
FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 május 
12-én választmányi ülést tartott. 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner Lajos, 
Bajza József, Gulyás Pál, Hegedűs István, Pais Dezső, Pintér Jenő, Sze-
gedy Bezső, Tolnai Vilmos, Tordai Ányos, Versényi György, Zolnai Béla 
vál. tagok. Jegyző : Kéky Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Titkárhelyettes jelenti, hogy a honvé-
delmi min. Horváth János titkárt (mint tanárt) a fegyveres szolgálat 
alól fölmentette s hogy a titkár rövid időre még a titkári hivatal átvételének 
elhalasztását kéri. A választmány őszinte, nagy örömmel veszi tudomásul 
a bejelentést s kész örömest hozzájárul a kért halasztáshoz is, miután a 
jegyző az ügyek további vitelére is teljes készségét jelenti ki. 

2. Titkárhelyettes bemutatja a választmány ú j tagjainak : Morvay Győ-
zőnek, Pitroff Pálnak és Szegedy Bezsőnek leveleit, kik megválasztatásu-
kat köszönettel elfogadják s buzgó közreműködésüket Ígérik a Társaság 
munkásságában. Örvendetes tudomásul van. 

3. Titkárhelyettes jelenti, hogy Bogisich Mihály c. püspök úr (Esz-
tergom) a Társaság alapítói sorába lépett. A választmány örömmel veszi 
tudomásul s utasítja a titkárhelyettest, hogy a Társaság köszönetét levél-
ben fejezze ki. 

4. Titkárhelyettes jelentése alapján a) a Társaság rendes tagjául meg-
választatnak : Sinkovies Gábor, főgimn. tanár, Szabadka (aj. Loósz István), 
Fischer József, főhadnagy, 426. sz. tábori posta (aj. a pénztáros), Bónicz 
Márton, főhadnagy. 426. sz. tábori posta (aj. Fischer J.), Hámos Nándor, 
tornatanár, Bpest, (aj. Bakonyi Hugó), Palágyi Menyhért, egy m. tanár, 
Bpest (aj. Pintér J. és a pénztáros), Bárdos Bezső főgimn. tanár Szentes, 
Gajda Béla, főgimn. tanár, Karánsebes (aj. a titkárhelyettes). 

b) a Társaság rendkívüli tagjául választatik : Szentgyörgyi Árpád, jog-
hallgató, Bpest (aj. a pénztáros). 

c) tudomásul szolgál, hogy a Társaság előfizetői sorába lépett a bpesti 
Bökk Szilárd-u. polg. leányisk, s a torontálvásárhelyi polg. isk. igaz-
gatója. 

5. Titkárhelyettes kéri, hogy az idén se tartson júniusban a Társaság 
felolvasó ülést. A választmány így határoz. 

6. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint 
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bevétel 9125-25 К., kiadás 2970-96 E, pénztári maradvány 6154-29 K, de 
ebből fizetendők még a 3—4., 5—6. füzet költségei. Tudomásul van. 

7. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Alszeghy Zsolt és Tolnai Vil-
mos vál. tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, a következő tárgy-
sorral : 

1. Pöldessy Gyula: Arany János, az ember és a költő. 
2. Alszeghy Zsolt : Epigon lírikusok. 

* 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 április 14-én Versényi 
György elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, a következő tárgysorral : 

1. Szegedy Eezső : Arany Toldi-trilogiájának szerb fordítása. 
2. Sik Sándor : Adalékok verselésünk legújabb történetéhez. 

A M. T. Akadémia jutaimazottjai, új tagjai és pályatételei. A M. T . 
Akadémia idei nagygyűléséről kiadott jelentések alapján a tudománysza-
kunkat közelebbről érdeklő pályázatok eldöntéséről, választásokról és juta-
lomtételekről a következőkben számolunk be : 

Az 1917 évi nagyjutalmat «A Balaton környékének geológiája c. mun-
kájáért Lóczy Lajos, a Marczibányi-mellékjutalmat pedig Hollós László 
a Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi o. mű szerzője kapta. 
A Marozibányi-pályázat nyertese A magyar nyelv művelődéstörténeti 
emlékei c. pályamunkájával Kertész Manó lett. A szerző a bírálók sze-
rint — olyan művet alkotott, mely kitűnően kiegészíti Tóth Bélának nagy-
hasznú és közkedveltségű Szájról-szájra, Mendemondák és Magyar Ritkasá-
gok c. köteteit. 

