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Kozma Andor ismeretlen époszterve 
Zrínyi Miklósról, a költőről. 

Eddig az irodalomtörténet Kozma Andornak három époszáról, vagy 
ahogy б nevezte: költői regéjéről tud: a Túrán-ról, a Honfoglalás-ról és a 
Petőfi ről. A Kozma-hagyaték rendezése közben, amelyet a költő fiának, leveldi 
Kozma István úrnak szíves, kitűnő bizalmából végzek, sikerült a nagy költő-
nek egy eddig ismeretlen éposztervét, sőt a tervezett eposznak néhány töredé-
kes sorát is felfedezni. 

Maga az époszterv szinte szerves kiegészítő része Kozma Andor nagy 
célokra törő munkásságának. A Túrán a magyarok őskorával, a Honfoglalás 
az Árpád-korral foglalkozott. Szinte természetes volt, hogy e nagyszabású 
írói programm során most a nemzet történetének katasztrófákban és hősies-
ségben, végzetességben és válságokban oly fontos és érdekes korszaka, а XVI. 
és XVII. század kerüljön sorra. 

A mű tervének idejéről pontos feljegyzések nincsenek. Azonban szinte 
bizonyos, hog)' az a Honfoglalás után, tehát 1925 után keletkezhetett. 1921-
nél előbb semmiesetre sem, mert a költő forrásai között már említi Ferenczi 
Zoltánnak Zrínyiről szóló fejtegetését, amely a Budapesti Szemle 1921-i év-
folyamában jelent meg. 

Az époszterv több tekintetben nagyon érdekes. Először is a nagy költő 
dolgozásmódjára fontos, költői műhelyének megismerésére jellemző. Azután azt 
is feltárja, hogy milyen szempontok szerint készült volna a kétségkívül érde-
kes mű. 

Az éposz széles kortörténeti tanulmányok alapján épült volna fel. A költő 
behatóan tanulmányozta a kort, annak főbb alakjait, de különösen nagy sze-
retettel kutat ta Zrínyinek, a költőnek sorsát, pályájának érdekes eseményeit, 
életmunkájának vezető eszméjét. Művének forrásai közül elsősorban Takáts 
Sándor munkáit kell említenünk, akinek a költő tisztelője, őszinte jóbarátja 
is volt. A forrásanyag nagy része Takáts munkáin, különösen Takáts Sándor 
Zrínyi emlékezete (Kisfaludy Társaság, 1918) című művén, a Zrínyi-életrajzok 
gondos tanulmányozásán alapult, de Kozma részlettanulmányokat is nagy sze-
retettel végzett, így például Toldy László Szluha László emlékezete című em-
lékbeszédének (Történelmi Társulat, 1880) a Zrínyi könyvtárára vonatkozó 
adatait is kikutat ta s Ferenczi Zoltánnak Zrínyi jelszava (Budapesti Szemle, 
1918) című művét is lelkiismeretesen felhasználta. 

A mű gerince kétségkívül magának Zrínyinek, a költőnek regényes, színes 
élete lett volna, komoly, hősies felfogásban. Évről-évre haladva állítja össze 
a költő Zrínyi életének legfontosabb adatait. Leveleiből, költeményeiből sok a 
szószerinti idézet, látszik, hogy Kozma ezeket bele akar ta szőni munkájába. 
Részletesen szólt volna szerelmeiről, ifjúságáról, hadjáratairól. De az orszá-
gos eseményekre is igen nagy figyelemmel volt. Ez Kozmának, a költőnek jel-
lemző látásmódja; nagy figyelemmel kíséri jegyzeteiben az országgyűlési ta-
nácskozások rendjét és tárgyát, amelyekben a magyarság ügyének fordulatait 
s a nemzeti lélek történetének egyes fejezeteit ragadja meg. Szinte évről évre 
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feljegyez minden nevezetes adatot, amit felhasználhat, a piros ceruzával gon-
dosan aláhúzza, amit fontosnak tart. A tartalom fontosság-fokozatait azon 
ban nemcsak így jelzi, hanem, míg a kevésbbé fontos részek fekete irónnal íród-
nak, addig a fontosabb dolgokat piros ceruzával jegyzi be, szinte pedáns for-
rásmegkülönböztetései folyamán. Nagy figyelmet szentel a bécsi udvarhoz 
való viszony különböző fordulatainak, még inkább az erdélyi fejedelemhez 
való kapcsolatnak. Általában e forrásanyagnak a következő főtulajdonságait 
lehet kiemelni, mint Kozma Andor Zrínyi-élményének főbb elemeit: 

1. Zrínyi Miklósban a költő elsősorban a magyar szabadság-kultusz 
egyik legszebb kifejezését és megszemélyesítőjét ünnepelte volna. E szabad-
ság-kultusz kiterjedt Zrínyi életviszonyainak minden részletére, vallási vonat-
kozásban is, de elsősorban a költő politikáját, politikájának ősforrását akarta 
vele Kozma jellemezni. 

2. A jegyzetek során a költő mindenütt kiemeli Zrínyi emberies felfo-
gását, különösen mikor jó bánásmódot követel a katonák számára. Például 
a katonák megveretését nem tartja a vitézi rendhez méltónak. 

3. A jó európai — jó magyar koncepció áthatja az egész tervezetet. 
4. A mű különös figyelmet szentelt volna Zrínyi egyes művei keletke-

zési körülményeinek, s az emberben a költőt különösen kiemelte volna; ebben 
is van ennek a tervezetnek vonzó érdekessége. 

5. Érdekes vonása Kozma felfogásának, hogy Zrínyit párhuzamba állítja 
Széchenyivel. A_ rágalomnak, a félreismerésnek, a közönynek és a gúnynak 
ugyanolyan áldozata volt mindkettő, mint e hazának nagy emberei általá-
ban, de míg Széchenyi halálával egyre emelkedett és Arany szavaival a ma-
gyarság éltető eszméjévé lett, Zrínyi Miklóst sokáig elfeledte a hálátlan 
nemzet. 

A mellékalakok adataira is kiterjedt a költő figyelme, különösen Páz-
mány Péter alakját tanulmányozta nagy figyelemmel. lá tsz ik , hogy a mű 
tekintélyes része foglalkozott volna Pázmány hatásával és befolyásával, Zrí-
nyivel és korával kapcsolatban. Montecuccoli is néhány részletesebb és köz-
vetlenebb vonással jelenik meg. Különösen érdekli a költőt Draskovich Euzé-
bia alakja. Figyelmet szentel Zrínyi halálának és a Zrínyi-család végzetének. 

