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ÍRÓI működésem.
1885—1935.

Egyrészt az egyes írásaim iránt megtisztelő módon megnyilvánult 
érdeklődés, másrészt írói munkásságom félszázados múltja indítottak arra, 
hogy most összefoglalva beszámoljak, azokról a szellemi termékeimről, 
amelyek nagyrészt névtelenül vagy álnév alatt jelentek meg és így bizo

nyára közérdekből is nyilvántartást érde
melnek, főként a bibliográfia szempontjából.

Életrajzi adataim.
Születtem Kolozsvárt 1861. febr. 25-én. 

Érettségi vizsgát tettem a kolozsvári róm. 
kát. főgimnáziumban 1879-ben. Előbb a ko
lozsvári, majd a bécsi egyetem orvosi ka
rán hallgattam előadásokat és nyertem ab
szolutóriumot. Azonban egészségi okokból 
búcsút mondtam az orvosi pályának és gaz
dálkodásra tértem át, de bármely foglal
kozás körében elő szoktak fordulni olyan 
események, amelyek örökké emlékezetesek 
maradnak.

így e sorok írója, mint egyháztanácsos, 
városatya és politikai párttag, mint író, ma
gántisztviselő és természetbarát városunk 
kultúrmozgalmaiból állandóan kivette a ré
szét és emberbaráti téren szintén buzgól- 
kodott s jóllehet ez a csendes és zajtalan 
munkásság az utolsó 40 év közvéleményé

nek a nyílt fóruma előtt folyt le: most tehát mégis alkalomszerűnek mu
tatkozik, hogy összegezzük egy emberöltő eredményeit, amelyek az egye
sületi, társadalmi, egyházi és városi közügyek javára érvényesültek, de 
kihatásukban és jelentőségükben többnyire általános erdélyi vonatkozás
sal bírnak és így érdeklődésre ta#lgitp%k igényt. Annak ellenére, hogy 
szépirodalmi babérokra sohasem pályáztam, mindazonáltal a publicistái 
hajlam az, amely 1885-től azaz 24 éves koromtól kezdve napjainkig ál
landóan kísért. így amikor például ezelőtt közel 50 évvel a ,»Borsszem 
Jankó“ élclap ezredik számát adták ki, a sokszáz üdvözlet közül egyedül 
az én humoros latin versem lett közzétéve, mint dicséretet nyert külön
leges köszöntő. Ennek eredményeként humorisztikus író is lettem, akit 
aztán később Bartók Lajos költő a ,.Bolond Istók“ élclapban „Sinapis“ 
néven versben megénekelt. 1895-ben a magyar turistákról írt vezércik
kem az ,,Erdély“-ben Rákosi Jenő figyelmét is fölkeltette és a ,.Buda
pesti Hírlap“-ban ő általa írt elismerő cikkben nyert kifejezést. 1903-ban 
XIII, Leó 25 éves pápai jubileuma alkalmával „Az örmény kereszt“ című
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illusztrált tanulmányomat egy latin költemény kíséretében Őszentségének 
ajánlottam, ki azt kegyesen fogadva, egy címemre Rampolla bíboros-ál
lamtitkár által írt levél útján megköszönte és apostoli áldásával tisz
telt meg.

Ettőlfogva, mint egyházi író még élénkebben folytattam katolikus 
vonatkozású munkásságomat, sőt ezelőtt 13 évvel épen XI. Plusz pápa 
trónfoglalásáról hosszabb tárca közleményt tettem közzé. Időközben, mint 
városatya városi ügyekkel is foglalkoztam és hogy egy példát említsek, 
többek közt cikket írtam az épen szőnyegen lévő utca- elnevezésekről 
és javasoltam, hogy a Néputcát Bem utcának, a Fürdőutcát Schütz János- 
utcának, a Házsongárdot Felső városnak, a Hóstátot pedig Alsóvárosnak 
nevezzék el. Indítványomat a városi közgyűlés egyhangúlag magáévá tette. 
Ettől kezdve a városi ügyeknek is krónikása lettem, sőt egy „Kolozsvár“ 
című idegenforgalmi röplap szerkesztésében való részvételem folytán, 
mint idegenforgalmi író is nyilván tartani kezdtem Erdély látogatottságá
nak az előmozdítását.

Ilyen körülmények közt szerencsés voltam Bécsben Argutinszky 
kaukázusi örmény herceggel megismerkedni, kinek kedvenc témája a 
néprajz volt, mely az EKE-múzeum és Örmény-múzeum létesítésénél en
gem is foglalkoztatott, az EKE-ben több mint negyven év alatt viselt 
tisztségeim mellett, ami az általam megírt egylettörténetből kiviláglik.

1903-tól 1908-ig az „Erdély“ szerkesztője voltam, a „Magyarország“, 
„Magyar Állam“, „Bolond Istók“, „Armenia" című újságoknak pedig 
állandó munkatársa, de alkalmi tudósítója más lapoknak is. Megírtam az 
erdélyi magyar turistaság keletkezését (lásd „A magyar sport ezeréve“ 
Budapest), a kolozsvári Függetlenségi és 48-as Párt 50 éves krónikáját, 
az erdélyi magyar-örmény betelepülés nép- és korrajzát, utóbbit az Er
délyi Évkönyv számára, továbbá a fentebb már említett EKE történetét; 
külföldi tanulmányútaim eredményeként pedig az alpesi klubbokról, a 
néprajzi múzeumokról szóló tanulmányaimat stb. úgy hogy önnálló mű
veimnek a száma a húszat meghaladja, melyekről a lexikonok beszá
molnak.

Ezenkívül egy pár kötet útirajzom és számos hírlapi cikkem jelent 
meg túlnyomórészben turista vonatkozással. Meggyőződéses híve lettem 
annak a tervszerű idegenforgalmi propagandának, amelyet az európai főbb 
gócpontokban személyesen tapasztaltam s amelynek fokozatos megho
nosítása érdekében a Kolozsvár városi közgyűlés annak idején indítvá
nyomra munkatervet, külön idegenforgalmi bizottságot, irodát szervezett 
s egy értesítőt is kiadni tervezett. Azonban jött a háború és a szép ter
vek folytatást nem nyertek ; — de hogy magánúton is lehet valamit elérni, 
elég, ha reámutatok régi külföldi összeköttetéseimre, melyek a legutóbbi 
Nemzetközi Alpesi Kongresszusok alkalmából oly barátságosan megnyil
vánultak, Annak jeléül pedig, hogy turista létemre a népet is megbecsül
tem, alkalmilag népviseletet is öltöttem pl. egy torockói kiránduláson rög
tönzött népünnepen, vagy a Kárpát-múzeum alapját megvető néprajzi 
bálon a 90-es években. Egyébiránt a népviseletek védelmére illetékes 
helyen javaslatot is dolgoztam ki. Tulajdonképeni súlypontja működésem
nek az Erdélyi Kárpát-Egyesület kebelében érvényesült, mindazonáltal 
a háború előtt, mint a Függetlenségi Párt, a Kossúth Lajos Asztaltársaság, 
az Örmény Múzeumegyesület alelnöke, a Kossúth-szoborbizottság pénztá
rosa, nemkülönben mint 21 éven át megválasztott városi képviselő a for-



radalom kitöréséig szolgáltam a közügyeket, de még jelenleg is szeren
csés vagyok közreműködni a Magyar Párt, a róm kát. egyház, Nemzeti 
(magyar) Kaszinó, továbbá az Emke, EKE, EME stb. ügyeinek intézésé
ben. Mindig kedves emlékeim maradnak, hogy a Mátyásházban több 
uralkodócsaládbeli magas személyiséget, sok hírneves egyént, köztük Jókai 
Mórt, gróf Apponyi Albertet szerencsés voltam kalauzolni és így szemé
lyesen és közvetlenül megismerni. Külön említem meg Sapieha lengyel 
herceg bátor aviatikust és Mister Lebaudy-1, a „Szahara császárának'1 
nevezett nábobot, kik a közel múltban Kolozsvár idegenforgalmi szen
zációi voltak...

