadémiai
Értesítő nov. (83.) számában Kautz Gyula közli.
Roscher Vilmos lipcsei egyet, tanár, a nemzetgazdaság históriai iskolájának
megalapítója felett tartott emlékbeszédét. Petz Gedeon kivonatban közli »A hang
súly a germán nyelvekben« czímű székfoglalóját, melyben a németből köl
csönvett magyar szavak hangsúlyáról is megemlékezik. Mátyás Flórián »Tör
téneti egyezések és tévedések« ez. a. értekezik a magyar történet némely ada
tairól. Folyóiratok szemléje, társulati ügyek zárják be a fűzetet.
A Szásadoh IX. füzetében Valentin us Bujdosó >Lehel kürtje és még
holmi« ez. a. rectificálja Dr. Szenekéi János kiállítási könyvének adatait.
Thury József folytatja, »A magyarok eredete, őshazája és vándorlása^ czímű
eredeti forrástanúlmányon alapuló, komoly figyelemre méltó értekezését. Gróf
Wilczek Ede befejezi a Horváthy-család lázadásának történetét. Végül Reper
tórium s vegyes közlemények vannak.
A Magyar
Történeti Életrajzok
XII. évf. 4. füzetében Zichy An
tal folytatva közli Gróf Széchenyi István életrajzát. A történelmi nevezetességű
kortársak arczképei, a tiszadobi Széchenyi-emlék stb. rajzai díszítik a füzetet.
Az Ethnof/raphia
szept. - okt. (5.) számában Kráasz Sámuel azon
régi törekvést ismerteti és méltatja, mely a magyarokat be akarta vinni a bibliai
néprajzi táblába. Istvánffy
Gyula a borsodi matyó nép életét, Székely Leó
a gömörmegyei babonákat, Elek Zoltán a gömörmegyei népmondákat, László
Elek csiki székely népszokásokat, Bichter István a halotti szokásokat NémetPrónán és vidékén, Melich János a »birkás«-sal való járást Szarvason (egyik
fonóház ifjúságának látogatása a másik fonóházban), Strausz Adolf a bolgár
ünnepi szokásokat ismerteti. Társulati ügyek, apróságok következnek.
A Turul 3. füzetében Petrovay György az Ilosvay-család, Kubinyi
Miklós a Várady-Szakmáry-esalád, Meliorisz Béla a Meliorisz család, Maka,y
Dezső a Csanád-nemzetség Waffa és Bogyoszló vonalainak nemzedék rendjét
ismerteti. Kropf Lajos a II. Endre király 1217. évi oklevelének pecsétjén levő
magyar czímert ismerteti. Sch. Gy. bemutatja Hradnai Holy Pál czímeres
nemes levelét 1488-ből. Wertner Mór a Csák-nemzetség hont-esztergomi ágát
ismertéti.
Az 1848—49. Történelmi
Lanok 19. száma egy Visszaemlékezést
közöl Batthyány kivégeztetésére. — A 20. számban Koós Ferencz az 1849. május
7., 9., 11-én Abrudbánya környékén történt ütközeteket írja le. Pados János
a mezőkövesdi csatát beszéli el. — A 21—23. számok az ereklye-műzeum ok
tóber 17. s 18-án lefolyt ünnepségeit s a kolozsvári honvéd-emlék leleplezését
írja le.
A Protestáns
Szemle 9. füzetében Pokoly József az erdélyi fejedel
meknek a prot. egyházakhoz való viszonyát ismerteti. Révész Kálmán foly
tatja a budai 1791. évi zsinat naplójának közlését. Földváry László adaléko
kat közöl a XVII. század első felében élt Simándi Bodó Mihály alsó-dunamelléki ref. püspök életéhez.

