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Egy nélkülözhetetlen forrásmű megjelenésének 
kérdése. 

Három év híján félszázada, hogy id. Szinnyei József örökbecsű forrásmüve 
a Magyar írók élete és munkái — hosszas huza-vona után — a M. Tud. Aka-
démia támogatásával megindult s azóta is csaknem huszonöt esztendő pergett 
le, hogy a nagy mű utolsó kettős füzete a közben megdicsőült szerző irodalom-
történész fia, Szinnyei Ferenc gondozásában elhagyta a sajtót, A M. Tud. 
Akadémia akkori nagyérdemű főtitkára, Heinrich Gusztáv, aki teljesen átérezte 
a műnek nem csupán irodalomtörténeti, hanem általános tudománytörténeti 
jelentőségét is, legott megindította az akciót, hogy a nagy mű, mely első köte-
teiben már akkor is erősen elavult, kiegészíttessék s napjainkig folvtattassék. 
Minthogy Szinnyei Ferenc, aki pedig az utolsó kettős füzet sajtó alá rendezé-
sével beigazolta, hogy méltó folytatója lohetno az atyai örökségnek, erre a 
gigászi munkára egyéb tudományos tervei miatt nem vállalkozott, a kiegészítő 
sorozat elkészítésével az ő javaslatára s Heinrich Gusztáv buzgólkodására 
Gulyás Pál egyet. c. rk. tanárt, a M. Nemzeti Múzeum immár ny. igazgatóját 
bízták meg, aki azóta egyre gyűjt i az adatokat s éjt-napot eggyé téve oly 
hatalmas anyagot gyűjtött a magyar tudományos és közgazdasági élet egész 
mezejéről, hogy munkája terjedelemre nézve nemcsak eléri, hanem talán még túl 
is szárnyalja nagy előképét. Hogy mennyire új munkával van dolgunk azt 
kellőképen muta t ja az 1925/29-ben Magyar életrajzi lexikon c. kiadott hat 
füzet, mely az A betűből 1609 életrajzot hoz. Ezen 1609 egyén közül Szinnyei-
nél csupán 328 szerepel, tehát Gulyás műve 80 százalékban teljesen új anyagot 
hoz s tulajdonképen teljesen új munkának minősíthető. Ha most mégis a Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete mint a Szinnyei-féle mű pót-
sorozatát s a már közismert, bár nem egészen találó Magyar írók élete és 
munkái címen készül kiadni Gulyás gyűjtését, ezt elsősorban azért teszi, hogy 
a Szinnyei-féle művel való szerves kapcsolatát dokumentálja. Nevezett egye-
sület kötetenkint 50 (ötven) a. P előfizetési áron készül a legújabb kor irodalma 
és tudománytörténete kutatóinak nélkülözhetetlen forrásmunkát kiadni, föltéve, 
hogy folyó évi október hó elsejéig legalább kétszáz előfizető akad. Évenkint 
egy-egy negyveníves kötet jelennék meg, teljesen a Szinnyei-féle mű tipográfiai 
kiállításában. Az előfizetési díj félévi részletekben törleszthető. Minthogy ez az 
utolsó kísérlet arra, hogy a nagy munka megjelenjék, a magyar irodalom és 
tudománytörténet minden igaz bará t já t a magunk részéről is fölhívjuk, hogy 
előfizetésével a terv megvalósítását lehetővé tegye. Ha a minimális 200 előfizető 
nem gyűlne össze, félő, hogy a gazdag anyag elvész, pedig szinte elképzelhetet-
len, hogy ezt a rengeteg adatot valaki újból összegyűjtse. Bk. 

Elhánytak. 
ANDRASSY KALMAN, ref. lelkész, megh. Bujon 1937 áprilisában 85 

éves korában. 52 éven át volt a buji reformátusok lelkipásztora. Nagy publi-
cisztikai működést fejtett ki részben Adorján Balázs és Soós Lajos álneveken 
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a réf. egyh. lapokban. — Szépirod. jellegű műve: Feltámadás. (Koszorú. 245. 
sz.) Bp., 1918. 

ABONYI GYULA (valódi nevén nemes Kása László), a Nemz. Szính. 
ny. tagja, szül. Abonyban 1850 július 30-án, megh. Gödöllőn 1937 június 
20-án. — Ref. Sárospatakon tanult, majd 1868-ban fölcsapott színésznek. 
Hosszabb vidéki szereplés után 1885 őszén a budapesti Nemz. Színházhoz került, 
ahol 1912 dec. 12-én volt a búcsú föllépése Szigligeti Hang és mód c. drámájá-
ban. — Munkája: A hóhérlegény és Margit, a hóhér hánya. Birch—Pfeiffer 
után. Bp., 1895. — Aranybalta с. népszínművét, melyet Margítai Dezsővel írt, 
1890 aug. 18-án mutat ta be a Városligeti Színkör. 

BALÁZS FERENC, unit. lelkész, szül. Kolozsvárt 1901-ben, megh. 
Mészkőn (Torda-Aranyos vm.) 1937 május 22-én. — A teológiát Kolozsvárt 
elvégezvén, egyháza ösztöndíjával Angliában tanult, majd Amerikába megy, 
azután bejárja a távol Keletet s Indiában kiadják angol nyelvű tanulmányait. 
Öt évi külföldi tartózkodás után visszatér Erdélybe s Mészkőn lesz unitárius 
lelkész. Falujában iskolát emelt, cséplőgép szövetkezetet létesített s egyike lesz 
az erdélyi ifj. mozgalom megalapítóinak. Szépirod. munkái: Mesefolyam. (Cim-
bora Kt. 3.), Szatmár, 1922. — Bejárom a kerek világot. Kolozsvár, 1929. — 
A rög alól. — Zöld árvíz. (Bp., 1937.) 

BALOGH (1877-ig Blum) ÁRMIN, ny. rabbiképzőint. tanár, szül. Nagy-
károlyban 1859 december 3-án, megh. Budapesten 1937 március 26-án. — Meg-
írta a keresztény latin irodalom történetét a Heinrich-féle Egyetemes Irodalom-
történet-be (Bp. 1904. II. köt.) — Fordításai közül az irodalomtörténetet is 
érdekelhetik: Bacon N oviim, organumának első része. (Filozófiai Írók Tára. 7.) 
Bp., 1885. — Spinoza Ethikája. (Filoz. Írók Tára.. 29.) U. o., 1919 (Alexander 
Bernáttal). 