S jóllehet még a háború előtt beutaztam Ausztriát, Magyarorszá
got, Horvátországot, Erdélyt, Francia-, Német-, Olaszországot, két ízben 
Svájcot, Dániát, Skandináviát, Korzikát és az Erdéllyel határos román 
ó-királysági vidékeket, hol mindenütt együttvéve talán 500-at is kitevő 
számos nagyobb kirándulást tettem, mégis örvendek, hogy szeretett szülő
városom, Kolozsvár környéki „ezerturám“-nak az évfordulója szolgált al- 
kalmul, hogy egyes testületek, sajtóorgánumok és magánosok megtisztel
tek becses figyelmükkel és elismerésükkel.

így értem meg egyúttal turista-irodalmi munkásságomnak is a negy
venedik évfordulóját, melynek alkalmából mintegy a szives megemléke
zések viszonzásául és a szakkörök tájékoztatására most ez a kiadvány 
megjelent.

Életrajzi adataim benne foglaltatnak Szinnyei József Magyar írók élete 
és munkái c. müvében, a Pallas Lexikon, Révai Lexikon, a Magyar Iro
dalmi Lexikon, az Erdélyi Lexikon hasábjain, továbbá Krücken „Das geis
tige Ungarn" (Wien, Budapest, Leipzig) című munkájában. írásbeli dolgo
zataim a következő újságokban jelentek meg 1885-től napjainkig:

I. Kolozsvári hírlapok, cikkeim megjelenési sorrendje szerint és zár
jelben rövidített címmel is. Magyar Polgár (Μ. P.), Kolozsvári Közlöny 
(K. K.), Kolozsvár (К-r.), Erdélyi Híradó (E. H), Nemzeti Hírlap, Újság, 
Kolozsvári Hírlap, Ellenzék, Keleti Újság, Kolozsvári Friss Újság,ք.էՇ.^

II. Budapesti Napilapok. Magyar Állam (M. Á), Magyarország (Mg.), 
Alkotmány (Alk ), Budapesti Hírlap (B. H.), Budapest (Bp.), Pester Lloyd, 
Magyar Hírlap (Μ. H.), Pesti Hírlap (P. H.), Független Magyarország, Fő
városi Lapok, Nemzet, Egyetértés, Pesti Napló, Hazánk, Az Újság. Bécsi 
napilap: N. Éreie Presse.

III. Vidéki hírlapok. Brassói Lapok, Dunántúli Hírlap, Aranyosvidék, 
Nagyvárad, Szamosujvári közlöny, Gyergyói Hírlap, S. D. Tageblatt, Sz. 
Udvarhely, Balaton Vidéke, Székely Nemzet, Beszterce stb.

IV. Folyóiratok, emlékkönyvek, heti lapok. „Erdély“, Bolond Istók, 
Armenia, Virgács, Borsszem Jankó, Magyar Nyelvőr, Üstökös, Kárpátes
télyi eml. könyv, Tordai Emke emlék-könyv, Udvarhelyi Emke emlék
könyv, Orvosi Hetilap, Magyar Orvosi Revue, Gyógyászat, Kol. Képes 
Naptár, Der Tourist (Berlin), Sportvilág (Bpest), Revue Alpine (Lyon), 
Magyar Erdész, La France á L’Etranger (Páris), Turista Közlöny (Bp.j, 
Természet, Pásztortüz, Honvédestélyi eml. könyv, Ararat (Bucuregti). 
L Echo des Alpes (Génévé), Kossuth naptár 1909, 1910, 1911. Erdélyi 
Szemle, Magyar Nép, Közművelődés, Revue du Touringclub de France 
(Paris), Ri vista Mensile (Torino) stb. írói álneveim és jegyeim : Sinapis 
humorisztikus cikkeimnél és verseimnél, Ekefalvi, Araráti, M. Gy, és Za-la.

önálló müveim feltűnőbb nyomással vannak jelezve.



71 Politikai, humoros és egyéb alkalmi cikkek.

1885. 1893.
Turista-humor a parketen (ado

mák), Kárpátestélyi emlékkönyv, 
ápr. — Pyrrhusi győzelem, ,,Buda
pest“. okt. 22.

„Borsszem 
Jankó”, dec. 6. (Sinapis álnév alatt). 

1887.

Rejtvény (vers)

„Borsszem 
Jankó" ezredik jubiláns számába írt 
latin üdvözlő vers, dicsérettel ki
tüntetve, szintén fenti álnév alatt, 
márc, 27.

Ad Píperculum 1894.
Széchenyi emlékünnepén, U. о 

febr. 11. — f Billroth, latin vers, 
,,B. Istók“ febr. 11. — Három őrszem, 
Aranyosvidék, jun 16.

1895.
f Kun Kocsárd gróf, Udvarhelyi

emlékkönyv, Bolond Istók, jun. 3. 
Károlyi Gábor halálára, Bolond Is
tók. „Budapest“ szept. 8.

1901.

1890.
Ligeti tájképíró emlékére (epig- 

ramm), „Bolond Istók", jun. 19.
f Rudolphus, latin vers, U. o. 

február 2. — Bunsen, U. o. febr. 
16. — Brassai Sámuelhez, U. o. 
márc. 9. — Munkás császár, U. o. 
ápr. 20. — f Joannes Neszveda (la
tin vers), U. o. ápr. 27. — „Az al- 
csuthi rózsa" vezérvers, U. o. jul. 20. 
Dr. Coquus (Koch), latin vers, U. o. 
nov. 30.

Humoreszkek, „Afganisztán Vár
tán levelei" (új sorozat), U. o. 1890 
— 1917.

A mi zászlónk, Bolond Istók, má
jus 19.

1902.
Magyar-örmény hazafiság, vezér 

vers, arcképpel, Armenia, szept. 1.
1903.

Vándorgyűlés után. Magyar Pol
gár. szept 14. (adomák).

1905.
1891.

Megyereform, U. o. ápr. 12. Ad Is- 
toculum, latin vers, válasz Bartók La
josnak „Ad Sinapim“ irt szintén latin 
költeményére, U. o. máj. 24. fHay- 
nald, U. o. jul. 12.— Bethlen Gábor
hoz, vezérvers, U. o. nov. 8. — „Ad 
Josephum Hyrtl“, latin v.,U.o. dec. 13.

1892.
Ébresztő, vezérvers, „Budapest“, 

jan. 31. — A függetlenségi Párthoz, 
vezérvers, U. o. febr. 28. — Ma
gyar udvartartás, Bolond Istók, „El
lenzék, ápr. 10. — A ve Kossuth! 
latin V., „B. Istók“ szept. 18. — 
Vivat Kecskemét! latin vers Bartók 
Lajoshoz, U. o. ápr. 3.

Latin vezényszó, „Ellenzék“ má
jus 25. — Áldomás a Kossuthser- 
leggel, előadás az 50 ik estélyen, (a 
jelen volt Barabás Béla politikus is 
gratulált.) „Szamosújvári Közlöny“, 
Kol. Friss Újság és külön könyv, 
okt. 29. — A hidelvei választók 
felvonulása, Ellenzék ápr. 27.

1907.
Pártok forrongása, vezér cikk, Új

ság, szept. 27.
1909.

Vittam et anguinem, latin vers, 
Bolond Istók, ápr. 4. — Egyesült 
erővel, vezér cikk, Újság, junius 5,
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1910. шаге. 7.-— Aktuális politikai kérdé- 
A kol. függetlenségi Párt zászló- sek, Pesti Hírlap, márc, 12.— 

bontása, Ellenzék, Magyarország,
ápr. 25—27. — Választó viccek, EÍ- A Kossuth Lajos. Asztaltársaság 
knzek, ma,. 2 ֊ Mérkőzés előtt, 125-ik estélye, Újság, márc. 16.- 
pohtikai beszed, Erdélyi Újság, ma,. Kávéházi hadászok, vers, B. Istók,

márc. 25. A kol. függetl. Párt 50 
éves krónikája, Újság és külön 

Véderőtörvény és obstrukció, Új- könyv, máj. 27. — A kolozsvári
ság, szept. 27.— külön főíspánság, U. o. jul, 13. —

Az ált. választójog és a kolozsvári 
függetl. Párt, U. o, jul. 19.