Milyen formában írta volna meg tervezett művét? A megmaradt néhány 
sor azt mutatja, hogy eleinte rímes disztichonokkal kísérletezett: 

Férfiút énekelek, ki látta leszállni honára 
Zordan a szörnyű halált s hős szíve harcra riadt. 
Császári kegyekre, de még dicskoszorúra se v á g y v a 
Nein remegett sohasem a maga sorsa miatt. 
Két jó fegyvere volt: az egyik a lant, a másik a kard, 
S jelszava egy: ne bántsd a magyart , ne bántsd a magyart! 

Lehet azonban, hogy ez a futólagosan odavetett nyers pár sor csak 
a mű előhangjának vázlata. Hogy a munka maga ebben a versnemben író-
dott volna, nem bizonyos. Hogy csak kísérletről volt szó, mutatja, hogy a 
költő elégedetlenül áthúzta ezeket a sorokat is. Álta'ában a költő nagy kri-
tikával dolgozott. Mutatják ezt fogalmazványai, amelyek eddig megjelent 
műveire, illetve azok keletkezésére és végleges szövegezéseire nézve érdekes 
adatokat foglalnak magukba, s a költő munkájának lelkiismeretességét, sok 
tekintetben kényes ízlését árulják el. 
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Az époszterv főjelentőségét abban látom, hogy Kozma Andor költői 
szerepkörének folytonos emelkedését és nagyszabású lendületét egészíti ki. 
E nélkül a terv nélkül nem let t volna teljes az a nagy koncepció, amelyben 
Kozma Andor végső nemzet-élménye jutot t kifejezésre, az a hősies nagy: 
nemzet-élmény, amely a háború és a forradalmak tragikus eseményei után 
a nagy költő utolsó éveinek nemes éltetője volt. Dr. Merényi Oszkár. 

Elhánytak. 
ÁGOSTON KÁROLY (darvai és huszti), pápai kamarás, nv. gimn. tanár,: 

szül. Huszton (Máramaros vm.) 1847 január 27-én, megh. Eperjesen 1937 már-
ciusában. — 1877—19<)2. az eperjesi kir. kat. főgimn. tanára volt. Cikkei: 
Szatmári Hetilap, Idők Tanuja, M. Állam, Alkotmány, Sárosm. Közi., Eper-
jesi Lapok. — Munkái: Mark Dávid ifjúsági szent beszédei. Ford. Eperjes, 1887. 
— Da Montefeltro Ágoston conférence-beszédei. Ford. U. o., 1890. — Mária 
hűséges leánya. Imakönyv. Störmann B. után. U. o., 1894. (3. kiad. n. o., 
1911.) — Milleniumi gondolatok. U. o., 1896. 

BANCSÓ ANTAL, dr. theol. h. c., ny. ev. tanár, szül. Kisbabosban 
(Győr vm.) 1851 február 24-én, megh. Budapesten 1937 januárjában. — Előbb 
Eperjesen, majd Sopronban tanított . Cikkei: Prot. Szemle (1904. A Biblia 
a könyvek könyve; 1909. A munka jelentősége a szociális mozgalomban), Ev. 
Egyh. és Isk., Ev. Népisk., Sopron (1902/3), Soproni Napló (190/34), stb. 
Tanulmánya: soproni ev. tanítókép. érte6. (1901. A rationalistikus világnézet 
nyomai iskoláinkban), tanévmegnyitó beszéde: soproni ev. lyc. értés. (1910). 
Leford. Luther Márton: Felelet VIII. Henrik angol királynak c. röpiratát 
(megjel. Luther egyházszervező iratai. Pozsony, 1906. c. köt.-ben). — Mun-
kái közül irodalmi jellegűek: Ünnepi beszéd márc. 15. ötvenéves fordulóján. 
Sopron, 1898. — Becsület és párbaj. U. o., 1899. 

BARÁT (1885-ig Freund) ÁRMIN, kir. és ny. min. tan., szül. Illaván 
(Trencsén vm.) 1860 ban, megh. Budapesten 1937 február 26 (temetés napja). 
— Temesvárt m. szellemű német napilapot szerkesztett 1905-ig. Ekkor br. Fejér-
váry Géza miniszterelnök Budapestre hívta a miniszterelnökségi sajtóirodába, 
melynek 1911 —15. főnöke volt. Pallós Ignác vasúti vállalkozó bukásával kap-
csolatban Fehér Armad hírlapíró megtámadta a P. Hirl. 1913. VI. 12. szá-
mában. A cikkből sajtóper lett, mely Fehér fölmentésével végződött — 
Arany János, Kiss József, Tompa Mihály s más m. költőkből készült műfordí-
tásai a hazai és külf. német lapokban. Magyarul is írt úgy versben, mint pró-
zában. — Irodalmi jellegű m. kötetei: A temesvári m. színészet állandósítása. 
Temesvár, 1896. — Szerelmes versek. í r ta Lenau Miklós. Ford. Békéscsaba, 
1918. — Dalok könyve. I r t a Heinrich Heine. Ford. Bp., 1923. — Költemények. 
Irta Lenau. Ford. U. o. (1923). 

BÉKEFI (Szaller) ISTVÁN, ny. városi iktató, szül. Székesfehérvárt 1848 
december 15-én, megh. u. o. 1937 március 8 án (tem. napja). 1868—1878." 
vidéki színész, 1878—1919. városi tisztviselő volt. — Első novellája 1877. 
jelent meg a Boross Mihály szerkesztette Székesfehérvárban. — Színművei: 
Helén. Dráma 3 felv., dicséretet nyert a M. Tud. Akad. Mészáros-pályázatán 
(bemut. Székesfehérvárt 1904. I. 6.); A csavargó. Falusi életkép 3-felv. (ira-
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to t t 1909-ben, bemut, u. о. 1912. III . 8.). — Munkái: Elbeszélések. Székes-
fehérvár, 1890. — Az élet útjain. Üjabb elbek. U. o., 1893. 

BERNÁT (1903 ig Singer) OTTÓ, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. Keszt-
helyen 1872-ben, megh. Budapesten 1937 március 27-én (tóm. napja), évekig 
tartó betegség után. — Atyja dr. Singer Bernát rabbi. A jogot Bpen végezte s 
1905. nyitott ügyvédi irodát. Még joghallgató korában az Egyetértés b. munka-
társa és külpolitikai rovatvezetője lett. Utóbb a P. Napló (1912), N. P. 
Journal, Biidapest (1918), Világ (1912—), M. Hirl. és Esti Kurír vezércikk-
írója és közgazd. rovatvezetője volt. — Egyetlen előttem ismert verse: 
M. Géniusz (1895). 