BARTA LÁSZLÓ, dr. phil., bankigazgató, szül. Csurgón (Somogy vm.) 
1886 február 10-én, megh. Budapesten 1937 április 14/15. éjjelén. — Izr. 
1909—14. a bpi VIII. ker. közs. f. keresk. iskola tanára volt. Az 1915/18. 
években háborús katonai szolgálatot teljesített. Leszerelése után a M. Cseh 
Iparbank főkönyvelője, majd a személyzeti ügyek igazgatója lett. Munkája: 
A csurgóvidéki nyelvjárás. Bp., 1918. — Talán azonos azzal a Bartha László-
val, akitől a következő fordítások valók: Rip van Winkle. Az álomvölgy 
legendája. 2 rajz. f r t a : Washington Irving. (Villágosság Kt. 97/100) Bp., 
1919. — Ez a világ sorja. A fehér bika. Scarmentado utazásai. 3 elb. I r t a : 
Voltaire. (Világosság Kt. 204/7.) U. o., 1920. — Jó polgári koszt. [Potbouille], 
Reg. f r t a : Émile Zola. U. o., 1920. 

BERECZ ÁBEL, ügyvéd, megh. Sopronban 1937 március végén vagy 
április elején 87 éves korában. 1905. Sopron városa országgyűlési képviselőjévé 
választotta függetlenségi és 48-as párti programmal. — Üti jegyzetei s egyéb 
cikkei a Sopron-ban (1903/4), melynek tulajdonosa volt, Szerk. a Nemzetőr c. 
lapot. 

BODROGI (1903-ig Schnur) ZSIGMOND, v. magánhivatalnok, szül. 
Kulán (Bács'-Bodrog vm.) 1874-ben, megh. Budapesten 1937 áprilisában. — Izr. 
1905 óta írt verseket, főleg a Népszavá-Ъа. Ezek közül többet maga zenésített 
meg s betétként énekelték őket vidéki színpadokon. Színművei: A csapodár. 
Énekes parasztkom. 1 felv. (bemut. Városligeti Variété Szính. 1896); Paraszt-
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lakodalom. Daljáték (bemut. A m. falu vállalat); Haragosok. Életkép 3 felv. 
(előadásra elfog, a bpi Városi Szính.); Viola Zsófi, Cilka, A falu bolondja, 
Cigányszerelem, Dankó Pista a mennyországban c. kabarétréfák. — Munkái: 
Tövises tarlón. Bp., 19,08. — Szántok, vetek. Versek, dalok. U. o., [1910.] — 
Virradóra. Versek, dalok. U. o., 1919. — Siratás. Versek, dalok. U. o., 1922. 
— Testvérek. Paraszt életkép dalokkal u. o. [1926.] — A magam útján. U. o., 
é. n. — Magyar rögön. 

DEÁK JENŐ (kehidai), ny. szfőv. polg. isk. igazgató, szül. Zalatárnokon 
1868 március 18 án, megh. Budapesten 1937 június 6-án (temetés napja). — 
Róm. kat. 1888. lépett a tanítói pályára, 1891. szfőv. el. isk. r. tanító, később 
polg. isk. tanár s végül 1912. a Rottenbiller-u. polg. fiúiskola igazgatója lett. 
— Humoros írásai az Urambátyámban s más élclapokban, részben Diakónus 
álnéven. — Munkái: Göcseji históriák. Bp. 1899. — M. olvasókönyv. A polg. 
fiúisk. szám. U. o., 1922. (2 köt. Weszely ödönnel). 

ERNST LAJOS, m. k. kormányfőtanácsos, szül. Budapesten 1872-ben, 
1937 április 14-én eltűnt budapesti lakásáról. Holttestét április 24-én Ráckevé-
nál kivetette a Duna. — Izr. 1912. nyitotta meg e célra épült palotában a 
magyar történet, zene, irodalom, művészet és színészet emlékeit egybegyüjtő 
Ernst-Múzeumot. — Irodalomtört. vonatkozású cikkei: B. Hlrl. (1909: 125. sz. 
Eötvös József br. gondolatai), Petőfi-Alm. (1909. Petőfi arcképei). 

FÖLDES GÉZA (papolczi) ny. szfőv. polg. isk. igazgató, szül. Dánokon 
1857 november 15-én, megh. Mátyásföldön 1937 június 6-án. — Ref. Előbb 
Székelykeresztúron el. tan., majd a bpi Pedagógiumban polg. isk. tanítói okle-
velet szerzett. 1878. a nagyborosnyói kozs. isk. igazgatótanítója lett, 1891. 
pedig Budapestre került közs. tanítónak. Később polg. isk. tanár, majd a 
Rottenbiller-utcai polg. fiúisk. igazgatója volt. 1908 óta nem teljesített szol-
gálatot s 1911. megvált állásától. — 1878—1908. úgy a tanügyi folyóiratok-
ban, mint. a napi és hetilapokban nagy irodalmi működést fejtett ki. Tanügyi 
cikkeken kívül humoros tárcákat és ifj. elbeszéléseket is írt; 1891-től 1892 
márciusáig s. szerkesztője volt az Ország-Világ-nak s 1891/93. b. munkatársa 
a M. Hlrl.-nak. Harminc évig társszerkesztője volt a Nemz. Iskolának. — Szép-
irodalmi munkái: Dinka és Darinka. Elb. Bp., 1893. — A beszélő arany. Elb. 
U. о., 1893. — Szibériai képek. U. о., 1893. — (Mindhárom a Kis Kt. с. válla-
latban mint annak 12., 15. és 19. kötete). - Porból lettünk. 2 elb. az ifj . szám. 
U. o., 1894. — A fekete király. Tört. elb. az ifj. szám. U. o., 1896. — Elbeszé-
lések az állatvilág köréből. U. o., 1898 (Többekkel). — A dozse fia. (Hazafias 
Kt. 33) Pozsony. 1898. — A búrok m. vitéze. Wildenstein után. Bp., 1900. 
— A Bucsak Klári lakodalma. (Históriák, Nóták. 195.) U. o., é. n. — Tan-
könyvei közül megemlítendők: Keresk. tanulók olvasókönyve. Bp., 1897 (3 köt. 
з. kiad. u. o., 1905/7). — Olvasókönyv a gazd. ism. isk. szám. U. o. 1896 körül. 
(Benedek Elekkel. Petrik csak a 3. kiadástól ismeri! 12. kiad u. o., 1908). — 
Abc és olvasókönyv. U. o., 1906 (5 köt. Benedek Elek- és Száva Jánossal). 