A Sámuel-díjat az erre illetékes bizottság ós a nagygyűlés Sebestyén 
Irénnek. ítélte oda Finn jelzős szerkezetek c. értekezéséért. A Bük László 
alapból nyilt pályázatként hirdetett kérdés — A török uralkodás története 
hazánkban — kidolgozásával a benyújtott tervrajz és mutatvány alapján": 
Császár Mihály bízatott meg. Az ugyanazon alapítványból soron levő két 
másik pályatétel közül a Eákóezi-fölkelés történetének megírásával Márki 
Sándort (határidő : 1919. dec. 31.), Magyarországnak és Erdélynek II . 
József trónraléptéig terjedő története kidolgozásával pedig (határidő : 1922) 
Marczali Henriket bízta meg a M. T. Akadémia. A Gorove-pályázatra — 
II. Lajos udvartartása —beérkezett egyetlen pályamű jutalmazott szerzője : 
Fogel József. 

A nagygyűlésen megválasztattak : a) az I. osztályba tiszteleti tagnak : 
Szilády Áron ; rendes tagnak : Ferenczi Zoltán ; b) a II. osztályba rendes 
tagnak : Angyal Dávid, Magyary Géza ; levelezőtagnak : Szentpétery Imre ; 
külső tagnak : Steindorff György ; c) a I I I . osztályba tiszteleti tagnak : 
József főherceg, Bezerédj Pál, hereeg Batthyány-Strattmann László ; 
levelező tagnak : Filarszky Nándor, Lendl Adolf, báró Nopcsa Ferenc, 
Steiner Lajos. 

A M. T. Akadémia jutalomtételei : 1. Gróf Széchenyi Istvánnak az ő ne-
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véhez és működéséhez méltó életrajza. Benyújtható bármikor ; akár kézirat-
ban, akár kinyomatva. Jutalom : 8000 korona. -— 2. A Bródy-félo alapítvány-
ból 6000 korona jutalmat nyer az 1915—1917. évkör folyamán nyomtatás-
ban megjelent legjelesebb publicistikai mű (könyv, röpirat, tanulmány, 
cikksorozat). Határidő : 1917. deç. 31. — 3. Az 1917-ben megjelent nyelv, 
tudományi értekezések legjelesbike Sámuel Alajos alapítványának kama-
taiból 15 drb. cs. és kir. arany jutalomban fog részesülni. E pályázaton 
résztvesznek az összes, 1917-ben megjelent értekezések, melyekről a bírá-
lóknak tudomásuk van. A jutalom odaítélése a nagygyűlésen fog kihir-
dettetni. — 4. Kívántatik a magyar szépirodalmi kritika története. Jutalma 
Halmos Izor alapítványából 2000 korona. Határnap: 1918 dec. 31. — 
5. Nyílt pályázat : A magyar irodalmi nyelv fejlődésének története a nyelv-
újításig. A munka tervrajza egy-két kidolgozott fejezet kíséretében 1918 
szept. 30-ig küldendő be. Névtelenül pályázó munkák ki vannak zárva e 
pályázatból. A legjobbnak ítélt terv és mutatvány szerzője megbízást kap 
a munka megírására. Jutalom : — a Lukács Krisztina-alapítványból ; 2000 
korona. — 6. A népiesség elmélete Dugonicstól Petőfiig. (A népiesség kér-
désére vonatkozó akkori magyar elméleti irodalomnak összeállítása és mél-
tatása.) Ju ta lma: Lehr Albert alapítványából: 400 korona. Határnap: 1917 
dec. 31. — 7. A stílus a művészetben és irodalomban. Jutalma a Gorove-
alapból : 100 arany. Ha tá rnap : 1917. dec. 31. — 8. A magyar humaniz-
mus története Oláh Miklós fellépteig. Jutalma a Gorove-alapból : 100 arany. 
Ha tá rnap : 1919 dec. 31. (Az utóbbi három tételre nézve a pályázat kiköti, 
hogy ha a jutalmazott művet szerzője egy év alatt nem adja ki, akkor a 
tulajdonjog az Akadémiára száll.) — 9. Hegel filozófiájának hatása az újabb 
műbölcseletre és kritikára, különösen a magyar irodalom terén. Jutalma 
a Lukács Krisztina-alapból : 2000 korona. Határnap : 1918 dec. 31. 

