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szól. Ezek: Geletfia Miklós a Zsámbokiak nemzetségéből, 1342— 
1356-ig nádor, Vásári Miidós 1350—1358-ig esztergomi érsek, 
Tóth Lőrincz lía *Kout Miklós 1351—1356-ig erdélyi vajda, innen
től 1367-ig nádor és (&we&n)-KeszM Miklós 1350-től fogva zágrábi 
püspök alkanczellár, 1356. óta kalocsai, 1358—1367-ig esztergomi 
érsek és főkanczellár. Főleg Vásári Miklós esztergomi érsekkel fog
lalkozik részletesen, kit a 4 közül legnagyobbnak tart. Az Anjou
kor nagyérdemű történetbúvára érdekes munkát végez, midőn Nagy 
Lajos dicső korának államfórfiait egyenként is megismerteti s emlé
küket felújítja. 

Olcsó könyv bár. E hasznos, kulturális vállalatból négy újabb 
füzet jelont meg (1261—1268. szám), melyek közül háromban Arany 
János népszerűsítésének nagy jelentőségű folytatását látjuk. Nagy 
baj volt mindeddig, hogy legjelesebb klasszikusaink munkái nem 
igen terjedhettek el a társadalom szélesebb rétegeiben, mivel a drága 
„összes míívekli árát nem minden erszény birta meg. Ezen a bajon 
segít most az .,0'csó könyvtár1", midőn lassanként füzetekben, csekély 
áron hozza, forgalomba Arany János munkáit, megkezdvén a soro
zatot a nagy költő eposzaival ós költői beszélyoiveh, melyek közül 
az eddigi füzetekben már megjelentek: Murány ostroma, (1186— 
1188. sz.) Buda halála, (1221—1224. sz.) Nagyidai czigányok, (1265 — 
7. sz.) Katalin, Keveháza, Szent László füve, (mind a három az 
1263/4. füzetben) Első lopás ós Jóka ördöge (mind a kettő az 1268. 
szántban). A többiek rövid időközökben fogják követni az elsőket, 
igaz örömére a magyar irodalom és kultúra minden barátjának. — 
Külön kell megemlítenünk a most megjelent füzetok közül az 1261/2. 
számút, melyben Tolsztoj Leónak, a jasziiaja-polyánai remetének 
hét legjobb elbeszélését fordította le Füredy F. Gusztáv. — Az „Olcsó 
könyvtár'1 egy-egy számának ára 20 fillér, s minden hazai könyv
kereskedésben kapható. 

Pályázat-hirdetés 
a K o v á c s S á m u e l p á l y a d í j r a . 

Az Erdélyi Múzeumegylet Kovács Sámuel deési ov. ref. lelkész, 
mint a „Szolnok-Doboka" ez. újság volt szerkesztője, végrendeleti 
hagyatékából 2000 koronát örökölvén pályadíjalapúi a magyar tör
ténelemből írandó balladák jutalmazására: a megállapított és felsőbb 
helyen is megerősített alapító-levél értelmében pályázatot hirdet a 
magyar történelemből vett tárgyú ballada — vagy azzal rokon, kisebb 
magyar történelmi költői elbeszélés — írására. 

A pályaművek idegen kézzel írva, a szerző nevét tartalmazó 
jeligés levéllel, 1Í)0P>. május 1-jéig az Erdélyi Muzeumegylet titkári 
hivatalába (Kolozsvár, Majális-u. 31.) küldendők. 
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Az Erdélyi Múzeumegylet bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi szakosztálya három tagjának írásbeli bírálata alapján, a kitűzött 
pályadíjat (2000 korona egy évi kamatját) a beérkezett pályaművek 
legjobbjának, ha az önálló irodalmi becsű dolgozat, megítéli s a 
nyertesnek a pályadíjat Sámuel-napján kiadja. 

Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeumegylet 1903. í'ebr. 4. tartott 
ig. vál. üléséből. 7 7 , 

Az elnökség. 

A Kovács Sámuel pályadíj alapító levele. 

Kovács Sámuel, doési ev. ref. lelkész, 1893. évi szeptember hó 
24-dik napján elhalálozván, az 1893. év szept. 10-rőlkelt végrendelete 
a következő szószerinti rendelkezést tartalmazza : 

„IV. Hagyok, mint a Szolnok-Doboka czimfl újság volt szer
kesztője, 1000, azaz egy ezer forintot az „Erdélyi Múzeum" igaz
gatósága gondozására, hogy annak esedékes kamatjait minden évben 
a magyar történelemből írandó Ballada pályaművekből a legjobbnak, 
minden évben Sámuel napján, adja ki. Ha a pályázat meddő ma
radna, az esedékes évi kamat külön pénzintézetben kezeltetvén, a 
felgyűlendő pályaművek kiadására fordíttassák. — Nem lenne aka
ratom ellen, ha az igazgatóság ozcn kamatot ily feltételek alatt „az 
Erdélyi irodalmi társulat "-nak folyósítaná". 

Az „Erdélyi Múzeum-Egylet" pénztárába 1898. óv július hó 
30. napján ezen 1000, azaz egyezer forint befizettetvén, 2000, azaz 
kétezer korona összegű alapítványt toszen a következő föltételek 
mellett: 

1. Az alapítvány novo : Kovács Sámuel, mint a Szolnok-Doboka 
czímű újság volt szerkesztőjének alapítványa. 

2. Az alapítványi összeg 2000, azaz kétezer korona értékben, 
pupillaris biztonságú értékpapírban elhelyezve, az „Erdélyi Múzeum-
Egylet" alaptőkéjének kezelési módja szerint, saját pénztárában külön 
visszakezelendő. 

3. Minthogy az alapítványi összeg a törvényes örökösök s 
más igénylők által folytatott perek lejártatása után lett kifizetve s 
ebből kifolyólag az „Erdélyi Múzeum-Egylet"-nek 148 frt 80 ki. 
költsége merült föl, az alapítvány kamatja első sorban ezen költség 
térítésére fordíttatik. 

4. A mint az alapítvány egy évi kamatja teljes értékben ren
delkezésre áll, az „Erdélyi Múzeum-Egjdet" választmánya pályá
zatot hirdet magyar történelemből vett tárgyú ballada, vagy azzal 
rokon, kisebb magyar történelmi költői elbeszélés megírására. 

5. A pályaművek idegen kézzel írva, lepecsételt jeligés levéllel, 
mely a szerző nevét tartalmazza, a kitűzött határidőig az „Erdélyi 
Múzeum-Egylet" titkári hivatalába küldendők. 