BOSSÁNYI (1915-ig Nitsch) ÁRPÁD JÁNOS, dr. theol., m. k. kor-
mányfőtan., pápai kamarás, r. k. plébános, szül. Aranyidán (Abaúj-Torna vm.) 
1879 június 24-én, megh. M agyarkereszt úron (?) 1937 januárjában. — Teoló-
giai tanulmányait a szepesi püsp. papnevelőben és a bécsi egyetemen elvégez-
vén, 1902. Szanyon káplán, 1903. Győrött szentszéki jegyző, 1907. az orsolyi-
ták leányiskolájának igazgatója és püspöki titkár lett. 1909—11. Rómában 
tartózkodott s a vatikáni levéltárban kuta to t t a győri egyházm. történeti emlé-
kei után (a győri egyhm. okmánytára kéziratban maradt). 1911. Magyar; 
keresztúr plébánosa, 1923. a kapuvári kerület alesperese, 1929. kormányfőtan, 
lett. — Regénye: Élet (1910. A Papné.) Szerk. a Gyermek- és Ifj. Színpadot. 
— Novellája: Várom a föltámadást. Győr (1904). Valamennyi Nitsch néven. 

BRAUN RÓBERT, dr., magántisztviselő, szül. Aradon 1879-ben, megh. 
Budapesten 1937 február 12 én. — Tanulmányait a bpi egyetemen elvégezvén, 
Lippán és Marosvásárhelyt volt keresk. isk. tanár. 1915. a Fővárosi Könyvtár-
hoz került, ahol legutóbb mint főkönyvtárnok működött. 1918. Jászi Oszkár 
nemzetiségi minisztériumába kinevezte osztálytanácsosnak. A forradalmak után 
elvesztette állását s különböző könyvkiadóvállalatoknak dolgozott. Tanulmány-
utat tett Észak-Amerikában; erről írt beszámolója a marosvásárhelyi női 
f. keresk. isk. értesítőjében (1910/11). Ügy Amerikában, mint Londonban és 
Milánóban több előadást tartott. Egy ideig Jászi Oszkár mellett társszerk. 
volt a XX. Ssíbaának, legutóbb főmunkatársa a Századunknak. Irodalmi 
érdekű cikkei: XX. Század. (1913. A falu lélektana; Goga Oktavián a m. 
kultúráról; 1917. Hazai szlovén irodalom; Rákosi Jenő már megint védi az 
irodalmat; Arany János és a háború; 1918. Ibsen és a háború; Móricz Zsig-
mond megleckéztetése; A katolikus sajtómozgalom; 1919. Eötv-ös a kommu-
nizmusról; Riedl Frigyes a nemzetiségi kérdésről és a demokráciáról), Könyvtárt 
Szemle (1914. M. szerkesztőségi könyvtárak). — Munkái közül körünkbe vág: 
Kormányzóságom története. Utópia. Angolból. (Modern Kt. 164/6.) Bp., 1912. 
(V. ö. Kormányzóságom történetéből. Marosvásárhely, 1911. c: fordításával ) 

DÁLNOKY NAGY LAJOS, dr. jur., udv. tan., ny. alispán, szül. Miskol-
con 1862 április 9-én, megh. Aradon 1937 márciusában. — Ref. A jogot Bpen 
elvégezvén, 1886. Borsod vm. tb. aljegyző, 1887. belügymin. s. fogalmazó, majd 
aradvm. főispáni titkár, 1891. pedig aradvmi főjegyző s végül 1899. alispán 
lett. Állását az impériumváltozásig töltötte be. Miskolcon temették el. — 
Első műfordítása Lessingből 1879. jelent meg a, Főv. Lapokban, mely lapnak 
1883—1891. rendes dolgozótársa volt. Eredeti és fordított versei később is 
megjelentek bpi és aradi lapokban. — Munkái: A harag. Bp., 1891. (Dálnoky 
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Lajos álnéven. Bemut. bpi Nemz. Szính. 1891, I I I . 23.) — Házasság. Vígj. 
1 felv. U. o., 1894. — Tavasz — ősz. (Versek.) Arad, 1922. (Innen teljes 
nevével.) — Fény — árny. (Versek.) U. o., 1923. — Karnevál. (Farsangi 
praeludium. 1 felv.) U. o., 1926. — Toi et moi. Irta Paul Géraldy. Ford. 
U. о., é. n. (Osvát Erd. lexikona szerint 1928-ig öt kötete jelent meg Aradon.) 
— Kéziratban maradt színművei: A pletyka. Vígj. 2 felv. (bemut. bpi Nemz. 
Szính., 1906, V. 4 ) ; Az attaché apja; Vígj. 3 felv. (M. Szính., 1908, IV. 4.). 

DOBAY FERENC, hírlapíró, megh. Gyulán (Békés vm.) 1937 január 
10 én (tem. napja), 72 éves korában. 

DÓCZY JENŐ, dr., ny. min. o. tan., szül. Nagykőrösön 1881-ben, megh. 
Budapesten 1937 március 8-án. — Ref. Atyja dr. D. Imre. Középiskoláit Debre-
cenben, a jogot Bpen elvégezvén, 1909. a földmívelésügyi minisztérium szolgá-
latába lépett. 1928 előtt nyugdíjba ment, majd elvállalta a Mezőgazd. Múzeum 
könyvtárának vezetését. A nagykőrösi családi sírboltba temették. — A Ma-
gyarság, majd az Uj Magyarság belső munkatársa, az Uj M. Szemle és a 
Napkelet kritikusa volt, — Munkái: Tehetség és iskola. Bp., 1910. — Egy nap 
Arany János életéből. (Novella.) U. o., 1922. — Ignotus irodalomtörténeti 
modora és jelentősége. U. o., 1934. — Arany János (Életképek.) U. o., 1930. 
— A mezőgazdasági irodalom első századainak könyvészete. U. o., 1934. 
(Wellmann Jenő- és Bakács Istvánnal). — Dédácsi idill. Kazinczy Ferenc 
apokrif naplója. U. o., 1937. — Kiadta Ady Endre válogatott verseit. U. o., 
1921. — Szerk. Földessy Gyulával az Ady-Múzeumot. — Álneve: Acherontinus. 