A pályázatok a jelzett határnapokig a M. T. Akadémia főtitkári hiva-
talához címezve küldendők be. (A pályázási szabályok részleteit 1. Akadé-
miai Értesítő 1917. évf. 5 sz.) 

Kérelem. Arany János születésének századik évfordulója alkalmából 
lehetőleg teljessé akarjuk tenni a költő fia által alapított nagyszalontai 
Arany-múzeumot. Ezért bizalommal fordulunk minden intelligens magyar 
emberhez, hogy akinek birtokában bármely Arany-relikvia van, azt múzeu-
munknak ajándékozni, vagy letétként átengedni szíveskedjék. Gyűjtünk 
és kérünk : 

1. az Arany-családra vagy a költő életére vonatkozó minden emlék-
tárgyat, okmányt vagy bárminemű iratot ; 2. a költő bármily csekély 
kéziratát (költemény, levél, feljegyzés stb.), vagy ezen okmányoknak, leve-
leknek vagy feljegyzéseknek betű szerint hü másolatát : 3. költeményeinek 
különböző, régi és főkép első s a ponyván is megjelent kiadásait ; 4. az 
Arany-irodalom termékeit, róla szóló műveket, cikkeket, értekezéseket ; 
5. a költő arcképeit, szobrait ; 6. az Arany-jubileum alkalmából az ország 
minden részében rendezett ünnepélyek meghívóit, műsorait, ezekre vonat-
kozó s ezekről szóló hír lapi cikkeket ; 7. a jubileum alkalmából megjelent 
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önálló müveket, értekezéseket, hírlapokban megjelent költeményeket és 
kisebb cikkeket. Egyúttal kérjük azokat is, kiknek birtokában Arany-reli-
kviák nincsenek ugyan, de. ilyenekről tudnak, arról egyesületünk elnök-
ségét értesíteni szíveskedjenek. 

Végül kérjük az összes magyar lapok és folyóiratok kiadóhivatalait, 
hogy azokat a lappéldányokat, melyekben Aranyról írott cikkek eddig 
megjelentek és ezután meg fognak jelenni, múzeumunknak ajándékozzák. 

A nagyszalontai Arany-emlékegyesület megbízásából : Szendrey Zsig-
mond főgimn. tanár. 

Kiadatlan részek Aranynak Ercseyhez Irt leveleiből. Az E r c s e y - f é l e A r a n y -
levelekben sok a kihagyás ; az akkor még élőkre való tekintetből nemcsak 
részletek, de egész levelek is elmaradtak. Összehasonlítottam a Csonka-
toronyban őrzött eredeti leveleket az 1875-ös kiadással, s amit a még most 
is élő személyekre való s egyéb tekintetből közölni lehet, adalékul 
Arany életrajzához közrebocsátom. (Megjegyzem, hogy a kiadásban sok a 
félreértést okozható dátum-hiba; pl. az 1853 május 27., 1859 november 
23., 1867 szeptember 26-ről keltezett levelek tulajdonképen április, decem-
ber és októberben íródtak.) : 1 

1852 febr. 2S. Kőrösön volt a tél folyamában három bál, a legutolsót 
fiatal emberek adták részvények útján s ebben mi is jelen voltunk ; az 
ilyen bált szeretem: nem kell költeni semmire, mégis ehetni, ihatni, a 
mennyi belénk fér. 

1852 máj. 11. Az anyjoknak semmi baja, vígan él, ismerős a fél város-
sal, keresik ismeretségét a nők, s majdnem kézről-kézre kapják, hordják 
mindenüvé. (L. erre még Ercsey 112. 1.) 

1853 szept. 27. Úgy hiszem igazat adsz Szemere Pálnak, ki egyszer 
életében szép verset is írt, mikép következik: «Nem! a magtalannak tüne-
mény világa, A hol ő bujdosott, csak egy vadon homok, Mellyből a nyo-
morult, mihelyest kihága, Enyészten enyésznek ösvényin a nyomok.» — 
Igaz, hogy ő ezt vagy 40 évvel ezelőtt írta ! 