HORN EMIL (KÁROLY), bankár, szül. Párizsban 1858 jan. 31-én, megh. 
и. o. 1937 július 4-én. — H. Ede hírlapíró és keresk. min. államtitkár fia. 1871— 
1875. Budapesten élt s itt jár t iskolába. Visszatérve Párisba egy bankházba 
lépett s emellett hírlapíróskodott. A m. szépirodalmat ismertető fordításai: 
Scènes hongroises. Par Kálmán do Mikszáth. Trad. Paris, 1890. (A Jó palócok 
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fordítása. François Coppée előszavával). •— Jókai. U. o., 1895. (Gaston Bois-
sier előszavával. Tartalmazza a Székely asszony, Az erdei dal c. elbek és a 
Sárga rózsa c. regény fordítását). —" Mon village. Par Victor Rákosi. U. о., 
1895. (Az én falum fordítása). 

HÖGYÉSZI AMAND PAL, bencés, tihanyi alperjel, szül. Hőgyészen 
(Tolna vm.) 1870 május 17-én, megh. Tihanyban 1937 április 1-én. — Mint 
gimn. tanár Esztergomban, Kőszegen és Komáromban működött. — Szent-
beszédei a Szent Gellért-ben (1898/9,01, 907/9, 910/11). 

HöRÉNYI LAJOS, ny. ev. lelkész, megh. Budapesten 1937 április 13-án 
(temetés napja) 85 éves korában. — Győrszemerén lelkészkedett. A Harangszó 
munkatársa volt. 

HUSZTHY JOLÁN, megh. Nyíregyházán 1937 áprilisában. Regénye 
jelent meg a Magyarság-ban. 

JÓNÁS KÁROL(í), a M. Tud. Akadémia ny. gondnoka, megh. Buda-
pesten 1937 május 28-án, 85. évében. — R. kat. konvertita. — Munkái: Tarka 
könyv. Bp., 1930. — Egy nagy magyar hadvezér. U. o., 1935. 

JÓZSA MIHÁLY, m. k. kormánytan., ny. kir. tanfelügyelő, szül. Brassó-
ban 1847 december 14-én, megh. Budapesten 1937 május 23-án. — Ev. Tanítói 
pályáját 1868 áprilisában kezdette, mint a brassói ref. egyh. iskolájának s. 
tanítója. 1870-ben nagybaconi, 1871-ben krizbai tanító lett, 1877-ben pedig a 
brassói ev. hitközség által szervezett hitoktatói állásba került. Később kine-
vezték tanfelügyelőnek s 1915-ig a kultuszminisztériumba beosztva szolgált. 
1924-bsn lett m. k. kormánytanácsos. 1871-től számos cikket írt a kül. erdélyi 
pedagógiai és napilapokba, 1890—93. szerkesztette az Iskola és a Szülői Ház 
c. tanügyi folyóiratot. 

JUHÁSZ GYULA, ny. középisk. tanár, hírlapíró, a Petőfi Társ. r. tagja, 
szül. Szegeden 1883 április 4-én, megh. u. o. veronáimérgezésben 1937 április 
6-án este fél nyolckor. — R. kat. Atyja postatiszt volt. Gimnáziumot végzett, 
aztán kispap lett, majd bölcsészhallgató Budapesten, ahol a m.-latin szakcso-
portból szerzett oklevelet. Tanári pályáját mint h. tanár a máramarosszigeti 
piaristáknál kezdette, majd 1908/11. hasonló minőségben a nagyváradi pre-
montrei főgimnáziumban szolgált, innen Szakolcára került a kir. kat. főgimná-
ziumhoz s végül 1913 ban a makói áll. főgimn. r. tanára lett. 1917-ben (s nem 
mint Révai írja 1907-ben) lemondott tanári állásáról s Szegedre költözött, ahol 
mint hírlapíró helyezkedett el. Élete utolsó éveit hol a kórházban, hol özvegy 
édesanyjánál töltötte és többször próbálkozott meg az öngyilkossággal. Leg-
először már 1907-ben, majd 1914 márc. 6., egy budapesti szállóban, legutóbb 
Szegeden 1936 máj. 12., úgyancsak altatószerekkel. — A Petőfi Társ. 1920-ban 
választotta r. tagjai sorába s tagja volt a szegedi Dugonics Társaságnak is. 
1912. elnyerte a Petőfi Társ. Bulyovszky-díját. Négyszer egymás után nyert 
Baumgarten-díjat. — Két első versét 1899. V. 21. számában, tehát alig 16 esz-
tendős korában közölte a Szegedi Napló. Nagyváradi tanárkodása alatt a Sza-
badság (1908), majd a Nagyvárad (1908/11) színikritikusa volt. Szegedi hírlap-
íróskodása idején a Délmagyarország, Szeged és Vidéke, Szegedi Híradó és 
Szegedi Napló b. dolgozótársa volt. — Előttem ismert versei és cikkei : B. 
Napló (1899, 903, 05/7), Győri HM. (1899), Szegedi Napló (1899/9,00, 907, 
912/4, 920), P. Napló (1902/3, 07, 10, 18), Debrecen (1903, 09/10, 12), Hazánk 
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(19,03), M. Szemle (1903/6), Polit. Hetiszemle (1903, 08), A Hét (1904/6, 
08/15), Egyet. Lapok (1904/5), Debr. Független Üjs. (1905, 08), Aradi Közi. 
(1906, 08), Kép. Családi Lapok (1906), Népszava (1907/10), Üj Idők (19,06/16), 
A Holnap Versei (1908), Nagyvárad (1908/12, 14), Nyugat (1908/12), nagy-
váradi Szabadság (1908, 10/1), Vas. Üjs. (1908/14), A Holnap Üj Versei 
(1909), A Polgár (1909), Az Üjs. (1909/10, 15), Elet (1909/14), Nagyváradi 
Napló (1909, 12), Szegedi Híradó (1909/10, 13), Renaissance (1911), Világ 
(1911/2, 14/6, 18 versek; 1912: 171. sz. Magyar poétika), Debr. Szemle (1912), 
M. Hirl. (1912), P. Hirl. (1914). Verseinek német fordításai: P. Lloyd (1913/4). 
— Munkái: Versei. Szeged, 1907. — Üj versek. 1908—14. Békéscsaba, 1914. — 
Késő szüret. Költemények. Bp., 1918. — Ez az én vérem. Költemények. Szeged, 
1919. — Nefelejcs. (Versek). U. o., 1921. — Testamentom. Költemények. U. o., 
1925. — Orbán lelke. (Kis reg. és elbek). Bp., 1926. — Szögedi szívház. (Hu-
moreszkek). 1926. — Hárfa. (Versek). 1929. — Holmi. (Prózai írások). 
Bp., 1929. — Fiatalok, még itt vagyok. 1935. — Színművei: Atalanta. Zenés 
játék Dési Alfréd és Lehel Károly zenéjével (bemut. nagyv. Szigligeti Szính. 
1909. I. 16); Szép csöndesen. Idill 1 felv. (u. o. 1909. III. 21); Egy óra sarc. 
Verses színj. 1 felv. (bpi Apolló-Szính. 1924). — Álnevei és betűjegyei: —ász 
(Szabadság); —im. (Nagyvárad (1908/9); (j.) (u. o.); j. gy. (A Hét 1912); 
Jim (Szabadság, Szegedi Napló); Juhar (Szabadság). 