1917.

1911.

1912.
Kossuth-rózsa, alkalmi vers a ko

lozsvári Kossuth- szobor gyűjtésre, 
Bolond Istók, Ellenzék, szept. 29.—

1918.
Az utolsó Kossuth, B. Istók, jan· 

Erdélyi Kossuth-szobrok, Magyaror- 20.— Erdélyi királyi biztosság, Uj- 
szág, okt. 8.— Politikai kibontako- ság, febr. 5. — Március idusának 
zás és a választó reform, Újság dec. 70-ik évfordulója, U. о március 19. 
25. (Karácsonyi szám).— Tíz testvér Elvhüség és pártpolitika, U, o. ápr. 
a csatatéren, U. o. szept. 5. 20.—

1921.
Az új országgyűlés és a háború, Világnyelvek versengése és a sár

vezér cikk, Újság, március 7, — rém, U. o. márc. 25. A világ új 
Van-e szükség helyes politikára ?, térképe és az üzleti szellem, Ke- 
előadás a Független Pártkörben, Ki- leti Újság, aug. 14. — Új bízánc, 
vonatos ismert,, Ellenzék, Újság, ápr. Újság, aug. 25.
30,— Háborús előadások, Pesti Hír
lap, ápr. 10. Magyarország és a kül A fajok küzdelme és a világgaz- 
föld, előadás U. o. és kivon, ism., daság, tárca, U. o. márc. 25. A vég
jük 27. Állami feladataink egyházi nélküli világkonferenciák, U. o. ápr. 
téren, előadás, U. o. ,,Gyergyói Hír- 6. — A százados német gyámkodás 
lap" nov. 23—26.— Egy őszinte be- u(án, U. o. szept. 2.— 
széd (Tanács J.) Ellenzék, dec. 31. 1933

В. J.: A „vörös hold" c. háborús 
A kol. Függetl. Párt ünnepe, Ma- örményelbeszélések ismertetése, El- 

gyarország, Pesti Napló, márc. 5.— Ienzék, dec. 28. — (Franz Werfel 
A külföldi magyarság hazatelepítése, regénye kicsiben Bodurián János 
előadás a Pártkörben. Magyarország, szépvizi örmény plébánostól.)

1915.

1922.

1916.



II. Turistaság, idegenforgalom, dpo-ft.

1894. Tájképfestészet és turistaság, ford, 
franciából, „Erdély" dec. 31.

Turistaság. Pallas Nagy Lexikon 
XVI. kötet 429. 1.

A csurgó a Királyhágón. ,,Erdély" 
julius 1.

1895.
Úti emlékek a tavak országából, 

tárca-sorozat „Erdélyi Híradó", aug. 
17—24, és külön könyv. Németül is 
volt ismertetve (dr.H. Stiimcke Berlin).

A hazai turisták, „Erdély" dec. 
és különlenyomat.

1899.
A Salzkammergut fővárosa, úti

rajz, „Magyar Állam" április 18.
A Mátyás-ház, költemény. „Bolond 

Istók" május 28., „Csíki Lapok.“
Az idegen forgalom emelése. „Er

dély" julius 1.
Feketehegy fürdő, tárca. „Pan

nonia", augusztus 6.
Helyneveink, költemény. „Bolond 

Istók" november 10.
Siegmeth K.: Magyarország bar

langjai. „Erdély" julius 1.
1900.

A kerékpáros, költemény. „Kerék
páros turista", március 31.

Téli turistaság, fordítás németből, 
„Erdély" március 31.

Hazai idegenforgalmi egyesület, u, 
o. április 19.

Az EKE fürdőkönyve és az ide
genforgalom, u. o. junius 5.

Turistaság és táplálkozás, u. o. 
junius 20.

1896.
A fucsba ment napfölkelte, tárca, 

„Magyar Állam" jul. 7.
Svájci képek, úti rajzok, október 

20—30 „Erdélyi Híradó" és külön- 
könyv. Angolul is volt ismertetve 
(Miss E. Stuart — London).

A kiránduló helyek feltárása, ja
vaslat, „Erdély" dec. 2.

1897.
A hazai idegenforgalom és a kül

föld, „Erdély" dec. 18.
Erdélyi Kárpátok, költ. „Eidély" 

március 31.
Mária-Czell, útirajz, „Magyar Ál

lam" szept. 8.
A legifjabb nemzedék és a turista

ság, „Erdély" nov. 22.
Látogatás a külföldi alpesi klub- 

bokban, felolv., „Erdély" nov. 22 és 
különlenyomat. — Vlegyásza u. o. 
november 22.

A hegymászásról. „Erdély" dec. 
30, „Magyar Állam" (tárca).

1898.
A külföldi bizottság feladata (el

nöki megnyitóm.) „Erdély" ápr. 10.
Kerékpáradó, költ., „Bolond Istók" 

október 9.

1901.
A házi és népipar turista szem

pontból. „Erdély“ március 9.
Déchy Mór, a hires turista ön

magáról. Fordítás németből, „Erdély" 
december 8.

1902.
A külföld nálunk, vezércikk „Er

dély" április 30,
Á vasút és turistaság, u. o. ápr. 30. 
Diákturisták, költ. „Sz. Nemzet", 

„Szabadkai Szabadság" aug. 1.
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Örmény hímzéskiállitás, „Ellenzék“, 
„Nemzeti Hírlap“ október 13.

„Erdély“ lapismertetés, „Magyar 
Hírlap“ október 17.

A hegymászó kerékpár, „Erdély“ 
december 31.

Élőpatak! karcolatok, tárca. „Új
ság“, augusztus 12.

Kolozsvár és az idegenforgalom, 
u. o., november 16.

Les hautes Tatry, ismertetés. „Er
dély", december 29.

A turista egyletek nemzetközi 
kongresszusa, „Erdély“ december hó.

1903.
Francia író a Székelyföldről. „Sz. 

Nemzet“, április 27.
Helységneveink és az idegenfor

galom. „Újság“ május 26.
Helyi érdekességek, „Kolozsvár“ 

című idegenforgalmi lap, junius 28.
Az élőpatak! fürdőéletből, tárca, 

„Magyar Polgár“, augusztus 22.
A Tordai-hasadéknál, tárca, „Er

dély“, „Újság“ szeptember 11.
Turistaregulák, „Erdély“ okt. 1.

1904.
Földrajzi sovinizmus, „Erdély“ 

január 3.
A lábszánkó és a téli turistaság, 

u. o. március 5.
Gyergyóbélbor és vidéke (színes 

képmelléklettel), u. o. augusztus 11.
A kányafői menedékház fölava

tása, u. o. augusztus 11.
Szahara császára Kolozsvárt, „Új

ság“, julíus 17.
Az „Erdély“ folyóirat jubileuma, 

„M. Állam“ julíus 17.
Amerikai meghívó az EKE-hez, 

„Ellenzék“, „Magyar Hírlap“ jul. 27.
Balatonfüred, tárca, „Újság" aug. 7.
A Balaton tündére, költ., „Dunán

túli Hírlap" augusztus 11.
A Balaton és az idegenforgalom, 

„M. Állam“ aug. 18 és „Badacsonyi 
Újság“ augusztus 16.

A badacsonyi kőkereszt, „Balaton 
és Vidéke“ augusztus 20,

A napsugárzás káros következmé
nyei, vezércikk, „Erdély“ szept. 28.

A nagy Ararát megmászása, „Ar
menia“ október 1.

Egy óriási könyv (Albinus-Atlasz) 
a Mátyás-házban, „M. Állam“ okt. 
2, „Magyarország“ október 6. „Or
vosi Hetilap", okt. 16.

1905.
Rövid ismertetés az EKE-ről, „Ko

lozsvári Képes Naptár“ január 1.
A szabadban való testmozgás té

len, vezércikk, fordítás németből, 
„Erdély“ márc. 17. — Die Touris
tik, „Pester Lloyd“ julíus 3.

Szent László-forrás, képpel, „Er
dély“ május 10.

Áz EKE turista-ünnepe a Bükk- 
erdöben, május 21. „Ellenzék“.