1854 márc. 1. Bár én is birnék valami képességgel a háládatlan mú-
zsán kívül, melly az idős embert, kacér hölgy módjára cserbe szokta 
hagyni. 

1854 jún. 21. Károlyival (orvos) olly ritkán találkozom, mintha nem 
is egy városban laknám vele. Öt el vonja hivatala, én inkább collógáim-
mal tartok, kik rá nézve nagy részben idegenek ; én épen úgy vagyok az 
ő prœferance körével, melly holmi obscurus emberekből áll, kikkel én 
semmi viszonyba nem jöttem ez ideig. (L. erre Gyöngyösy 214. 1.) 

1857 júl. 1. A szalontai urak — ha annyira szeretnének mint híre 
van — pesti útjokban mindig meglátogathatnának, de száz megy el addig 
a kert alatt, míg egy beszól. 

1858 febr. 7. Én nem igen dolgozom, lapokba — mint látod — épen 
nem. Pejzúgásom miatt néha most már írhatok egy-két sort, de azt valami 
nagyobbra szentelem, nem lyrára, melynek úgy is döge van nálunk. («Az 
utolsó magyar»-on dolgozott ekkor, melyről két nappal később azt írja 
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Tompához : «Kezdtem valamit, s folytatom még ma is ; naponkint — nulla 
dies sine linea — egy-két sort írva, de jót, vagy legalább olyat, mi telje-
sen kielégít. Bevégzem-ó ? nem tudom.» S bizony nem végezte be; jún. 
5-én már ezt í r j a : «Kezdtem egy költői beszélyt — rövid 8 tagú sorok-
ban és rímben — de kezdetnek maradt. Az Ázsiában apáinktól elvált s 
ott elpusztult magyarság halálát akartam megénekelni, szóval olyan utolsó 
magyar-félét componálni, közös vígasztalásunkra. A múltban tükrözni a 
jövőt. De nem hirom, belefáradtam.» XI. 431. 444.) 

1861 nov. 29. (Thaly Adalékok II. 319. 1. a Bákóczi kesergőjé-ről ezt 
ír ja : «Bákóczinak ezen . . . búcsúénekét . . . a Bihar megyei, Bákóczi által 
hajdúi kiváltságokkal felruházott, Nagy-Szalonta város tősgyökeres magyar 
lakossága őrizé meg a feledékenységtől. Én ugyancsak Szalonta szülötte : 
koszorús költőnk Arany János szívességéből közlöm, kinek mintegy tíz 
évvel ezelőtt onnan küldték be, öreg Kenéz Péter szalontai lakos és reform, 
egyházgondnok éneklése után leírva.» Nb. a Thaly Adalékait 1875-ben 
nyomták s Arany 1861. nov. 29-én kéri Ercseytől a Kenéz-féle Bákóczi-
nótát e megjegyzéssel : «Seholsem jelent meg a dal, pedig nevezetes emléke 
ez a múlt századnak». Érdekes, hogy e nóta Szalontán ma is csak a Kenéz-
családban él.) 

1864 júl. 17. Törekvéseim főcélja pár év alatt Szalontára visszatele-
pedni, s az elélhetést bármi szűken is, valami kis földbirtok által biztosí-
tani ; (beleegyezik roskadozó háza eladásába); pedig kétszer megénekeltem 
(t. i . Háziuraság, írószobám), száz háztervet építettem rá s újabb időben 
is úgy álmodoztam, hogy ha vagy 1000 frt. biztos kamatot hajtó tőkéig 
(már akár pénzben, akár földben) felvihetnóm, s amellett maradna annyi, 
hogy gabalyíthatnék rá egy pár szobát: ott húznám meg magamat «sep-
rején életemnek», mint Gyöngyösy mondja. 

1866 jan. 11. Már ollyformán számítgattam volt, hogy tavasszal vagy 
nyáron — ha itt Pesten is — megpróbálom magam szárnyán repülni, s 
magamnak dolgozni ezentúl ; de azt hiszem, még most semmi sem lesz 
ebből az álmodozásból. Nem is jó nekem előre számításokat csinálni : a 
sors kereke mindig legkedvesebb ábrándjaimon gázol keresztül ; illyen 
volt a szalontai kedves családi élet, — illyen a későbbi vágyakozás oda, 
habár tört szívvel is, — illyen most álmodott függetlenségem. Egyszer 
csak a járamban lesújt a mennykő s addig lesz. 