KAISER GIZELLA (özv. nagyrecskei Bíró Lászlóné), f. keresk. isk. 
tanár, szül. Budapesten 1875 ben, megh. u. o. 1937 április 11-én. — ö volt 
Magyarországon az első gyorsírástanárnő, s б í r ta az első gépírástankönyvet. 
Fel. szerkesztője volt a Sztenográfia c. szaklapnak. 

KECSKEMÉTI VILMOS, hírlapíró, szül. Kecskeméten 1879 június 17-én 
megh. Budapesten 1937 március 31-én (temetés napja). — Izr. .Jogot végzett, 
majd szülővárosában, utóbb Budapesten hírlapíróskodott. H. szerkesztője volt 
a Pestmegyei Hírlapnak, szerkesztője a Kecskemét és Vidékének, utóbb a kecs-
keméti Függetlenségnek, Budapesten a Kis Üjs., majd a Budapest s végül az 
Egyenlőség szerkesztője volt. Az Egyetértés, Kritikai Szemle, M. Figaró, M. 
Hirl. és P . Lloyd с. lapokba is dolgozott. 1927-ben megindította a Zsidó 
Évkönyvet. 

KIRÁLY MIKLÖS (harasztosi), ny. polg. isk. igazgató, ref. lelkész, 
megh. Hajdúdorogon 1937 áprilisában 89 éves korában. — Talán az ő tárcája: 
Debreceni Ellenőr (1900). 

KONTRASZTY DEZSŐ, kegyesr. tanár, szül. Szegedc-n 1877-ben, megh. 
Sátoraljaújhelyen 1937 júniusában. — Cikkei: Szegedi Napló (1917/8). 

KOVÁCS GÉZA, dr. phil., tanügyi tanácsos, áll. gimn. igazgató, szül. 
Békésen 1880-ban, megh. Rákospalotán 1937 június 12-én. — Ref. Fiúméban, 
majd Újpesten volt áll. tanár, 1927-ben a mezőtúri leánygimn. igazgatója lett; 
1935-től a székesfehérvári tanker, főigazgatóságnál szolgált, 1937 januárjában 
kinevezték a bpi IX. ker. Fáv András gimnázium igazgatójának. — Cikkei: B. 
Hirl. (1913/5, 17). — Munkái: Magyari István. Bp., 19,02. — Könyv nélkül 
tanulandó olvasmányok gyűjteménye, összeáll. Kozák Lajossal. U. o., 1922 (és 
többször). — Am. irodalomtört. áttekintése, összeáll, u. azzal. U. o. (1926). 
— M. olvasókönyv. Középisk. I—III . о. szám. ü . o., (1926/28) (3 köt. és több-
ször). — M. nemz. irodalomtörténet U. o., é. n. 
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KOZMA FERENC (leveldi) ny. tábornok, a Kisfaludy Társ. r. tagja, 
szül. Marcaliban (Somogy vm.) 1857 február 26-án, megh. Budapesten 1937 
május 4-én este, hosszú szenvedés után. -— Ref. A ty ja : K. Sándor, kir. főügyész, 
özvegye: Lázárné Nyiry Erzsébet (Zsóka). Középiskolái elvégzése után beirat-
kozott a műegyetemre, majd 1878-ban a katonai pályára lépett s előbb a hu-
szárságnál, 1905-től a méneskarnál szolgált. 1918-ban nyugdíjazták. A Kis-
faludy Társ. 1904. választotta tagjai sorába. Baracskán temették el. — Már 
technikus korában kezdett verselgetni Rinay Kálmán álnév alatt. Hosszabb 
szünet után 1897-ben ismét elkezdett a költészettel foglalkozni 6 ez óta a 
BárcI Miklós írói nevet használta. Költeményei 1899 óta főleg a B. Hirl. és a 
Vas. Üjs. hasábjain jelentek meg. — Verskötetei: Bárd Miklós versei. Bp., 
1902 (2. kiad. U. o. 1904). — Bacsó Pál és egyéb versek. U. o„ 1903. — Bárd 
Miklós költeményei. U. o., 1915. — Vezeklés. Verses reg. U. o. 1920 [1921]. 
(Ezzel nyerte el 1922-ben a M. Tud. Akad. Nádasdy-díját.), — Cjabb költemé-
nyei. U. o., [1925]. — Köd. Verses reg. Debrecen, 1929. — Föld a párnám. 
Versek. 1930. — Újabb válogatott költeményei Bp. (ny. Pápa), 1935. (A M. 
T. Akad. kiadása). 

MATEJKA JÁNOS, szül. Vácott 1893-ban(?), elesett a spanyol polgár-
háborúban a köztársasági csapatok sorában Lukács álnéven 1937 június 13-án 
44 éves korában. — Az 1914/8. háborúban mint hadapródjelölt orosz fogságbake-
rült s 1918-ban mint rokkantat Svédországon keresztül hazabocsátották. Az 
1919. kommün alatt ő volt Vácott a forradalmi bíróság ügyésze s ezért a 
tanácsköztársaság bukása után a rendes bíróság 23 é. fegyházra ítélte. A bün-
tetést azonban nem hajtották végre, mert még 1921-ben oroszországi túszok 
ellenében kicserélték. — Eredetileg írónak készült s verseket irogatott. 