Kolozsvári látnivalók. Kleiner Füh
rer durch Erdély, junius 28.

Vendéglőnyitás a révi cseppkő
barlangnál, „Újság" julíus 15.

San Lazzaro, tárca, aug. 6. „Sza- 
mosújvári Közlöny“.

Balatonfüred, tárca ,,M. Állam“ 
augusztus 17.

Á bükkerdei Majláth-kut felava
tása, „Újság“ szeptember 18.

1906.
Téli sportok, vezércikk, „Erdély“ 

február 6.
A hegymászás eredete, u.o. febr.6.
„Erdély“ lapismertetés,,.Budapesti 

Hírlap“, március 11.
Czárán Gyula, mint kalauz szerk. 

„Erdély" május 21.
Kirándulás a hidegszamosi villany

telephez, u. o. május 21.
Korond és Szováta „Ellenzék“ 

szeptember 5.
Szovátafürdő, „Újság“ szept. 6.
Ünnep a Vasvári-havason „Erdély“ 

okt. 13.
„Erdély“ lapismertetés „Brassói 

Lapok“ okt. 23., „Szepesi Lapok", 
„M. Erdész" november 17—25.

Idegenforgalmunk kerékkötői, „Er
dély" december 20.

Két messzelátó torony, u. o. dec. 20.
1907.

A tájszépség védelme, vez, c,, 
„Erdély" márc. 1,
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A bábái szoroson át, u. o. 
március 1,

Korond-fürdő, „Erdély“, máj. 5.
Turista séták Kolozsvár környé

kén, „Erdélyi Hírlap", jun. 25.
Fürdőhelyeink és a turistaság, 

„Erdély“, jul. 14.
A hegymászás története, könyv- 

ismertetés, u. o., jul. 14.
Az EKE folyóirata, lapismer

tetés, „Budapesti Hírlap“, jul. 19.
Biharvármegye és az EKE, „Er

dély“, szept. 1.
Erdély legszebb tavai, „Újság“, 

szept. 5.
A Gyilkos-tónál, „Ellenzék“, 

szeptember 4.
Az EKE a Székelyföldön, „Ma

gyarország“. szép!. 11.
Az EKE bükkiétől ünnepe, 

„Pesti Hírlap“, szept. 19.
Házi iparunk szerepe a turista 

forgalomban, vezércikk, „Erdély“ 
december 1.

1909.
Erdély természeti szépségei és 

a Külföld, „Ellenzék“ január 23.
Az EKE folyóirata, lapismerte

tés, „Budapesti Hírlap“, febr. 10.
Kolozsvár kirándulóhelyei és a 

turistaság, tárca, „Újság“, máj. 22.
Turistaságügyí minisztérium, 

„Kossuth-naptár“ 19 Ճ9. szept. 18.
1910.

Az EKE virágos levelezőlapjai, 
„Kolozsvári Hírlap“, „Erdélyi Új
ság“ julíus 1.

1911.
Korzikai emlékek, útleírás. 

„Kossuth-Naptár, 1911, dec. 24.
Az EKE 20 éves fennállása“, 

„Kolozsvári Hírlap“, május 12
A Bercsényi turístaház, tárca, 

„Ellenzék“ május 23.
Fürdőink kirándulóhelyei, „Új

ság“ szeptember 6.
Szováta fürdő jövője, tárca, 

„Kolozsvári Hírlap“, szept. 15.
1912.

Három nap a Bányahavason, 
tárca, „Újság" junius 21.

A Balaton, mint Riviéra, tárca, 
u. o. augusztus 20.

A Kárpátegylet jubiláns képe, 
„Újság“, november 16.

1913.
Egy természetbarát emlékezete: 

Terray István, tárca, „Ellenzék“, 
december 28.

Kolozsvár idegenforgalma. „El
lenzék“, julíus 4.

Vízaknáról a Vöröstoronyi szo
rosba, „Újság, „Brassói Lapok“, 
augusztus 26.

A Nagyenyedi Kőköz, „Újság“, 
október 7.

A szebeni havasok közt, tárca, 
„Ellenzék“, december 18—19.

1914.
Az erdélyi magyar turistaság és 

az Emke, u. o„ április 3.

1908.
A Bucsinon át a Gyilkos-tó

hoz, útleírás, „Erdély“ március 5,
La Revue „Erdély“, lapismer

tetés, „Revue Alpine“, L'Echo 
des Alpes, Revue du Touring 
Club de France, márc. 30. Ri" 
vista Mensile, 7—8. sz 128. 1.

Hargita vidékén, „Erdély“ máj. 
15., „Udvarhelyi Híradó“ tárca

Kolozsvár környékének turista 
térképe, „Erdély“, „Ellenzék“ jú
lius 25.

A Detonáta u. o.
Rabsonné vára, képpel u. o.
Az „Erdély“ 200-ik száma, Der 

Tourist, szeptember 25.
Egységes átjelzés (A magyar 

turistaság fejlődése), EKE-közgyű
lési javaslat, „Magyarország“ ok
tóber 4.

A Sátorhegy, „Erdély ‘, dec. 31.
Szamosvölgye, dec.
A turisták szeniorja (Major 

Döller), tárca, arcképpel, „Erdély“, 
„Szepesi Lapok“, „Kaschauer Zei
tung“, december.



1915.
A film, mint honismertető, „El

lenzék", április 2.
1916.

Siebenbürger Ung. Karpathen
verein, „P. Lloyd", április 19.

Az EKE közgyűlése, „Magyar- 
ország", Alkotmány, április 20,

AZ EKE 25 éves fennállása, 
Újság", május 13., „Ellenzék", 
Kolozsvári Hírlap", május 13.
Az EKE első úttörői, „Erdély“, 

szeptember 2.
1917.

A közlekedési minisztérium és 
az idegenforgalom, vezércikk, „Ma
gyarország, julíus 1.

Hadi tájrajzi kiállítás Erdélyről, 
„Újság“, julíus 7.

Idegenforgalmi propaganda Er
délyben, „Ellenzék", nov. 26—27,

1918.
Néprajzi vagy turista-múzeum ? 

„Újság", március 27.
Az erdélyi fürdők talpraállítása, 

u, o., április 11.
A Kolozsvár-Gyalui vasút, u. o„ 

április 30.
Az erdélyi fürdők föllendítése, 

„Ellenzék", október 5.
1919.

Turistabotok gyűjteménye, „Új
ság", március 12,

1920.
Mi lesz a Zichy-cseppkőbarlang- 

gal Réven ?, „Ellenzék", junius 2.
1921.

Az Eke 30 éve, tárca, „Ellen
zék" junius 30.

Visszaemlékezés az EKE első 
királyhágói kirándulására, „Újság", 
julíus 1.

1922.
Egy idegenforgalmi diploma, u. 

о, október 22.
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1923.
A bükki turistaház jubileuma, 

u. o., november 1,
Iskolai tanulmányi kirándulások 

tervezete, „Keleti Újság", novem
ber 261. szám.

1924.
Emlékkép a Kárpát-Egyesület

ben, u. o., január 17.
1928.

Az EKE turista útjelzései, „Ke
leti Újság szept. 2.

1929.
A kolozsvári kirándulóhelyek 

turista térképe, „Ellenzék", má
jus 24.

Az EKE jogi személyiségét el
ismerték, „Ellenzék", jun. 15.

Az EKE alapszabályait jóvá
hagyták, Kel, Ujs., jun. 22.

Az erdélyi fürdők kiránduló- 
helyei, „Ellenzék" jun. 29,

Turistaság és néprajz, tanulmány 
„Erdélyi Turista" jul. 8

A Torda-hasadék kultusza, El
lenzék, aug. 2.

A Géczy-vár és környéke, „El
lenzék" szept. 4.

Egy nap a kolozsvári Bükkben, 
U. o·, szept. 8.

A műkedvelő fényképezés és a 
turistaság, U. o. szept. 19.

A Torda-hasadék és az idegen- 
forgalom, U о okt. 10.

A Királyhágó, U, o„ nov. 15.
Az EKE összeköttetései és a 

külföld, „Erdélyi Turista" decem
ber 27

Petőfi és a Torda-hasadék, U. o.
A régi Kolozsvár, U. o.

