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Mesko tábornok visszavonulásáról az 1809-iki győri csata után. Komáromy 
András Ehédey Ferencz Bocskay korabeli váradi kapitányról ír. Ezt követi Vóradí 
Gábor jutalmazott pályaműve : Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni had
járat 1716—17-ben, az „utolsó tatárjárás1 történetével kibővítve. Illési/ János a 
várvizsgálatok 1557—58-ban közlését fejezi be: Gömijry Gusztáv pedig Hatvan 
ostroma és bevétele történetét 1596-ban. Érdekes hadtörténeti apróságok fejezik 
be a tartalmas fíízetet. 

— Az Ai'chaeologiaí'Értesítő ápr. füzetében Ricsei Viktor: Néhány 
antik bronz-szobrocskát ismertet a n. múzeumból. Szinte G. ..Kerek erőd Krivádia 
fölött" ez. czíkkében leírja azt az érdekes várszerű erődöt, mely a Petrozsényba 
vehető vasútvonal és országút mellett az erdélyi határhavasok északi ágazatai 
aljában egy jelentéktelen dombon, de mély pa'ak és meredek vízmosás között 
emelkedik. A körerődöt (melynek átmérője 13 3 méter, s mely fedve nem volt) 
még a rómaiak építették az Alduna vidékéről a Vulkán-szoroson át a Hát
szegi völgybe vezető út biztosításira. (Három képpel illustrálva.) Neudeck Gyula 
viszont Tiberius útját az Aldmián írja le, mely nem más, mint az u. n. Trajáu 
útjának egy része, melyet az Alduna szerbiai partján még Tiberius császár 
építtetett Kr. u. 33—34-ben. Képekkel van ez is illustrálva. Ezen főczikkek 
után Bella Lajos csornai leletekről. Varga Antal a hódmező-vásárhelyi ásatá
sokról, Thallúczy Lajos Mátyás király és Beatrix domborműves arczképeinek 
történetéhez, Bismius Antal a pozsonyi várkápolna festésének történetéhez, 
Mihálik József Kecskeméti Otvö-s Péterről közölnek adatokat Levelezés, iroda
dalom, hiv. közlemények s különfélék zárják be az érdekes füzetet. 

— ^4 Magyar Nyelvőr ápr. fűzetébci szómagyarázatok között érdekes 
az Erdélyben régebben általánosan használt ejtel (űrmértéket jelentő szó) ma
gyarázata. Melich János szerint, ez a német (erdélyi szász) achtel szóból szár
mazott. Egyéb apróságok között Balassa József a szlavóniai nyelvjárásról ér
tekezik. 

Szakosztályi Értesítő. 
Szakosztályunk ápril hó 11-én választmányi ülést tartott, melyen elha

tároztatott, hogy a tagdíj hátralékokat május 10-én túl postai megbízással 
szedik fel; hogy ezután aa Erdélyi Múzeumból az előfizetők örvendetes gyara
podása miatt 100 példánynyal többet nyomatunk, hogy az eddigi évfolyamokat 
két tagtársunkuak kérésére 10 írtjával átengedjük s hogy a jövő évtől fogva 
hazai és külföldi folyóiratokkal nagyobbmérvü csereviszonyt kezdeményezünk. 

Szakosztályunk május havi illését 12-én tartotta meg Szamosi János el-i 
nöklete alatt. 

1. Szigethy Lajos munkáját : Nagyajtai Cserei Mihály élet és jellemrajzát 
mutat ta be a titkár. 

2. Új tagokká választattak: Tagányi Károly orsz. al-levéltárnok, Szi
gethy Lajos eperjesi coll. tanár, és a bpesti I. ker. kath. gymnasium. 