MIHÁLY FI ÁKOS (ISTVÁN), dr. theol., cisztercita áldozópap, vil-
lersi apát, strázsai prépost, ny. egyet. ny. r. tanár, a Sz. István Akad. t. tagja, 
szül. Szppetneken (Zala vm.) 1863 szeptember 2-án, megh. Budapesten 1937 
május 27-én. — 1906—34. a bpi egyetem hittudományi karának ny. r. tanára 
volt. A Sz. István Társulatnak 1920-ban, a Sz. István Akadémiának 1932-ben 
lett alelnöke. — 1881/3. elbeszéléseket és rajzokat is írt a Kat. Hetilapba. 
1890—1928. szerkesztette a Kat. Szemlé-1. Ugyancsak ő szerkesztette a Csa-
ládi Regénytárat. — Minket érdeklő művei: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. 
Bp., 1895. — Egyházi beszéd Sz. István ... ünnepén. U. o., 1903. — A túl-
világ. Nagyböjti szentbeszédek. U. o., 19.04. — Ünnepnapok. Egyh. és társa-
dalmi beszédek. U. o., 1906. — Egyházi beszédek. U. o., 1911. (2. bőv. kiad. 
U. o„ 1912). — Az igehirdetés. U. o„ 1912. (2. átdolg. kiad. U. o., 1921). — 
Emlékbeszéd Dudek János felett. U. o., 1918. — Giesswein Sándor emlékezete. 
U. о , 1925. — Beszédek. U. o , 1929. 

MOGÁN ÁKOS, az Orsz. Ref. Jóléti és Gazd. Társ. főtitkára, szül. Sze-
geden 1882-ben, megh. Budapesten 1937 április 16-án (temetés napja). - Ere-
detileg egri főegyházmegyei r. k. áldozópap volt, 1916-ban aposztatált s hosszú 
ideig Baltazár Dezső ref. püspök titkára volt. Főszerkesztője volt a Kultúra és 
Szabadság c. egyh. lapoknak. — Munkája: Szt. beszéd... Dessewffy Elemér 
első sz. miséjén. Szeged, 1908. 

NAGY SÁNDOR (nemes) dr. jur., ügyvéd, szül. Feketeardón 1878 június 
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29-én, megh. Erdődön 1937 májusában. — Ref. 1904-ben nyitott ügyvédi irodát 
Erdődön. Cikkírója volt a M. Kisebbség-nok. 

ÓDRY Á R P Á D (pacséri). a Nemz. Szính. örökös tagja, az Orsz. Színi 
Akadémia igazgatója, szül. Budapesten 1876 szeptember 25-én, megh. u. o. 1937 
április 5-én reggel 7 ó. 5 pkor, szívbajban. — Aty ja Ó. Lehel neves operaénekes 
volt. A színi akadémia elvégzése u tán Nagyváradon, Kolozsvárt, Debrecenben, 
Budán és Temesvárt működött s 1904-ben került Budapestre a Vígszínházhoz, 
majd a Nemz. Színházhoz, melynek 1923 óta örökös tagja , hosszú ideig főren-
dezője s 1935/36-ban játékmestere is volt. Egyúttal a Bádió főrendezői s 1930 
óta az Orsz. Színi Akadémia igazgatói tisztét is betöltötte. A legkiválóbb jel-
lemszínészek egyike volt, aki a klasszikusokban csakúgy, mint a modern dara-
bokban nagy sikereket aratot t . Játékművészetét 1927-ben a Kisfaludy Társ. 
Greguss-díjával tüntet te ki. — Hevesi Sándorral készített színműfordítása: 
Ne váljunk el! Vígj. 3 felv. I r ta : Ar thur W. Pinero (bemut. Nemz. Szính. 
1912. X. 4.). 

PAULOVICS ISTVÁN, dr. phil., ref. főgimn. tanár, szül. Kiskunhala-
son 1876 február 10-én, megh. u. o. 1937 áprilisában. — Előbb a Selmecbányái 
ev., majd a halasi ref. gimnázium latin-magyar szakos tanára volt. Költeményei: 
Debr. Hirl., Felső-Bácska, Halas és Kiskőrös. — Cikke: Prot. Egyh. és Isk. 
Lap (1902. Pázmány és Szenczi-Molnár Albert), — Munkái: Bérczy Károly 
élete és jellemzése. Bp., 1903. — Horatius levelei. Ford. (M. Ktár 568/9) U. o., 
(1909). — Reviczky Gyula. U. o., 1910. 

PÓSCH DEZSŐ, hírlapíró, megh. Debrecenben 1937 május 11-én (temetés 
napja). — Harminc évig volt újságíró. 1910/11-ben fel. szerkesztője volt a 
Debrecen- nek. 

RÓZSA (189.0-ig Rosenthal) GÉZA, dr. phil. ny. főreálisk. tanár, szül. 
Pápán 1871 október 11-én, megh. Budapesten 1937 május 17-én (temetés napja) . 
— R. kat. konvertita. Egyetemi tanulmányait Bpen és Párisban elvégezvén, a 
francia és magyar szakcsoportból szerzett oklevelet. 1894/97. a székelyudvar-
helyi, 1897/900. az egri, 1900/17. a zsolnai és 1917/19. a körmöcbányai áll. 
főreáliskola tanára volt. 1893/4. párisi tartózkodása alat t r. levelezője volt a 
Főv. Lapok-nak. Francia és olasz költőkből készített műfordításai kill. m. 
szépirod. lapokban. •— Minket érdeklő munkái: Bessenyei mint drámaíró. Bp., 
1893. — Aphrodite. Reg. I r ta Pierre Louys. Ford. U. o., 1898. — Félszüzek. 
Reg. f r t a Marcel Prévost. Ford. U. o., 1896. — Juliette házassága. Reg. í r t a 
u. a. Ford. U. o., 1898. — A názárethi szűz. Reg. í r t a u. a. Ford. U. о. 
1898. — Az asszony bolondja. Reg. í r t a Pierre Louys. Ford. U. o., 1899. •— 
A szerelem bolondja. í r t a Harold Mac Garth. Ford. (Egyet. Regtár. XXVI. 
18.) U. o., 1910. (2. kiad. u. o., 1918). — Művészek feleségei. í r ta Felix Sal-
ten. Ford. (M. Kt . 603.) U. о., [1910]. — Családi kör. í r ta Maurice Maeter-
linck. Ford. (M. Kt . 643.) U. о., [1911] . — Napokon. í r t a A. Connan Doyle. 
Ford. (Egyet. Regtár. XXVIII. 9.) U. o., 1911. — Jean-Christophe Párisban. 
Reg. í r t a Romain Rolland. Ford. (A Kultúra Regtára. 30.) U. o., 1919. (2 
köt.). — A srapnel. í r t a Maurice Leblanc. Ford. U. o., 1921. — A nagy 
titok. í r ta M. Maeterlinck. (Az Okkultizmus Könyvei). Ford. U. o. 
1921. — Párisi vasárnapok. Humoros reg. í r t a Guy de Maupassant. 
(Tréfás Könyvek. 4.) U. o., 1921. — Izlandi Ilan. í r t a Victor Hugo. Ford. 
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(A Regényírás Művészei. 17.) U. o., 1922. — A Rougon—Macquart-család. 18. 
A pénz. Reg. Ir ta Émile Zola. Ford. U. o., 1928. 