1930.
Uj turista- és cserkész-kalauz, 

(Tulogdy J.) Nagyvárad, jun. 31.
A magyar turistaság keletke

zése Erdélyben, tanulmány 5 több
színű mélynyomású egész lapter
jedelmű képmelléklettel. — Ä dr. 
Síklóssy László „A magyar sport 
ezer éve c. sport monográfia ön
álló különfej ezete.
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A budapesti turista kiállítás ka
lauza. U. o.

A magyar sport múltja és je-

A magyar sport ezer éve című 
könyv ismertetése, „Keleti Újság“ 
jul. 25.

Az EKE története (1891—1930) lene (dr. Mező F.) U. o.
A magyar atlétika megszüle

tése, U. o. (M. F«)
29 képpel, „Erdély“ szept. 25 és 
önálló könyv.

A kolozsvári Bükkerdő kultu
sza, „Ellenzék“ okt. 26. 1933.

Egy turistaházi kép magyará
zata, U. o., márc. 28.

A negyven éves EKE és gyüj- Nagysikert aratott a s. szent- 
teményeinek létrejötte, „Keleti turista-kiallitas, „Keleti
Újság", márc. 1. U.!saS -/«pi. Ί. ֊ U, Kalauz

Az EKE ,0 éves jubileuma, „El-
lenze , marc. . tájképi látvány, „Erdély“ dec. 20.

Az EKE 40 eves múltjáról, köz- A nemzetközi alpesi kongresszus 
gyűlési emlékbeszéd. „Erdély , és az EKE, „Ellenzék, nov. 3.— 
máj- 16. Turista milllénium, költ., „Erdély“

Az EKE negyvenedik születés nov. 4. 
napja, Költ. U, o„ jun. 24.

Az EKE turista könyvtára, U. o.
Szervezzük meg az EKE vidéki 

osztályait, U. o.
A képes levelezőlapok államo- első száma, „Ellenzék, márc. 22. 

sitása, „Kel. Ujs., dec. 24. A gyalog járás költészete, U. o.
ápr. 25. — A kolozsvári Bükk
erdő zsebtérképe, U. o. máj. 8 — 

Az idegenforgalom emelésének Megnyílt a kirándulási idény, „Ke 
a titka, U. о, jan. 20. letí Újság*' máj, 10. — Turistaság,

Az idegenforgalom, „Ellenzék“ idegenforgalom és emléktárgyípar,
„Ellenzék, máj. 27. — A lépés-

A képes levelezőlap monopo- mérés és a turistaság, „Keleti Uj- 
liuma és a turistaság, „Erdély“ ság“, jul. 12., Virágzik a Genciana. 
márc- 12. Ա o. aug. 14.

1931.

1934.
Az „Erdély“ 30-ik évfolyama, 

„Keleti Újság", jan. 5. — Megje
lent az EKE folyóirata 31-ik évf.

1832.

jan. 29,

III. Néprajz, muzeumügy.

Az örmény szabadsághősök költ.1895.
A magyar-örmények etnográfiai Armenia, ápr. 1. 

hanyatlása okairól. Armenia, okt. Kárpát-muzeum, „Erdély ‘ máj. 
1—dec. 1·, „Erdély“ és különlenyo- 15., Székely Nemzet. 
mat. A bécsi néprajzi muzeum, „Er

dély, nov 22.1896.
Gr. Béldi Ferencné, Erdély, ok

tóber 2.
A hazai örménység jövője, kü- néprajzi jellege, Armenia, ápr. 1

és különlenyomat.

1897.
A hazai örmények létszáma és

lön könyv, okt.



1905.
Az örményház, Armenia, jan. !♦ 

Az Örmény Muzeum, P. Lloyd, 
„Budapesti Hírlap", febr. 27. — 
Tschuddatich, „Magyar Nyelvőr" 
okt, 15. — A néprajz turista szem
pontból, vez. c., Erdély, okt. 28·— 
A hegymászólábbeli, U. o„ okt· 
28. — Milán Király fia az EKE- 
muzeumban, Ellenzék, nov. 13.

1906.
A magyar népművészet, „Er

dély“, máj- 21. 
pán, mint díszítő motívum, U o., 
dec· 20.

A magyar tulí-

1907.
Dr Bátky néprajzi útmutatója, 

könyvism., U. o. márc. 1. — Az 
Örmény Muzeum története, „Ar
menia" aug. 1. és Különlenyomat. 
A román pásztorvilágról, ismert 
„Erdély" 1—2. sz.

1908.
25 ezer múzeumlátogató, „Er

dély, Magyarország, szept· 25.
1910.

Izabella főhercegnő a Kárpát- 
muzeumban, „Ellenzék" junius 30.

Erdélyi néphíedelmek a növény
világból, „Újság" december 25.

1912.
Frigyes főherceg az EKE-mu- 

zeumban, „Újság" november 11.
Egy lengyel herceg az EKE֊ mú

zeumban, „Ellenzék" nov. 13.
Görgey Artur történelmi becsű 

pipaszára, „Kolozsvári Hírlap" ok
tóber 17.

1917.
Valdemár porosz kir. herceg 

Mátyás-házban, „Pesti Hírlap 
október 26.

1920.
Az erdélyi orvosi muzeum terve, 

„Ellenzék" november 18.
1921-

Kolozsvár néprajzi sajátságai, 
„Újság" junius 1.
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A turíni alpesi muzeum, „Er
dély" jul. 31.

Mit tegyünk a népviseletek ér
tlekében ? „Erdély, jul. 31., M 
Állam.

1899.
A külföldi néprajzi múzeumok

ról, Felolvasás, „Erdély" jan. 15. 
és különlenyomat.

A Mátyásház ügye, „Erdély Né
pei" ápr. 1.

A Kárpát-muzeumi gyűjtés gya
korlati szempontból, „Erdély Né
pei", dec. 15.

1900.
Magyar stílű bútorzat. „Ellen

zék, jan. 9
A turista-ipar, u. o. jan. 23.
Az armenizmus néprajzi szem

pontból, „Ellenzék" aug. 16.
Erdélyi néprajzi kiállítás, Ar

menia, nov. 1.
1901.

A juhbemérés vagy összefejés. 
„Érd. Népei, máj. 28.

A népviseleti muzeum Bozen- 
ben, vezér c. „Erdély Népei", M. 
Állam, dec. 10.

1902.
A kakaslövés, „Erdély Népei", 

márc. 27. — Erdélyi honismertető 
muzeum, tárca, Újság, okt. 25.— 
Az EKE múzeuma Kolozsvárt, 
tárca, M. Állam, okt. 18.

1904.
A hólyagos csupor, „N. Hírlap", 

okt. 1. — Nagyszerű könyvado
mány, M. Állam, márc. 15. 
Orvosi Revue", szept. 15. A vi
déki múzeumokról, „Székely Nem
zet", Armenia, nov. 18. — Ör
mény Muzeum, tárca, „Alkot
mány", dec, 2. — Uj múzeumok 
országrészünkben, Déva és vidéke, 
dec. 15. — A múzeumok és az 
idegenforgalom, vezér c„ „Erdély", 
dec. 31· — Az EKE időleges ki
állításai, U. o·, nov. 11.—

M.f ff

Pl
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Az EKE múzeumának fejlesz
tése, u. o. junius 7.

Ősfoglalkozások kiállítása, u. o. 
julius 9.

Égy székely állatszobrász, u. o. 
augusztus 9.

Angol tudós az EKE múzeumá
ban, „Keleti Újság“ aug. 26,

Miklós kir. herceg a Mátyás
házban, „Ellenzék“ szept, 1.

Két párisi vendég a Kárpát- 
muzeumban, „Újság“ szept. 20.

1922.
A kehely, mint kolomp, u. o. 

április 15.
Különleges múzeumok, tárca, 

u. o. április 27.
Lant és csibuk [Régi Kolozs

vár), u. o. jul. 13.
Meg kell teremteni Kolozsvár 

városi múzeumát „Ellenzék“ jul. 26,
A trónörökös a Mátyás-házban, 

„Újság“ julius 26.
1923,

Jókai a Mátyás-házban, „Pász 
tortüz“ február 22.