ENGYELI JENŐ, hírlapíró, megh. Pozsonyban 1937 január 25-én, 72 
éves korában. Mint fiatal ember megalapította a Pressburger Presse c. heti-
lapot; a cseh megszállás után a Grenzbote főszerkesztője lett. Elvétve m. la-
pokba is dolgozott; pl. B. Hirl. (1907. II. 10. sz. Hol temették el Árpádot?), 
P. Hirl. (1907, 909), stb. 

ERÉNYI NÁNDOR, hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1879-ben (A Főv. 
Lapok 1899. I. 15. sz. szerint 1878-ban), megh. Budapesten 1937 február 17-én, 
hosszas betegség után. —• Ref. Aty ja (1868-ig Ehrenreich) Jakab orvos (Sz. II. 
1420. h.); 19,04. nőül vette Guttmann Annát. Középiskoláit szülővárosában, 
a jogot Bpen végezte. Három évet Párizsban és Londonban töltött, ahol a szín-
házi viszonyokat tanulmányozta. Már diákkorában írt novellákat és szính. 
kritikákat vidéki lapokba. Bpen először a Palágyi Menyhért szerkesztésében 
megjelent Jelenkor c. kritikai folyóirat munkatársa volt. 1897. a M. Nők Lapja 
s. szerkesztője lett s e lapnak a Főv. Lapok kai való fúziója után ez állását 
utóbbi lapnál is megtartotta. Külföldről való visszatérése után a P. Napló 
(1903 - 9 1 0 ) színi referense lett , 1910/11. a Világ, 1913/4. a B. Hirl. színi 
kritikusa volt. Az Est-Ъе megalapítása óta dolgozott s legutóbb színházi rova-
tának szerkesztője volt. Újabban a Magyarország-ba is írt. 1910-től haláláig 
a M. Színpad e. szính. újs. fel. szerkesztője is volt. — A Főv. Lapok id. cikke 
szerint 16 éves korában jelent meg I f j ú álmok c. novellás kötete, melyet a 
sajtó elismeréssel fogadott (bibliográfiailag ismeretlen). Egyéb munkái: Quo 
vadis? Reg. I r ta Sienkievicz Henrik. Ford. Bp., 1904. (2 köt.) — Budapesti 
erkölcsök. 70 karcolat. (Vidám Kt. 2.) U. o., [1910]. (Többekkel). — Szín-
házi históriák. 64 humoros eset. (Vidám Kt. 3.) U. o., [1910]. (Többekkel). — 
Színészek és ripacsok vig esetei. (Vidám Kt. 23.) U. o. [1915]. (Bródv Miksa-
és Tábori Kornéllel). — Álnevei: Eyolf; Tartarin; Ügyelő; Zeta. 
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FEKETE (1876-ig Gross) IGNÁC, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. 
Nagykálióban (Szabolcs vm) 1858 október 18-án, megh. Budapesten 1937 már-
cius 7-én. — Izr. 1886. nyi tot t ügyvédi irodát a fővárosban. Titkára, majd fő-
ti tkára volt a M. Fővárosi Malomegyesületnek, titkára, majd alelnöke s végül 
tiszt, tagja a M. Hírlapírók Orsz. Nyugdíjintézetének. 1875-től jelentek meg 
tárcái és cikkei miskolci lapokban. 1880. s. szerk. volt a Gazdasági Mérnök-
nek, 1882. az Ellenőr, 1883. a Nemzet b. munkatársa s közben 1884-től a 
Világosság c. szabadkőműves lap főmunkatársa is volt. Főmesteri és felavató 
beszédei a Kelet c. szabadkőműves lapban. 

GEDULY HENRIK, dr. theol. h. c., m. kir. titkos tan., felsőházi tag, 
ev. püspök, szül. Bécsben 1866 október 24 én, megh. Nyíregyházán 1937 február 
18-án. — A teológiát Pozsonyban elvégezvén, 1888— 91. zólyomi, 1891—96. 
nyíregyházai s. lelkész és vallástanár, 1896-tól nyíregyházai lelkész s 1911-től 
a tiszáninneni ev. egyházker. püspöke volt. Lelkészelnöke volt a magyarhoni 
ev. egyetemes közgyűlésnek. Egyik alapítója volt a Szabolcsvm. Bessenyei 
írod. és Művészeti Körnek. — Szerk. a Zólyomvmi Hirlap-ot, a Nyíregyházi 
Hirlap-ot, az Ev. őrálló-1 és az Ev. Homiletikai Folyóirat-ot, valamint a Gon-
dolat c. teol.-filozófiai folyóiratot. — Irodalmi vonatkozású művei: Emlék-
beszéd a m. nemzet államalkotása ezeréves évfordulója alkalmából Nyíregy-
háza, 1896. — Nyíregyháza az ezredik évben. U. o., 1896. — Gyászbeszéd 
Busbak Adám elhúnytára. Losonc, 1899. — A gyámintézet müve vetés és ara-
tás. Beszéd. Miskolc, 1900. (vagy 1905). — Alkalmi beszéd Kubinyi Albert 
,. . egyh. felügyelő... működésének 50. évfordulóján. Eperjes, 1907. — Háború 
és vallás. Nyíregyháza, 1915. 

HUBAY (1890-ig Huber) JENŐ (1909-től szalatnai) dr. phil. h. c., udv. 
és m. kir. titkos tan., a Zeneműv. Főisk. örökös főigazgatója, a M. Tud. Akad. 
és a Petőfi-Társ. t. tagja, a Korvin-lánc tulajdonosa, szül. Pesten 1858 szep-
tember 15-én, megh. Budapesten 1937 március 12-én szívszélhűdésben a város-
gazdasági bizottságban tar to t t beszéde közben. — R. kat. Hegedűtanulmá-
nyait a Nemz. Zenedében s Berlinbon Joachim Józsefnél végezte. 1882—85. 
a brüsszeli kir. zenekonzervatóriumban Vieuxtemps utóda volt a hegedű tanári 
tanszéken. 1885. az Orsz. M. K. Zeneakadémia tanára lett, majd 1919—24. a 
Zeneművészeti Főisk. igazgatója, 1925-től 34. főigazgatója volt. A felsőházba 
ez a Főisk. választotta be. 1937. titkos tan. címet kapott. Temetésén Hóman 
Bálint vall. és közokt. miniszter búcsúztatta. — Cikkei sorából irodalomtört. 
vonatkozású Petőfi befolyása a m. zenére c. dolgozata, mely eredetileg a Főv. 
Lapok 1888. évfban jelent meg s amelyet a Petőfi Múzeum is átvett. Ugyanő 
egy Petőfi-szimfóniát is szerzett. 