RUDAN AMADÉ (1916-tól szentlőrinczi) dr. sc. pol., ny. h. államtitkár, 
szül. Fiúméban 1868 január 24-én, megh. Budapesten 1937 április 10-én. — 
A keresk. minisztériumban szolgált s végül a hajózási osztály főnöke volt. 
A fiúméi kikötő fejlesztése körül szerzett érdemeket. Szinnyei szerint a fiúméi 
La Voce del Popolo-ban jelent meg tőle Jókai Mór Egy játékos, aki nyer. c. 
regényének olasz fordítása. Rényi Dezsővel leford. magyarra Felice Cavalotti 
Jefte leánya c. 1 felv. vígjátékát, melyet 1896 febr. 28. mutatott be a bpi 
Nemz. Színház. 

SCHRBYER VIKTOR, ügyvéd, földbirtokos, megh. Nagyszentmiklóson 
1937 júniusában 91 éves korában. — Valamikor Lopresti Lajos br. jószágigaz-
gatója volt Mercyfalván. — A P. Hirl. (1937. VI. 5. sz.) szerint több vers-
kötete van, de ezeket sem Szinnyei, sem Petrik nem ismeri; lehet, hogy álnéven 
jelentek meg. Én csak néhány nevével jegyzett tárcáját ismerem: Arad és 
Vidéke (1910), Szegedi Napló (1910—11). 

SIKORSZKY ENDBE, pápai kamarás, aszódi prépost, szül. Héthárson 
(Sáros vm.) 1856 április 30-án, megh. Gálszécsen 1937 április 5-én (tem. napja). 
— Több kiadást ért imakönyve: Égi ösvény. Eperjes, 1891. 

SZALAY JÓZSEF, dr. sc. pol., ny. kerületi rendőrfőkapitány, szül. Békés-
csabán 1870 február 17-én, megh. Szegeden 1937 április 25-én agyvérzés követ-
keztében. — R. kat. A jogot Budapesten és Bécsben elvégezvén, 1892—1902. 
Békés vm. szolgálatában állott, mint aljegyző és szolgabíró. 1902— 908 Hód-
mezővásárhely rendőrfőkapitánya, 1908 óta Szeged h., majd valóságos rendőr-
főkapitánya volt. Utóbb kinevezték ker. rendőrfőkapitánnyá s 1931-ben nyug-
díjazták. — Húsz éven át elnöke volt a szegedi Dugonics-Társaságnak. Szép 
bibliofil könyvtára volt dedikációs példányokkal és gazdag autogramm-gyüjte-
ménnyel. — Fiatal korában novellákat is irogatott a Békésm. Közi., Orosházi 
Űjs., Hódmezővásárhely, Vásárhely és Vidéke, Szeged és Vidéke, Szegedi 
Híradó, Szegedi Napló, c. lapokba. — Cserzy Mihállyal írt Ugarimádás c. 
népies színművét 1916 febr. 11. mutat ta be a szegedi színház. 

SZEMZŐ VILMOS, ny. áll. polg. isk. igazgató, szül. Kernyaján 1865-ben, 
megh. Budapesten 1937 május végén v. június elején. — Előbb Kismartonban, 
majd 1909/11. Győrött volt polg. isk. tanító, azután igazgató a felsővisói áll. 
polg. fiúiskolában. — Értekezése: győri polg. fiúisk. értés. (1910. A szépérzék 
fejlesztése az iskolában). — Munkatársa volt a Visó és Vidéke szépirod. 
rovatának. 

TÁRNÁI (1905-ig Tattárszkv) ISTVÁN, balmazújvárosi közs. tanító, 
megh. Debrecenben 1937 május 31-én, hosszú szenvedés után életének 51. évé-
ben. — A P. Hírl. szerint alig 18 esztendős kora óta irogatott cikkeket és 
elbeszéléseket vidéki és fővárosi lapokba, így a P. Hírlapba, is. — Jegyzeteim 
közt csupán egyszer fordul elő a T. I. név, a Felsőmagyarország egy 1915-ben 
megjelent tárcájánál. Egyébként T. Iván névvel jegyzett tárcákat és verseket 
ismerek. — Munkái: Magyarok Messiása. (Műkedvelők Kta 1.) Debrecen 1923. 
— Az utolsó szó. (Műkedvelők Kta 3.) U. o. 1924. — Bűnbocsánat (Műkedve-
lők Kta 4.) U. o. 1924. 