1927.
Negyedszázados a kolozsvári 

Kárpát-muzeum, u. o. máj. 22.
A 25 éves EKE-muzeum, „Ke

leti Újság“ május 25.
Erdélyi néprajzi dolgok, „Vén

diákok Lapja“ december 18.
1928.

Néprajzi ankét, u. o. ápr. 8.
Kalotaszeg vonzóereje, u. o. aug. 

20. — Mouseion (nemzetközi mú
zeumi folyóirat), megjelenik Páris- 
ban, ismertetés, u. o. aug. 20 — 
Uj német múzeumi évkönyv (Mi
nerva-Berlin), ismertetés u· o.

1929.
Norvég írónő a Mátyás-házban, 

„Keleti Újság“ julius 30.
1930.

Érdekes vendég Mátyás király 
szülőházában, „Keleti Újság“ márc. 
28.(Langje kulturpolitikus Osloból).

1931.
A népies román fametszetek az 

EKE múzeumában, „Keleti Újság“ 
április 13. Gyűjtsük sportemlékeinket és

A francia követ a Mátyás-ház- állítsuk fel Kolozsvárt a sporttör
ténet! múzeumot, „Ellenzék“ jan. 3.ban, U...O. augusztus 19.

Az „Örmény Muzeum“ újjászer
vezése „Pásztortüz“ szept. 25. 1932.

A 30 éves EKE-muzeum, „Ke
leti Újság“ november 1. — Az 

Roska Márton előadása a ro- EKE-muzeum 30 éves кulturhivá
rnán néprajzi társulatban, „Keleti tása, „Erdély“ dec. 20. — Mu· 
Újság“ március 11. zeumi emlék-okmány, u. o. — Ér-

A nép kincsei, vezércikk, „Ma- tékes ajándék a Kárpát-muzeum- 
gyar nép“ április 2. nak, u. o.

Diák-Muzeum, „Újság“ okt. 19.

1924.

1933.
1925. Várostörténeti muzeum terve, 

Dalauzi (Obiceiuri din Transilva- [,,Régi Kolozsvár"), „Erdély“ már- 
nia) „Ararat“ február 1. cius 28.

IV. Tört., Várostörténet, társadalmi mozgalmak,
geneodogia.

1887.
Soproni bálok — „Fővárosi La

pok“, január 30,

1888.
Házi bál — „Fővárosi Lapok“.
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1891,
Az uszály ellen — „Bolond Is

tók“ április 17.

1908.
Kolozsvár szobrai és műem

lékei, „Ellenzék, április 6.
Hol építsük a Vigadót ?, „Ko

lozsvári Friss Újság", „Újság", áp
rilis 12-15.

1899.
A női ipariskola kiállítása, „Ma

gyar Polgár“, julius 1.
1900.

Egy tósztjubileum, „Magyar Ál
lam“, február 17., „Magyarország“, 
február 24.

A városi kerületek új nevei, 
„Ellenzék“, május 23.

Salutatio, latin vers, „Armenia“, 
november 1

1909.
A Govrik-család, „Szamosvöl- 

gye“, augusztus 15
Thököly sírjának fölfedezője, 

„Budapesti Hírlap“, augusztus 22.
A Kolozsvári I. kerület válasz

tási epizódjai, „Előre“, dec. 10.
1910.

Uj Kolozsvár, „Erdélyi Újság“, 
szeptember 23.

Ä városfejlesztés problémái, u. 
o., október 6—7—8,

1911«
Bogdán Rózsika, tárca, (,,Régi 

Kolozsvár“) „Ellenzék“, aug. 1.
Az épülő Kolozsvár, „Újság“, 

október 24.
A városi polgári fiúiskola szám

adásai, „Ellenzék“, szeptember 19.
Temetőink magyaros jellege, 

vezércikk, „Újság“, november 1.
A városi számonkérő szék mű

ködése, „Ellenzék“, december 23., 
„Újság“, december 27.

1912.
Vírágnap a Kolozsvári Kossuth- 

szobor javára, „Újság“, „Kolozs
vári Hírlap", „Ellenzék“, julius 
21-22.

1902.
Potsa József főispánhoz, költe

mény, „Székely Nemzet“, jul. 21.
Mátyás király szobránál, vezér- 

„B. I.“ október 19
1903.

A csanádi Meskó-család, „Ar
menia“, julius 1.

Vándorgyűlés után, „Magyar 
Polgár“, szeptember 14.

1904.
Az erdélyi örmények statiszti

kája, „Armenia“, április 1. és kü
lönlenyomat.

A vigadó ügye, „Nemzeti Hír
lap“, „Kolozsvári Friss Újság“, 
jul ՛ատ 8.

Raoul Chélard a magyar-örmé
nyekről, „Armenia“, szept. 1.

Thököly Imre hamvai és az ör
mények, u. o., december 1.

1905.
A városi tisztviselők fizetés ren

dezése, „Újság“, április 12.
Anna-bál Balatonfüreden, „Pesti 

Hírlap“, augusztus 11
1906.

Hány orvosdoktor van Kolozs
várt? „Orvosi Hetilap“, február 25.

A bobdai Gyertyánffyak, „Ar
menia, május 1.

Mátyás király sir verse, — „Új
ság“, február 2.

vers

1913.
A Kossuth Lajos Asztaltársaság 

összejövetele, „Kolozsvári Hírlap“, 
„Újság“, január 21.

Emlékezés Schütz János tb. 
városi tanácsosra, tárca, (,,Régi 
Kolozsvár“), „Újság“, junius 25.

Városi számvevőszék, u. o„ 
augusztus 2.

Ä főispáni programbeszéd körül, 
„Esti Lap“, augusztus 4.

Kolozsvár emelkedése, „Újság", 
november 2.
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A város ügy- és számviteli újjá
szervezése, u. o., december 24.

1914.
A városi háztartás rendezése, 

vezércikk, u. о március 7.
Hová építsük a városházát ?, 

„Ellenzék“, április 29.
1916.

Orvosi gyémántjubileum, „Pesti 
Napló", „P. Lloyd", febr. 12—13.

Az ezredik hadi fémátvétel. 
„Ellenzék", augusztus 18,

1917.
Támadjon fel az Erdélyi Föld

hitelintézet, Újság, »Ellenzék" már
cius 1.

A városok kongresszusának 
munkaterve, Újság, május 10.

A városi zsirjegyrendszer kiter
jesztése, U. o., aug. 17.

A tűzifa aprító vállalatok üzem
szünete, U. o., aug. 23.

1921.
A városi községi pótadó és a 

polgárság, U. o. jan. 12.
Rostálják az adófizetőket, U o., 

máj. 13.
Gyermek-prémium, U· o. máj. 

19—20.
Kolozsvár 50 év előtt, tárca 

(„Régi Kolozsvár1). U. o. jun. 19. 
Háztulajdonosok küldöttsége a 
belügyireszortnál. U. o. jul. 9.

A latin Géniusz szobra, U. o. 
aug 9.

Az új adótörvények és az adózó 
közönség, U. o., szept- 14.

1922.
A munkarekvirálás és a lakás

ínség enyhítése, U. o., ápr. 7.
Kolozsvár építészeti műemlékei, 

tárca, („Régi Kolozsvár"1, „Ellen
zék" aug 10.

Ó-Kolozsvár írásban és képben, 
tárca („Régi Kolozsvár“), Újság, 
aug. 12.

Az erdélyi örmények, vezér c. 
illusztrálva, Magyar Nép, ápr- 14.

1924.

1918.
Pénztáregyesítés a városnál, U· 

o., márc- 7.
A legrégibb magyar nemzetsé

gek, ismert., „Ellenzék“, ápr. 30
Villanytelepünk fejlesztésének 

kérdése, Újság, szept. 22.
Ahol használják már a földgázt, 

U. o., okt. 3.
Történelmi igazságtalanságok, U. 

o., dec. 24.

A cserebogár, „Magyar Nép", 
máj. 17.

1925.
Orígina refugiafilor din Ani in 

1239, vez. c., Ararat (Bucure$ti), 
márc. 1.