HUNYADY JÓZSEF, dr. phil., ny. gimn. tanár. szül. Kisszebenben (Sá-
ros vm.) 1870-ben, megh. Budapesten 1937 január 28-án. — Róm. kat. Latin-
magyar-görög szakos. Hosszú ideig szolgált Aradon a kir. kat. gimnáziumban, 
majd Bpen az I. ker. Werbőezy-gimnáziumban. — Munkái: A névmások jelen-
tése és mondattani szerepe. Bp., 1896. — A m. helyesírás rendszere. (Iskolai 
Zsbkt. 2/3). Arad, 2. bőv. kiad. 1903 (3. jav. kiad. U, o., 1907). 

JASZ GÉZA, ny. magántisztviselő, szül. .Jobbágyiban (Nógrád vm.) 1863 
február 12-én, megh. Budapesten 1937 február 11-én. — A M. Földhitelint. 
tisztviselője volt. 1904 augusztusáig a Tornaegyletek Orsz. Szövetségének tit-
kára, utóbb a M. Túristák Egyesületének alelnöke volt. — Cikkei: IS. Uirl., 
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Egyetértés régi Élet, Földrajzi Közlem., Sport-Világ. — Munkái: A fejlődés 
törvényei kill. tek. a társadalmi és a gazd. életre. Bp., 1893. — Az igaz, a jó 
és a szép eszméje. U. o., 1910. 

KENDE JULISKA (özv. széki gr. Teleki Sándorné, kölesei), v. b. t. t, 
özvegye, a Petőfi-Társ. r. tagyja, szül. Pesten 1864 március 7-én, megh. Buda-
pesten 1937 március 15-én. — Rém. kat. Szülők: K. Kanut, Kállay Ida. 1886 
okt. 31. ment férjhez Cégényben. 1919 aug. 13. lett özveggyé. Néhány héttel 
halála előtt agyvérzés érte. 1905. lett a Petőfi-Társ. tagja. — Elbeszélései és 
cikkei: Hazánk (1895), Üj Idők (1898—), B. Napló (19,00/1, 03, 09), M. Hirl. 
(19,01/5),. Jövendő (1903), M. Lányok (1904), A Hét (1905, 09, 11), Vas. Ujs. 
(1906, 10), Az Ujs. (1908, 15/6), Világ (1911/2, 14, 16, 18), B. Hirl. (1912, 
14/50, M. Figyelő (1912), P. Napló (1913, 17/8), stb. — Munkái: A bevándor-
lók. Elbek. Bp., 1898. (a címbeli elb. először Ű j Idők, 1898. Több kiadást ért. 
Legutóbb: Milliók könyve. 17. sz. Bp., 1916. Németül. Ford. Arthur S. Eben-
thal. Wien—Lpzg., 1905). — Ugody Lila. Reg. (Színes Könyvek. I : 1. 2.) U-
о., 1900. (először: Űj Idők, 1900. évf. — 3. kiad. Bp., 1920. és ugyanakkor 
a Koronás Regények c. gyűjteményben is, mint a gyűjt. 18. kötete). — A be-
törők. (Színes Könyvek. I : 12/3.) U. o., 1902. (2 köt. elb.) — Vadászat és 
egyéb elbeszélések. (M. Kt. 339.) U. o., (1903). — Csak egy bokor muskátli. 
U. o„ 1904. — A fölfelé ziillők. Reg. U. o., 1904. (Először: Üj Idők, 1903. évf.) 
— Enyém? A Kisfaludy-Társ. Lukács Krisztina-díjával jutáim, reg. U. o., 
1906. (Először: Űj Idők, 1905. évf. Üj kiad. Egyet. Rt. X X I I I - 9. U. o., 
1907.) — A nagyon gazdag leány. (Monológ. 154.) U. o., 1905. — Régen. U. 
o., 1907. — A hét szilvafa árnyában. Elbek. U. o., 1909. — Judith. Reg. 
U. o., (Először: Üj Idők, 1909. évf.) — A feminizmusról. U. o., 1911. — 
Nagy asszonyok élete. U. o., [1912]. — Fejlődés. (Orsz. Ismeretterjesztő 
Társ. Kiadv. 7.) U. o., 1912. — Kincsesláda. (Modern Ifj. Kt. 8.) U. o, 1914. — 
Ez az! Reg. U. o., 1915. (Először: Űj Idők, 1914. évf. s németül: P. Lloyd, 
1914 : 37—35. sz.) — Tabu. Reg. U. o., 1919. — A nagy-nagy kerék. Reg. 
U. o., 1923. — A tóparti remete. U. o., 1927. — Márta, aki Máriának szüle-
tett... 2 köt. U. o. (1934). Kéziratban: Tépett láncok. Színm. 1. felv., Káp-
rázat. Vigj. 2 felv. (mindkettőt bemut. Nemz. Szính. 1903. XII . 11.) — Írói 
neve: Szikra, Az Űj Időkben Sz. és Sz—a betűjegyek alatt is írt. 

LASSGALLNER ERNŐ, ny. máv. felügyelő, szül. Kassán 1883-ban, 
megh. Budapesten 1937 február 22-én. — Jogot végzett. 1924. megalapította 
a Rádió Újság-ot, mely 1929-ig a Rádió hiv. lapja volt. 

LÁZÁR LEÓ, hírlapíró, megh. Budapesten 1937 február 24-én 63 éves 
korában. — Izr. Eredeti és ford, tárcái és cikkei: P. Lloyd, Polit. Volksbl., 
Világ stb. Több m. író munkáját ford, németre. Így pl. Bíró Lajos: Don Juans 
Tod (P. Lloyd, 1916 : 349—1917 : 13. sz.) — Talán az ő munkája: Moderne 
Helden. Soz. Drama v. Julius Molnár, Bp., 1898. (A fordító L. L. betűkkel 
jelezve). — Die Scholle. Roman v. Franz Herczeg. Ford. Wien, 1905. Kézirat-
ban : Bodard és Godard. Boh. 3 felv. Ir ta Maurice Ordonneau és Albin Vala-
brègue. Ford. (Bemut. Vigszinh. 1899. I. 21.) 