TORMAY CÉCILE (nádudvari), nemes alapítványi hölgy, a M. Asszo-
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nyok Nemz. Szövetsége elnöke, szül. Budapesten 1876-ban, megh. Mátraházán 
saját villájában 1937 április 2-án a hajnali órákban. — R. kat. Szülők: T. Béla, 
államtitkár, munkácsi és barkaszói Barkassy Hermin. — 1893 óta ír t elbeszélé-
seket különböző lapokba. Az 1914/18. háború alat t szinte alig írt, mert a 
Vöröskereszt teljesen lefoglalta. Az 1919. kommunista uralom halálra kereste 
s ő álnéven bujdosott az országban. A rend helyreállása után egyik vezetője lett 
a nemzeti mozgalomnak. Megalapította a M. Asszonyok Nemz. Szövetségét s 
1922-ben megindította a Napkelet c. irodalmi folyóiratot, melynek haláláig 
főszerkesztője volt. — Április 5-én temették el az Iparműv. Múzeum kupola-
csarnokából a kormányzópár jelenlétében. A MANSz. nevében Ágoston Gézáné, 
a Napkelet szerkesztősége nevében Kállay Miklós búcsúztatta. Haláláról leg-
közelebbi összes ülésén a M. Tud. Akadémia nevében József kir. herceg emléke-
zett meg. — Előttem ismert tárcái és egyéb írásai: M. Génius (1893/4), Fth. 
Lapok (1894), Hazánk (1894, 97), Délmagyarorsz. Közi. (1895), Nemzet 
(1895/9), B. Napló (1896, 900/1, 08), Háztartás (1899), M. Nemzet ( 1 8 9 9 -
900), Ország-Világ (1900), M. Lányok (1901), Oj Idők (1901, 08, 14/5), M. 
Ilírl. (1902/13, 16; 1903: 119—131. sz. Petneházy), Kolozsv. Üjs. (1903), 
A Hét (1905, 08), Jövendő (1905), Pol. Hetiszemle (1905), Az Üjs. (1909, 11, 
18), P. Hírl. (1910), M. Figyelő (1912 : IV.), A Cél (1913), Napkelet (1922), 
stb. Német fordításban: P. Lloyd (1908, 910; 1911: 11—48. sz. Menschen 
unter Steinen; 1916, 18). — Munkái: Apród-szerelem. Novellák. (Az Athenaeum 
Olvasótára. XI : 22.) Bp., 19,00 [1899]. — Apró bűnök. Elbek. U. o., 1905. — 
Emberek a kövek között. Reg. U. o.. 1911. (1919-ig 4 kiadást ért. Németül: 
Menschen unter Steinen, über t r . v. Ernst Goth. Berlin, 1912; franciául: An 
pays de pierre. Trad, par Marcelle Tinayre et Jean Guerrier, először a Revue 
de Paris 1913. évfában, majd Paris, (1914); olaszul: Cuori fra le pietre. Trad, 
de Silvia Rho. Milano, 1928.) — A régi ház. Reg. U. о., 1914. (1937-ig 31.000 
példány. 1916-ban elnyerte a M Tud. Akad. Péczely-díját. Németül: Das alte 
Haus. Übers, v. Heinrich Horvát, először a Frankfurter Zeitung 1916. évfában, 
majd Berlin, 1917; svédül: Ulvings bus. Ford. Leffler Béláné Stockholm, 1917; 
dánul: Det gamlo haus. Kjobenhavn. 1919, 2 kiadást ért; angolul: The old 
house. Translated by E. Torday, London, 1921. és Newyork, 1922; hollandul is 
megjelent). — Viaszfigurák. Novellák. U. o., 1918. (1937-ig 9000 példány; 
ebből két novellát még 1908-ban és 1909-ben lefordított olaszra Gabriele 
D'Annunzio). — Almok. U. o„ 1920. — Bujdosó könyv. U. o., 1921/2. (2 köt. 

1937-ig 5 kiadást ért 20.000 példányban; angolul: An outlows diary. London; 
franciául: Le livro proscrit. Trad, et adapté par Marcelle Tinayre et P. E. 
Régnier, előbb a Revue de Paris és a Revue Universelle hasábjain, majd kötet-
ben Páris, 1925; ez a fordítás 9 kiadást ért; finn, lengyel, német és olasz for-
dításokban is). — Megállt az óra. (Elbek) U. о , 1924. — Assisi Sz. Ferenc kis 
virágai. Ford. (A Napkelet Kta. 16.) U. o., 1926. (2—3. kiad. u. o„ 1927). — 
Kis m. legendárium és Sz. István királynak intelmei. Ford. U. o., 1930. — Ma-
gyar legendárium. Ford. U. o. (1931) (Molnár C. Pál fametszeteivel). — Az 
ősi. küldött. I. A csallóközi hattyú. II. A túlsó parton. Tört. reg. U. o., 1934. 
(A 3. köteten haláláig dolgozott s az csaknem teljesen elkészült.) 

TÓTH SÁNDOR (csáfordi), dr. phil., ny. főgimn. igazgató, a Dugonics-
és Kemény Zsigmond írod. Társ. r. tagja, szül. Győrött 1854 február 24-én, 
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megh. Budapesten 1937 május 6-án (temetés napja). — Pályáját 1876-ban 
mint a Selmecbányái kat. főgimn. h. tanára kezdette. 1879—83. Nagyszebenben, 
1883—93. Pozsonyban volt rendes tanár, 1893/4. mint h. igazgató megszer-
vezte a szentgotthárdi áll. gimnáziumot, 1894—1902. a makói áll., 1902—19(?) 
az eperjesi kat. főgimn. igazgatója volt. — 1875 óta írt verseket, novellákat, 
rajzokat s egyéb cikkeket külföldi, vidéki és fővárosi lapokba. — Főbb irodalom-
tört . cikkei: eperjesi kat. főgimn. értés. (1903. Petőfi költészete), Eperjesi 
Széchenyi-Kör Evkönyve (1906. Jókai Mór; 1907. Greguss Ágost). — Munkái: 
A lírai álláspont és Arany János. Bp., 1878. — Musaeus Grammaticus Hero 
és Leandere. Ford. Selmecbánya, 1878. — Symbolum és allegória. U. o., 1878. — 
A m. irodalom története. Nagyszeben, 1881. (3. telj. átdolg. kiad. Bp., 1899— 
1900., 2 köt.) — A jó erdélyiek. Elbeszélések, rajzok. Bp., 1883. — Br. Kemény 
Zsigmond életrajza. (M. Helikon. 38.) Pozsony, 1884. — Madách Imre életrajza. 
(M. Helikon.) U. o., 1884. — Olvasókönyv a m. irodalom történetéhez. Bp., 
1884. — Aki senkié sem. Reg. U. o., 1884. — A prózai írásművek elmélete. 
U. o., 1885. (2. átdolg. kiad. U. o., 1887.) — Olvasókönyv a prózai írásmüvek 
elméletéhez. U. o., 1886. — Távol, közel. Újabb elbeszélések. Pozsony, 1888. -— 
Az utolsó kuruc. Krón. történetek az ifj. szám. Szentgotthárd, 1895 (és Bp., 
1904). — Kuruc világ. Reg. történetek. Bp., é. n. — Kuruc krónikák II. Rákóczi 
Ferenc korából. Az ifj. szám. U. o., 1896. — Hellas ege alatt. Elbeszélések és 
rajzok. U. o., 1897. — A kuruc király. Krón. történetek. U. o., 1898. — Erdély 
nagyasszonya. Krón. történetek m. leányok szám. U. o., 1899. — Szöcske kis-
asszony. Reg. m. leányok szám. U. o., 1904. — A legnagyobb magyar. Reg. 
korrajz a m. ifj. szám. U. o., 1904. — Gyászos idők, hősi tettek. U. o., 1904. — 
A m. szabadság atyja. Eeg. korrajz a m. ifj. szám. U. o., 1909. — Sáros vm. 
monográfiája. Berzeviczy Albert előszavával. Eperjes, 1909/10. (I—II. köt.) — 
Álnevei: Győri Ede; Széphalmi; Tivadar. , 