Az erdélyi örménység története, 
„Ellenzék", márc. 15.

Armenii din Polonia, vezér c., 
Ararat, máj. 1.

1919.
A régi kolozsvári kereskedő

világból, tárca, („Régi Kolozsvár“) 
Újság, febr. 22.

A lejárt pátriárkálizmus korá
ból, tárca („Régi Kolozsvár ‘) U՛ 
o., márc, 2.

Növénykertünk és a közönség, 
U, o., márc 12.

1926.
Bibliográfia ístorica armeana 

contemporana. Ararat, okt. 1.
1930.

Miért nincs Kolozsvárt Klub
élet?, „Keleti Újság", febr. 6.

Kolozsvár vagyona hajdan és 
most, U. o,, aug. 27.

1931.
Földgáz és geológia, U. o. márc.

1920.
Erdélyi városaink építészeti em

lékei, U. o., nov. 21·
A bécsi ringszinház leégésének 

évfordulója, Մ o., dec. 8 20.
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színházi katasztrófára, „Ellenzék* 
dec. 10.

1933.
Az állami letétbe helyezett osztr. 

magy. ért. papírok kamathátrá- 
léka, U. о·, jan. 20.

A kol Nemzeti (magyar) Ka
szinó történetének megírása, U. o. 
febr. 7.

A kol. magyar kulturház kér
dése, U o., febr· 16.

A régi bálkirálynő ravatalánál, 
(„Régi Kolozsvár“), U. o·, febr. 26.

Visszaemlékezés a bécsi ring֊

1934.
A Kol· N. Kaszinó adatokat 

gyűjt története megírásához, U. o., 
jul. 8.

1935.
A Kolozsvár városi Tanács-ház 

fölavatása 1845-ben. („Régi Ko- 
lozsvár'Hogyan né
zett ki Kolozsvár ezelőtt száz esz
tendővel? („Régi Коки svár"рРЯ՜#

V. Szépirodalom, irodalom- és kultúrtörténet, 
könyvismertetések.

Bíró Béla, mint író. ,,Újság" dec.1889-1901.
10.Mustármagok, adomák, epigram- 

mok, В. I. 1904.
Vörösmarty Kolozsvárt, „Újság1* 

május 14. — Emlékkönyv újság
cikkekből, „Nemz. Hírlap** julius 
26. — A Vág vidék mondaköre, 
könyvism. „Erdély“ nov. 11.

1906.
Kabdebó Gyula könyve, „Arme

nia** január 1. —Egy szász arme- 
nista, „Armenia** oki. 1. — Orosz 
E.: Az ősember élete, könyvism- 
„Erdély** julius 9-

1907.
Szongott Kristóf és az örmény 

irodalom, „Armenia'* március 1. — 
Kossuth-szobrok könyve, könyv- 
ismertetés, a kolozsvári Kossuth- 
szobor bizottság kiadványa nap
tárral ellátva 1908 évre, „Magyar- 
ország ' október 20. — Erdélyi 
Kárpátok, költemény, ,,Erdély" 
márc, 31 — Az „Armenia" folyó
irat 20 éves bibliográfiája, „Arme
nia" március 1.

1895.
Bimbóhullás, költ. „Erdélyi Hír

adó" október 31.
Kölcsönös meglepetések,tárca u. 

o. december 25.Л
λα· о. yvűv. <é. 1896.

Az EKE nemtői, „Erdély" jul. 
30. —Rákosi Jenőhöz, költemény, 
„Armenia" május 1. — Dupla 
kréta, költemény, „Erdélyi Híradó" 
junius 27.

1897.
Erzsébetváros mono 

dély" julius hó. — 
kodás Franciaországban, fordítás 
franciából, „Erdély" aug. 20 — 
Szabadság (örményből) „Armenia" 
január 1. (Nálbántéanc, az örmény 
Petőfi költeménye).

igrafíája, „Er- 
Diákturistás-

1899.
A Petőfi-ház, költ. „Bolond Is

tók" november 24. —
1900.

Régi magyar tudós eszközök, 
„Újság" május 8.

1903.
Egy híres rákvers „Magyaror

szág" jul. 19.

1908.
Egy ritka könyv Kolozsvárt, 

„Magyarország" márc 13 „Buda
pesti Hírlap" julius 25 , Kossuth- 
naptár.
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julius 22. — Világirodalmi évfor
dulók, tárca, u. о október 14. — 
Petőfi-kultusz az örmények közt, 
tárca, u. o. december 14.

1923.
A Petőfi-kultusz és az örmé

nyek, u. o. január 19·
1929.

Petőfi „Talpramagyarja“ ismert 
volt a Garibaldísta világban, „El
lenzék" augusztus 13.

1931.
Az olympiai játékok története 

(Mező Ferenc), könyvismertetés, 
„Erdély“ junius 24- — Idegen tá
jakon, u. о (Karl J.), február 25, 
könyvismertetés.

1910.
A kolozsvári Kossuth-naptár, 

könyvismertetés, „Budapesti Hír
lap“ január 29, „Magyarország“ 
február 1.

1912.
Kolozsváriak a veszprémi ván

dorgyűlésen, ,,Magyarország“ aug.
31.

1914.
Keleti érdekeink és az Emke, 

„Ellenzék“ julius 12. — Székely 
Károly erdélyi szobrászművész 
sikere, „Magyarország“ julius 21

1919.
A magyar sajtó pionírjai, latin 

vers, „Újság“ január 9.
1920. 1933.

Kulturegyesületek szövetsége, 
„Ellenzék“ október 17· — Kultur- 
ház lesz-e a Mátyás-ház ? u. о 
október 21. — A magyar társa
dalmi egyesületek működése, „Új
ság“ október 30.

Az ó- és újkori olympia (Mező 
Ferenc), könyvismertetés u. о, 
október 1,

1934
Félszázados irodalmi beszámoló 

(dr. Gyalui F ) „Ellenzék“ jan. 27. 
(Ez a mű szolgált például jelen 
kiadványomhoz). — A hatvan év 
előtti húshagyókedd Kolozsvárt 
(„Régi Kolozsvár), „Keleti Újság“ 
február 11. — A latin pohárkö
szöntő alkonya („Régi Kolozsvár") 
„Ellenzék“ március 4.

1921.
A párisi földrajzi társaság jubi

leuma, „Ellenzék“ julius 29. — 
Dr. Hírschler József prelátus Dan
iéról, „Újság“ okt. 6.

1922.
Petőfi — latinul, tárca, u· о

VI. Egyházi tárgyú cikkek és tanulmányok.
Luszinían Leó síremlékénél St 

Denis-ben, „Armenia“, szept. 1.
1898.

1890.
Post festum, latin vers, „B. I “, 

szeptember 14.
1893. Páter Tóbiás, költemény, ,,B. I.“ 

Lukácsi Kristóf,,,Armenia‘, no- április 17. 
vember 1. 1899.

Emlékezés Azárian pátriárkára, 
„Armenia“, junius 1·

1900.
Valláserkölcsi előadások, „Ma

gyar Állam % junius 18
Örmény egyházi énekek a fo

nográfban, „Armenia", nov. 1.

1896.
Lönhárt Ferenc, „Erdélyi Hír

adó“. november 10
Örmény püspökség, Külön könyv, 

október.
1897.

Az örmény emlékszobor, tárca, 
Magyar Állam, január 1.
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A lelki hólabdázás ellen, ,.Új
ság“, november 13

1901.
Az örmény rítus erdélyi misz- 

sziója, Külön könyv, március 28-
1902.

Dicső Küldetés, Költemény, 
,,Armenia“, január 1.

A katolikus püspökök nesztora, 
u. о , julíus 1

Világosító Szent Gergely ün
nepe, tárca, ,,Magyar Állam“, ju
líus 1.

Quinquennium, latin vers, ,,Ar
menia“, május 1.

1907.
Az ó-katolikusokról, tárca, „Ma

gyar Állam“, május 24.
1908.

Krimián pátriárka, tárca, u· o., 
február 27.

,w

1909.
X- Plusz pápa és az örmények, 

„Szamosvölgye“ január 24.
1911.