LEKKY ISTVÁN, ny. min. tan., szül. Miskolcon 1858 január 9-én, 
megh. Budapesten 1937 január 4-én. — Jogot végzett s a földmívelésügyi 
minisztériumban. szolgált. Az 1880-as években munkatársa volt a Borsodm. 
Lapok nak és a Borsod-Miskolci Közi.-nek. . / 
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MADAI GYULA, dr. phil., c. tanker, főigazgató, országgyűl. képviselő, 
a Petőfi-Társ. r. tagja, szül. Hajdúhadházon 1881 június 7-én, megh. Debre-
cenben 103'.' március 8-án. — Ref. Középiskoláit Debrecenben, az egyetemet 
Bpen elvégezvén, 1907. a bpi ref. főgimn. tanára lett. 1911. egy évet Német-
országban töltött pedagógiai tanulmányúton. Az 1014/18. háborúban mint 
tart . főhadnagy a szerb, olasz és orosz harctéren szolgált s több kitüntetést 
szerzett. Első ízben az 1925. II. nemzetgyűléssel került a parlamentbe a hajdú-
nánási választók bizalmából s mandátumát haláláig megtartotta, 1937. márc. 
7. Balmazújvárosban tar tot t képviselői beszámolóján agyvérzést kapott. — 
Elnöke volt az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek, főtitkára a M. Prot. írod. 
Társaságnak s díszpolgára Hajdúhadház nagyközségnek. — Versei és .cikkei: 
Debrec. Ellenőr (1899/900, 02), Kép. Családi Lapok (1899, 901), Egyetemi 
Lapok (1904/5), Debrec. Függetl. Ujs. (1904, 10, 12), Debrec. Kép. Kalendáriom 
(1905), B. Hirl. (1905, 09/11, 18), Hazánk (1905), Prot. Egyh. és Isk. Lap 
(1909), P. Napló (1910), Élet (1911, 13), Magyarország (1917), Arad, és 
Vidéke (1917), Bokréta c. antológia (I—IV), stb. M. tenger c. versével el-
nyerte a M. T. Akad. Bulyovszky-díját. Bizáky ház c. színművét előadták 
Debrecenben és Miskolcon. Szerk. a Debrec. Gyorsíró-t, a Bethlen Gábor Kör 
Emlékkönyvét és a Prot. Szemlé t. — Munkái: A hajdúk beszéde. (Nyelvészeti 
Füzetek. 56.) Bp., 1909, — A költői nyelv és Csokonai. U. o., 1910. — Egy 
év külföldön. U. o., 1913. — Ember szól a tűzből. (Hadi napló). U. o., 1917. — 
Gondolatok szárnyán. Versek. U. o., 1922. •— Magyar feltámadás. (Pol. és 
közgazd. elmefuttatások). U. o., 1926. 

MAGYARY PAL, r. k. püsp. helynök, szül. Baján (Bács-Bodrog vm.) 1857 
június 8-án, megh. Temesvárt 1937 január 19-én. — 1894. néhány hónapig 
szerk. a Sz. Gellért c, hitbuzgalmi hetilapot. — Munkája: Mária-Hadna és a 
b. sz. Szűz kegyeletes képének története. Temesvár, 1902. 

NAGY FERENC, dr. ny. miniszter, szül. 1880-ban, megh. Pétfürdőn 
1937 február 17-én. — Réf. A jogot elvégezvén, 1905—12. Miskolc város fő-
jegyzője, utóbb polgármestere volt. 1917. kinevezték főispánnak. Az 1914/8. 
háború alatt áll.-titkár és az Orsz. Közélelmezési Hivatal vezetője volt. 1918 
okt. 31-től 1919 januárjáig a Károlyi-kormányban a közélelmezésügyi minisz-
teri tárcát töltötte be. — 1905-től 1907 jún. 12-ig a Miskolci Napló főmunka-
társa volt. Egyébként a jogi szakirodalmat művelte. 

NEMES (1906-ig Neumann) LÁSZLÓ, szerkesztő, szül. Makón 1883-ban, 
megh. Budapesten 1937 február 2-án. — AM. Lloyd alapító-főszerkesztője 
volt. 

NÉMETHY GÉZA, dr. phil., ny. egyet. ny. r. tanár, a M. T. Akad. t . 
és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, szül. Tiszapolgáron (Szabolcs vm.) 1865 augusz-
tus 17-én, megh. Budapesten 1937 március 15-én, hajnali félnégykor, hosszú 
szenvedés után fellépett tüdőgyulladásban. — R. kat. Középiskoláit Nagyvára-
don, az egyetemet Bpen, Lipcsében és Berlinben elvégezvén, 1888. a bpi V. ker. 
gimn., majd 1902. a br. Eötvös-kollégium tanára lett. 1890. a bpi egyetemen 
m. tanári képesítést szerzett s 1896. ny. rk. tanári címet kapott. 1909. meg-
hívták a kolozsvári Ferenc József-Tud.-egyetemre a klasszika-filológia ny. r. 
tanárának, 1912. pedig hasonló minőségben a bpi Pázmány-Egyetem ny. r. 
tanára lett. 1933. betegsége következtében nyugalomba vonult. A M. T. Aka-
démia 1893. 1., 1910. г., 1933. pedig t. tagjává választotta meg. 1919—1933. 
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az I. oszt. elnöke volt s e minőségében számos formailag is tökéletes tagavató 
beszédet mondott. 1922—33. elnöke volt a Bpi Philologiai Társaságnak. — 
Ravatalánál Huszti József az Akad., Egyetem és a Phil. Társ., Kéky Lajos 
pedig a Kisfaludy-Társ. nevében búcsúztatta. — Nagyszabású irodalmi és tudo-
mányos munkássága, mely a latin költészetnek volt szentelve, kívül esik folyó-
iratunk körén. Minket érdeklő írásai: Egyet. Phil. Közi. (1897. Barna Ignác 
emlékezete; 1925. Elnöki megnyitó beszéd a Társ. 50. közgyűlésén; 1926. Záró-
szavak a Társ. ünnepi ülésén; 1928. Elnöki megnyitó beszéd), Akad. Értés. 
(1896. Jelentés a Farkas—Raskó-pályáázatról; 1921—29. Üdvözlő beszédek az 
I. o.-ban tar tot t székfoglalók alk.), V. ker. kat. főgimn. értés. (1896. 
Beszéd Magyarország ezeréves fennállásának emlékére; 1897. M. Tullius Cicero 
a legfőbb jóról és rosszról ír t munkájának I. könyve. Ford., 1901. U. e. mű 
III. könyve. Ford.), B. Szemle (1922 : 192. köt. Helena és Faust), A Kisfaludy-
Társ. Evlapjai (1923 : 46. köt. Megemlékezés Bayer Józsefről; Heléna és Faust); 
költeményei: B. Szemle (1894 : 78. köt. A szerelem iskolája; 1925 :162. köt. 
Hatvan év), Elet (1894 : 1. sz. Könyveim), Ország-Világ (1894 : 5. sz. Egy 
csók története; 24. sz. A kóbor énekes), Vas. Ujs. (1894 : 17. sz. A legnagyobb 
bűn), Széphalom (1927. Sz. Péter templomában; 1929. Az elveszett paradi-
csom). — Munkái közül említendők: Xenophon emlékiratai Socratesről. Ford. 
és magy. (Tanulók Kta. 29., 41., 56., 69., 70.) Pozsony, 1885—97. — Cato 
bölcs mondásai. Lat. és magy. Bp., 1891. — M. Tullius Cicero: A legfőbb jóról 
és rosszról. Lat. és magy. U. o., 1901. — Vergilius élete és művei. U. o., 1902. 
— A római elégia. U. o., 1905. — Cato maior az öregségről. í r ta M. 
Tullius Cicero. Ford. (Olcsó Kt. 1825/7.) U. o., 1916. — Az ész tragédiája és 
egyéb versek. U. o., 1925. (2. kiad. U. o., 1927.) — Az ember és az Isten. 
(Versek.) U. o., 1929. 