1867 okt. 25. Jó volna evidentiában tartani az eladó telkeket és háza-
kat. Különösen régi terveimhez híven ollyan telket szeretnék, a minek 
egy kis szélessége is volna, a hosszával keveset gondolnék. 

1868 febr. 4. Én gondoltam volt valami pesti viskóra is, hol maga-
mat meghúznám és egy kis jövedelmet is biztosítnék ; de amennyi pén-
zem nekem van, abból, félreeső helyen, alig lehetne nagyobb házat venni, 
mint amiben magam elférnék, családostól. Hát aztán mit egyem benne ? 
Laci . . . már elél . . . nem volna esze, ha holmi falusi esküdtségbe te-
metné magát, ha kilátás mutatkoznék is. Azonban nálatok az sincs — 
hisz ő is pecsovics. Hát már Biharország mi lesz : «Hon»-e vagy «Hazánk» ? 
Bizony szomorú dolgok ezek országszerte. Hogy Szalonta sem marad el, 
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azt gondolni lehetett. Éretlen nép voltunk, vagyunk és maradunk mi, még 
el nem veszünk ! 

1868 febr. 25. Újságot is kellene írnom : mit ? írnak a lapok eleget. 
Majd csak ellagzizzuk az országot : örüljön neki, a ki tud. Hanem szo-
morú újság az, hogy szegény Tompa a vége felé jár ; Szász K. a napok-
ban jött haza tőle s irtóztatónak festi állapotját. így megyünk, sorra. 
(L. erre XII. 293. L Tompa 1868. febr 23-iki levelében : «Nálam volt Károly, 
Józsival».) 

1868 okt. 29. Te tudod, hogy az én célom nem nyerészkedés, nem 
üzlet, hanem főképen az, hogy kis jövedelmemet oda emelhessem, misze-
rint abból és biztosan megkapva — Pesten is fenntarthassam magamat, 
hivatal nélkül. Quasi nyugdíjazni szeretném magamat, rendes időben kijáró 
évi jövedelemmel. 

1870—73. (?) Fáradt vagyok, s a mi kevés dolgom van, sok az nekem. 
Igen, hallom, hogy nevemmel ott megint bolondozni akarnak. Megmond-
hatod, t. i. ha kérdi valaki, hogy ha eddig nem, bizony most még in-
kább nem. 

1875 márc. 26. Hát nálatok, hogy foly a politikai ölelkezés ? mikor 
választatok a pünkösdi követségre ? ebben az egész dologban én csak azt 
szeretem, hogy már én sem vagyok nagyobb hazaáruló, mint a többi. 

1875 szept. 28. Én valóban nem mehettem (Szalontára t i.). Mert bár 
akadémiai szünidő van, mégis mindennap kell itt lenni valakinek, a ki 
helyt álljon az Akadémia nevében. Gyulai egy egész hónapig vitte helyet-
tem a functiót ; hogy szünidejét ő miattam épen ne használhassa, azt tőle 
kívánnom embertelenség lett volna. Vannak bizonyos morális tekintetek, 
a mellyeket érző ember nem mellőzhet, habár egy kis arcátlansággal tú l 
tehetné magát rajtok. Illyen az én viszonyom Gyulaival. De talán jövő 
évben én is szabadabb leszek. Ideje volna már, régen is óhajtom és korom, 
egészségi állapotom is mind jobban követeli. 

1875 dec. 19. Én nagyon ellustultam, hogy szalontai kifejezéssel éljek, 
jó volna már pihennem. Ha kitelelhetek, talán majd gondolok valamit a 
60-ik év küszöbén. 

1876. ápr. 10. (Valaki kölcsönt kér tőle Ercsey útján ; nem ad, mert) 
nem nekem való az a bajlódás, a mivel az efféle dolog jár, és egyáltalá-
ban nem óhajtok «uzsorás ember» hírébe jutni. Ha az ember magánfólnek 
ad kölcsön, 5—6%-ért nem adhatja, mert annyit a legbiztosabb papir is 
behoz ; drágábban ha adja, úgy érzi magát, mintha sajátjáért pirulni volna 
kénytelen. Egyszóval az eddigi magánkölcsön nekem tökéletesen elég. 
Nekem most februárban ismét elkezdődött a nagy köhögésem, melly való-
színűleg eltart fél évig, mint tavaly, vagy tán — halálig. De hisz nem 
élhet az ember örökké, ha már belépett a 60-ikba, kivált illy «semmi 
haszonra.» 