VIDOR IMRE, dr., szabadkai izr. hitközs. titkár, megh. Budapesten 1937 
áprilisában 59 éves korában. — Évekig munkatársa volt a Szabadkai Napló-
nak. — Versei: Ország-Világ (1904). — Talán az ő munkája: Árpád, vagy 
a magyarok bejövetele. Bp., é. n. 

VEZÉRI ÖDÖN, ny. várnagy, szül. Nagybányán 1841-ben, megh. Szol-
nokon 1937 január 27-én. — Ref. A pesti egyetemet. 1861. elvégezvén, vár-
megyei aljegyző volt, majd 16 éven á t színéez és rendező. 1879. visszatért a 
v.m. szolgálatába; ő volt az első főispáni titkár és az utolsó várnagy. 1906. 
nyugdíjazták. 1892 táján vette á t a Horthy István alapította Tiszavidék c. 
lap szerkesztését, mely utóbb beolvadt a Jász-N agy kún-Szolnokm. Lapokba, 
melyet négy évtizednél tovább szerkesztett. — Színész korában Kassán a kö-
vetkező színműfordításai kerültek színre: A szerzetesek. Vigj. 3 felv. Irta 
Tonelli (1868. X. 19.); A fehérruhás nő. Dráma 5 szakaszban. Irta Charlotte 
Birch-Pfeiffer. (1873. III. 17.); A gyermekorvos és a szerelem gyermeke. Dráma 
5 felv. Alexandre Dümas után (1873. IX. 15.); Egy szó a birodalmi tanácshoz. 
Színmű 4 felv. í r ta O. F. Berg (1874. I I I . 17.); Claude felesége. Színm. 3 felv. 
(1874. IV. 9.). 

WLASSICS GYULA (1916-tól báró), dr. jur. et. sc. pol., v. b. t . t., a 
m. kir. közigazgatási bíróság ny. elnöke, felsőházi tag, a M. Tud. Akad. ig. 
és t. tagja, a Korvin-lánc tulajdonosa, szül. Zalaegerszegen 1852 március 17-én, 
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megh. Budapesten 1937 március 30-án, éjjel negyedkettőkor, lábtörés folyo-
mányakép beállt tüdőgyulladásban. — Róm. kat. A jogot Bpen és Bécsben 
elvégezvén, igazságügyi szolgálatba lépett. Előbb a kir. törvényszéken és a kir. 
táblán működött, majd az ügyészség státusában berendelték az igazságügy-
minisztériumba, ahol a törvényelőkészítő osztályban dolgozott. Mint főügyész-
helyettest 1891. kinevezték a büntetőjog ny. r. tanárának a bpi egyetemre. 
1892. a csáktornyai kerület szabadelvűpárti programmal országgyűlési kép-
viselőnek választotta meg s ő let t a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény-
javaslat előadója. 1895. Bánffy kabinetjében elvállalta a vallás- és közokt. 
miniszteri tárcát, melyet a Széli- és Khuen-Héderváry-kabinetben is megtartott . 
1903 végén a minisztérium vezetésétől fölmentetvén, újból elfoglalta egyetemi 
katedráját. 1906—1932. a közigazgatási bíróság elnöke volt. Mint ilyen be-
került a főrendiházba, melynek 1918 jún. 18. elnökévé nevezte ki IV. Károly 
király. A forradalmak után résztvett a felsőházi törvény előkészítésében s 
amikor a felsőház megalakult, egyhangúlag megválasztották annak elnökévé. 
E tisztét 1935 áprilisáig töltötte be. Az országház kupolacsarnokából temet-
ték április 2-án. Horthy Miklós kormányzó jelenlétébt n szentelte be Glattfelder 
Gyula csanádi püspök. A felsőház nevében gr. Széchenyi Bertalan, a közig, 
bíróság nevében Puky Endre búcsúztatta. — 1868 óta széleskörű irodalmi 
munkásságot fejtett ki a büntetőjog, közigazgatási jog és a nemzetközi jog, 
valamint a publicisztika terén. A M. Tud. Akadémia, melynek 1885 óta tagja 
s egy ideig másodelnöke is volt, publicisztikai működését a Bródy-díjjal, jogi 
munkásságát pedig nagydíjával tüntet te ki. — Irodalmi vonatkozású munkái: 
Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rend. és bev. (M. Remekírók. 18/9.) Bp., 
1906. (2 köt.) — Kultúrpolitikai kérdések. U. o. (1909). — Deák Ferenc. 
(Olcsó Kt. 663/4.) U. o., 1912. — Múzeumok és könyvtárak. Elnöki beszédek. 
(Olcsó Kt. 1672/5.) U. o., 1912. (Nagy 8-r. díszkiadásban is megjelent a Múzeu-
mok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és Főfelügyelősége kiadásában, 60. születése-
napja emlékére.) G.. P. 

Figyelmeztetés. Gulyás Pál sajtó alá kész művére (Magyar 
írók élete és munkái) október hó elsejéig lehet előfizetni a Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (Budapest, VIII. 
Múzeum-kőrút 14.) címén. Kérjük olvasóinkat és a magyar 
középiskolák igazgatóit, hogy a mű megjelenését előfizetésükkel 
tegyék lehetővé! Szerk. 

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

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