NÉREI (1863-ig Neurihrer) ÖDÖN, magántisztviselő, szül. Komárom-
ban 1852-ben, megh. Budapesten 1937 február 1-én. — 18C6. biztosítási hiva-
talnok lett s legutóbb a Keresztény Gazdák Biztosító Int. igazgatója volt. — 
Bata Mór álnéven több spiritiszta művet írt és fordított. Szerk. az Üj ösvény, 
majd 1936-tól a Spiritiszta Szemle c. folyóiratokat. 

PALLOS ISTVÁN (kis-enyedi), ny. keresk. akad. tanár, szül. Segesvárt 
1881-ben, megh. Budapesten 1937 február 11-én. — Előbb a nagyenyedi ref. 
tanítóképző, 1908—19. a tordai áll. gimn. tanára volt. Az impériumváltozás 
után Bpre költözött s a keresk. akadémia r. tanára lett. Titkára volt a La 
Fontaine irod. társ.-nak. — Versei a kolozsv. Ujs. és az Alsó-Fehér hasábjain. 
Rövid ideig szerk. a Hazaszeretet c. ifj. lapot. Zeneszerzéssel is foglalkozott s 
többek között megzenésítette Ábrányi Emil: Margit dalait, valamint több 
Gyóni- és Petőfi-költeményt. Sámson c. bibliai daljátékát, bemut. a tordai 
szính. 1914. V. 6. — Munkái: Amit a szív beszél. Költemények. Nagyenyed 
1905. — Nevetni való. Bp., 1923. — Oly mindegy, ü . o., 1924. — A tordai 
diákok. U. o., 1928. — Halak az aquariumban. (Elbek.) U. o., 1930. — 
A kakas igazat mondott. U. o., 1931. — Tankönyve: M. olvasókönyv a f . 
kersk. isk. szám. I. U. o., 1922. (Gálos Rezsővel). — Ifj. színművei: Tamás; 
Szuhay Mátyás (Tompa Mihály után); András polgár; Társasjáték; tört. 
drámája: Egy darab élet. 

POLGÁR GY[öRGY] ÖDÖN, dr. phil., áll. reálgimn. tanár, szül. Győ-
rött 1883-ban, megh. Budapesten 1937. január 15-én (tem. п.). — .R. kat. 
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Pályáját mint h. tanár az aradi áll. reáliskolánál kezdte; 1907/15. az aradi, 
1916/18. a pozsonyi kir. kat. gimn.-ban, majd a csongrádi áll. fôgimn.-ban s 
végül a bpi III. ker. reálgimn.-ban működött. Angolországi levele: Aradi Közi. 
(1913). — Munkái: Szigeti József mint színműíró. Klny. az ?iradi kir. kat. fő-
gimn. értes.-ből. Arad, 1908. — Shakespeare élete és művei. U. o., 1910. 

ROTHENSTEIN MÓR, nyomdászmunkás, a Szakszervezeti Tanács el-
nöke, szül. Budapesten 1864 december 28-án, megh. u. o. 1937 február 16-án. 
— Izr. Szociáldemokrata programmal tagja volt az 1922. é. nemzet- és pót-
tagja az 1927. é. országgyűlésnek. — 1901—19. szerk. a Gutenberg c. német 
szaklapot, amelybe sokat írt. A lap megszűnése után a szociáldemokrata párt 
német lapjának, a Volksstimme-nek le t t a szerkesztője. 

ROTTER LAJOS, hírlapíró, szül. Budapesten 1864-ben, megh. u. o. 1937 
január 8-án. — Izr. Eredetileg orvosnak készült, de az oklevél megszerzése előtt 
fölcsapott hírlapírónak. Egy ideig a P . Lloyd cikk- és tárcaírója volt, majd 
1894. a N. Pol. Volksbl. egyik, szerkesztője, utóbb fel. s végül főszerk. lett. 
Később a N. Bp. Abendbl. fel. szerk. volt. Talán az 5 elbeszélései (részben 
Roboz Lajos álnéven): M. Géniusz (1893), B. Hirl. (1911/2). — Jókai fordí-
tása : Das todte Herz. [Szinnyeinél tévesen Der todte Herr. (Aki szívét a 
homlokán hordja)]. Sage, Roman u. Wirklichkeit. Wien, 1890. 

SCHLESINGER SAMUEL, dr. phil., főrabi, szül. Ipolyságon 1884 ok-
tóber 2-án, megh. Debrecenben 1937 január 9-én, szívszélhűdésben. — 1914. 
Monoron, 1922. Debrecenben lett főrabbi, 1936. Palesztinában járt s ekkor 
meghívták a jeruzsálemi zsidó egyetemre tanárnak, de 5 nem fogadta el a meg-
hívást. — A Talmudból és a Midrásból vett költőileg feldolgozott legendái az 
Orsz. Egyetértés-ben. 