1877 jan. 25. Én pihent szemmel, látok 4—5 percig valamit, azután 
semmit. Már négy hónapja, hogy így vagyok. 

1878 okt. 8. A szemem nem csak nem javul, sőt néhány nap óta alig 
tudok valamicskét írni, vagy olvasni, bár a nyár folytán e részt némi javu-
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lást sejtettem volt. Pihentetni kellene teljesen, tökéletesen, hónapokig, 
évekig, de nem lehet, ha egy kissé javul, nem állhatom meg, újra elron-
tom. Szóval igen használható szem volna, ha soha semmire nem hasz-
nálnám. 

SZENDEEY ZSIGMOND. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 

Hanvay Zoltán : Forgácsok. Rimaszombat, 1916. 123 1. Lévai Izsó 
nyomdája. 

E — gróf Csáky Albinnénak ajánlott — könyv a «Hanvai remete» 
jelzéssel író szerzőnek tizenhat kisebb-nagyobb cikkét foglalja magában. 
A cikkek többnyire hozzászólások egyes időszerű kérdésekhez. I t t azért 
kerülnek szóba, mert egyikben-másikban irodalomtörténeti vonatkozás is 
akad. Az ajánlásból például megtudjuk, hogy a szerző «sokféléről, sok 
külföldi lapban is írt»; hogy külön nyomtatásban megjelent munkáinak 
nyoma maradjon, felsorolja őket. (Kéziratos müveiről is beszámol.) Az 
öreg kor kissé lemondó hangján írt visszapillantásszerű ajánlásban ifjú-
koráról emlékezve megemlíti, hogy Tompa Mihály szárnyai alatt növe-
kedvén, csak természetes, hogy neki is voltak valamelyes eszményei. 
Micsoda szellemi élet volt — úgymond — fiatal korában az ő falujában 
(Hanván). «A régi paplak helyére, amely veszedelmesen hasonlított a 
Tompa által megénekelt Kelemórire : ,Az én lakásom'-hoz újat építettek. 
Édes atyám Miska bácsinak ( = Tompa Mihály) az ősi Kúriát engedte 
által. Azon gyászos emlékű időkben nagy íróink jó része tanárkodott. 
Arany János és Szász Károly Nagykőrösön, Lévay József Miskolcon stb. 
Amint aztán beköszöntött az aratási vakáció, fecskék módjára szállingóz-
tak Hanvára. Átjöttek Szemere Miklós és Kazinczy Gábor bátyáim is. 
Mekkora szellemi arisztokrácia volt ez. Mikor leáldozott a nap s a falu 
utcája elcsendesedett a munka zajától, az égen pedig feltűnt a halvány 
hold s egyenként gyúltak ki a csillagmécsesek ; végigülték a nagy szelle-
mek a gémes kút aljában végighúzódó itatóvályút. Nem a csillagokat, 
de a fényes napot is elhomályosították volna az ajkaikról elröppent szel-
lemszikrák». Elmondja aztán a szerző, hogyan nyert fogadáson Tompától 
egy szivart. Prózaíróinkról beszélgettek s ő tréfásan odavetette, hogy 
néhány nap alatt egy történelmi és egy társadalmi beszélyt ír, amelyek 
jobbak lesznek az egykorú lapokban megjelentek kilenctized részénél. 
Amint a novellákkal elkészült, elvitte Tompának, ki elolvasta s kezet szo-
rítva vele, átadta neki a fogadás díját. Nagy dicsérettel szól még szerzőnk 
a Yirágregék költőjéről «Az én jó régi tanítóm» c. visszaemlékezésében, 
továbbá a «Nyilt levél a Gömör-Kishont szerkesztőjéhez» és a «Róthy Andor, 
a Tompa-szobor és még egyszer a Tompa-Kultúrtársaság» c. cikkeiben. 

B. GY. 

A kassai magyar színészet százéves jubileuma. 1916. év i m á j u s h ó 13. 
Kassa sz. kir. város közönségének és Faragó Ödön színigazgatónak anyagi 