SOLTÉSZ (1909-ig Schweiger) ADOLF, dr., ny. magántisztviselő, szül. 
Gyöngyösön (Heves vm.) 1868 (Barcsay, A szabadkőművesség bűnei szerint 
1866)-ban, megh. Budapesten 1937 február 17-én. — Izr. Pályáját mint hír-
lapíró kezdette s előbb a régi Nemz. Ujs., majd az aradi Alföld s végül a 
Szegedi Napló b. munkatársa volt. 1896. Bpre került s 1902-ig a B. Napló 
közgazd. cikkírója volt. 1897. az Orsz. Iparegyesület fogalmazója, majd tit-
kára s 1915. igazgatója lett. 1925 körül nyugdíjazták. 1910—14. fel. szerk. 
volt A Közlekedés és 1915. IX. 12-től a M. Ipar c. szaklapnak, melybe 1898 
óta dolgozott. — Ipari és gazd. kérdéseket tárgyaló cikkei még: Honi Ipar 
(1908/9), P. Napló (1909), Világ (1910, 12/3), Dél (1912), Az Ujs. (1916. 
18). Néhány szakirodalmi kötete is van. 

SOMLYÓ (1900-ig Schwarz) ZOLTÁN, hírlapíró, szül. Alsódomborúban 
(Zala vm.) 1882 június 22-én, megh. Budapesten 1937 január 7-én, májrák-
ban. — Izr. Szülők: Schwarz Simon, Pick Friderika. -— Középiskoláit Nagy-
kanizsán végezte s már diákkorában irogatott verseket a Zalá-ba. Majd 
Budapestre került, ahol eleinte címszalagokat írt az egyik kiadóhivatalban. 
Ez időtájt jelent meg első verse a M. Szalon-ban. Azután Fiúméban volt újság-
író, majd visszakerült a fővárosba s a M. Nemzet munkatársa lett. 1908 tá ján 
ismét elhagyta a fővárost s nagyváradi, szegedi, pécsi és szabadkai szerkesztő-
ségekben dolgozott. 1913. ismét Bpen élt s mint a N. Bper Abendbl. munka-
társa eljegyezte Markbreiter-Major Margitot. Utóbb a P. Hirl. és a P. Lloyd 
állandó dolgozótársa lett. Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. műve V. fejezeté-
ben róla mintázta Sárkány nevű alakját. — Tárcái, versei és műfordításai: 
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M. Géniusz (1902), P. Napló (1902, 912/18), Ország-VilAg (1903, 912), 
A Polgár (1906—07), M. Nemzet (1906/7), B. Napló (1907/8), Egyenlőség 
(1908/15), nagyváradi Szabadság (1908. belmunkatárs; 910, 13), Uj Idők 
(1908-16) , A Hét (1909/12), Elet (1910, 12, 14), Népszava (1910/14), Nyu-
gat (1910, 13/6), P. Hirl. (1910), Renaissance (1910), Szegedi Híradó (1910), 
Az Ujs. (1911/4). Nyugatmagyarorsz. Hiradó (1911), Világ (1911/4), Debre-
ceni Szemle (1912), Mult és Jövő (1912), Vas. Ujs. (1912), Délmagyarorsz. 
Közi (1913), B. Hirl. (19Í4), Nagyváradi Napló (1914), P. Lloyd (1914, 921, 
22, 24), Uj Nemzedék (1914/15), Magyarország (1916) stb. — Munkái: Dél 
ran. (Versek.) Szeged, (ny. Bp.}, 1910. — Az átkozott költő. Megbeszélések az 
Istennel. (Modern Kt. 65.) Bp., 1911. — A balga és a halál. Irta Hugo 
v. Hoffmannsthal. Ford. (Modern Kt. 181.) U. o., 1912: — Északra indulok. 
(Versek.) Békéscsaba, 1912. — Sötét baldachin. (Versek.) Karinthy Frigyes 
előszavával. (Modern Kt. 302/4.) Bp., 1913. — Hadak a hóban. (Novellák.) 
(Tevan-Kt. 72.) Békéscsaba, 1915. — Mesekönyv. I r ta Puella Classica. Ford. 
Bp., 1915: — A földalatti Bp. í r t a u. a. Ford. ü . o., 1916: — A halál árnyé-
kában. (Versek.) 1915/16. U. o., 1916. — őszi regény. U. o., 1916. (Üj kiad. 
Legjobb Könyvek. 118. U. o., 1924.) Végzetes verssorok. (Galantai Kt. 2.) 
U. o., 1916. — Nyitott könyv. Lírai pampflett 3 részben. Békéscsaba, 1916. — 
A doberdói Mária. Versek a nagy háborúból. (Tábori Levél. 4.) Bp., 1917. — 
Lord Nelson utolsó szerelme. I r ta H. V. Schumacher. Ford. (A Kultura Regta. 
18.) U. o., 1918. — Lady Hamilton szerelme. I r ta u. a. Ford. (A Kultura 
Ingta. 13.) ÍJ. o., 1918. (Űj kiad. Híres Szerelmesek Regényei. 2. U. е., 1921.) 
— A szép fiú. (Reg.) írta Guy de Maupassant. Ford. (A Kultura Regta. 4.) 
U. o., 1918: (5. kiad. U. o., 1920.) — Kármin: (Színház és Divat K t . 4.) 
U. o., 1919. — Atlantisz. í r t a Hauptmann Gerhart. Ford. Sztrokay Kálmán-
nal. U. o., 1919. — Szulamith kertje. Öt éjszaka regényei. írta Karl Ewald. 
Ford. U. o., 1920. — Madame de Pompadour. I r ta Dora Duncker. Ford. 
(Híres Szerelmesek Regényei. 4.) U. o., 1921. — Ravengár. Irta Arnold 
Bennett. Ford. (Detektív- és Kalandorregények. 16.) U. o., 1921. — Babák 
öröme. Képeskönyv. U. o. [1922]. — A férfi versei. U. o., 1922. — Mária 
Antoinette. í r t a Hans Freimark. Ford. (Híres Szerelmesek Regényei. 6.) U. o. 
[1923]. — Miiéva. U. o., 1924. — Alentin talanta tilor. U. o., 1924. — 
A szent-palota. í r ta A. J. Koenig. Ford. (A Regényírás Művészei. 41.) U. o„ 
1924. — Bánatos utca. í r ta Hugo Bettauer. Ford. U. o., 1924. — Tango 
Milonga hercegnő regénye. U. o., 1925. — Gondolatok Rousseau írásaiból. 
Rendezte. U. o. (1933). — Szemelvények Voltaire műveiből. Rendezte. U. o. 
(1933). — Kéziratban: A szűz asszony. Színját. 3 felv. í r ta Gabriella 
Zapolska. Ford. (bemut. Bpi Szinh. 1916. X. 14.); egy alkalmi darabját be-
mutatták 1919. IV. 5. a vörös katonanapon (v. ö. Vörös Ujs. 1919 : 48. sz.) 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghy Zsolt, Budapest II, Hattyú-utca 7). 

25.638. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 