A bécsi Mechitárista rend 100 
éves jubileuma, „Alkotmány“, 
szeptember 16.

Emlékirat a hazai örmény kát. 
egyházfőnökség helyreállítása ér
dekében, önálló füzet, március 31.

1913.
1903.

Az örmény kereszt illusztrált ta
nulmány (ikonográfia), „Armenia“,
március 1. és külön könyv, két ki- tonaság, „Ellenzék'՛, május 26. 
adásban jelent meg, XIII. Leó pá
pai jubileumakor Ő Szentségének története, „Csíkvármegye“, jun, 8. 
ajánlva, ki a szerzőt apostoli ál- 1921
dásban részesítette. Olasz, francia A Szent Ferencrend 700 éves

sxÄ-a- 'ճճրսճ՞է кDie Auszeichnung eines Wiener nr.vpmkpr f,
Mechitharisten, „Neue Fr. Presse“ XI piusz' pápa trónfoglalása, 
március 2 tárca, u. o., február 28.

1924.
A piaristákról, u о, okt. 26.

1925.
A magyarok és a Szentév, „El

lenzék“, augusztus 4.
1926.

Az úrnapi körmenet és a ka-

Vílágosító Szent Gergely élet-

1904.
Magyar-örmény lelkész X. Plusz

nál (Dr. Duha Dávid), „Armenia“, 
junius 1.

1905.
Die 1600 Jahreswende der Be

kehrung der Armenier, ,,Pester
Lloyd“, julíus 3. Svaviter in modo, fortiter in re,

V Szent Gergely 1600 éves hit- Öregdiák visszanéz (Emlékkönyv), 
térítői jubileuma, „Magyar Állam“, junius 13. 
tárcsa, julíus 5

Örmény herceg a bécsi mechít. 
szerzeteseknél. „Budapesti Hír
lap“, aug. 27., „Magyar Állam“, 
szept. 1, „Armenia“, okt 1 

1906.

1928.
Görög Joáchim kanonok-plé

bános halála, „Ararat“, május 1.
1929.

A magyar-örmények és a kon
kordátum, „Brassói Lapok“, ju- 
nis 14.

Csapiár Benedek, „Armenia", 
szeptember 1.

Áz erdélyi örmény püspöki szék 
és a Balkán, u o., április, május, 
junius, augusztus, (cikksorozat).

1932.
Úrnapja most és régen, „Ke

leti Újság“, junius 1.
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ségére és családom emlékére ké-1934.
Művészi templomi üvegfestmé- szíttettem.) 

nyék. Pótlás a Kolozsvári Kalauz 
hoz, „Erdély“ márc. 1 (Kolozs- neplése a róm. kát· egyházköz- 
várt és Szamosujvárt Isten dicső- ségben, „Ellenzék“ julius 27·

Dr· Jelen Gyula főgondnok ün-

VII. Életrajzok, nekrológok.

Ávedik Lukács kanonok-plé
bános emlékezete. U. о márc. 22.

A polgári tanácsos, В. H, nov. 
20-, Alkotm , dec. 1.

1911.
Bárány Lukács, kanonok-plé

bános, tárca, Újság, jun. 19
1912.

f Csiky L. Miklós mechitárista 
házfőnök vez. c., '„Szamosújvárí 
Közlöny“, febr. 3.

1916.
Dr. Mály István, „Orvosi Heti

lap" okt. 25. „Iuventus“, 1910,6. sz.
1917.

Carolus IV., latin vers, В, I, 
jan, 14.

t Korbuly József lapszerkesztő, 
„Ellenzék", febr· 12.

1922.

1893.
Esztegár érsek emlékezete, Ar

menia, jul. Լ
1899.

Báró Feilitzsch Ártur (arckép
pel), „Erdély" ápr· 24.

Simay Gergely, Pallas N. Lexi
kon, dr. Mály István, u. o.

Bécs város erdélyi származású 
tisztifőorvosa, яArmenia, dec. 1.

Simay Tódor soproni vasúti igaz
gató, U. о dec. 1.

1904.
f Radnóti Dezső, Erdély jan. 3. 

Százéves zsidó házaspár, „Ellen
zék" okt. 19.

József kir. herceg, (arcképpel), 
Erdély, jul. 11.

1905.
Herrmann Antal dr , „Számos- 

újvári Közlöny“, márc. 12.
1906. Emlékezés Tanács Józsefre, Új

ság, febr. 11. — Genciana-csokor 
a gróf Eszterházy Miguel sírjára, 
U. о, aug. 27.

t Czárán Gyula, Ellenzék, ja
nuár 8.

Dr. Mály István a fehér asztal
nál, „Armenia", febr. 1. és külön
lenyomat. — L. Korbuly Bogdán, 
U· o· jun- 1.

1926.
t Dr. Herrmann Antal, arckép

pel, „Pásztortűz", máj. 23- 
1928

Báró Mannsberg Sándor, arckép
pel, „Véndiákok Lapja" aug. 20.

Belényesi Heppes Miklós, arc
képpel u. o., aug. 20.

Alexa Ferenc, plébános »Erdélyi 
Lexikon“, 10. 1.

Ferenczy Gyula bankigazgató, 
U· o·, 93. 1.

dr. Kapatán Márton esperes, u 
o. 137. 1.

1908.
Ludovícus Kossuth, latin vers, 

Kossuth naptár, aug. 25. és M. Ál
lam, szept. Ю· — dr. Meltzl Hugó, 
,,Beszterce", jan. 29 Szárhegyi 
gróf Lázár István, vez. c. (arc
képpel ) „Erdély", Magyarorsz,, 
dec. 31.

1909.
Emlékezés Szentpéterí János 

státus titkárra, Szamosvölgye, már
cius 18.
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dr. Szádeczky-Kardoss Gyula u· 
о 266—267. Լ

gr. Teleki Árvéd, u о , 285. 1.
1931.

f dr. Govrik Gergely érsek-fő
apát, „Keleti Újság, jan 31.

f Kövendi dr. Várady Aurél, 
, Erdély“ jun. 24.

1932.
Emlékezés Moldován József is

kolatársamra, „Keleti Újság" ju
nius 21.

f Beregszászy László, „Erdély* 
dec. 20.

dr. Klumák Adolf orvos-tábornok 
halála, „Keleti Újság", dec. 28.

1933.
Herrmann Antal emlékezete a 

magyar rádióban, „Keleti Újság ', 
jan. 4.

In memoriam Somlyay Mihály, 
„Ellenzék, szept. 17.

f Dr. Tompa Kamii, „Erdély", 
jun. 30. (Gyászbeszéd).

Radnóti Dezső halála 30-ik év
fordulója, „Erdély“, december 20.

1934.
A százévesek, „Keleti Újság", 

márc. 21.

Vili. Kéziratban levő műveim.

Az itt közölt könyvészeti kimutatás (bibliográfia) csupán a leg
fontosabb írásaimat öleli fel, ami által egyébiránt arról számoltam be, 
hogy miként törekedtem toliammal itt Erdélyben a közérdeket elő
mozdítani.

Önálló munkáimon és hírlapi cikkeimen kívül dolgozataim közé 
tartoznak azon szerkesztési, illetőleg fordítási közreműködések is, 
amelyekkel az EKE egyes kiadványait kiegészíteni igyekeztem. Ilyenek 
voltak: 1. Kolozsvári Kalauz I kiadás 1894. dr. Gyalui Farkas és 
Hamvas József szerkesztésében, hol a kolozsmegyei és városkörnyéki 
kiránduló helyeket összeírtam. 2. Erdélyi Kalauz II. kiadás, 1901. 
népélet, a turistatanácsok és a Kolozs vármegyéről szóló fejezeteket 
bővítettem Radnóti Dezső szerkesztő fölkérésére. 3. „Erdély“ folyó
irat, 1903 — 1908 a szerkesztői teendőket végeztem. 4. Kleiner Füh
rer durch Siebenbürgen 1905. К Fodor József szerkesztésében, az 
EKE és a néprajzi látnivalók ismertetését eszközöltem, 5. Small Guide 
1906 a német Kis Kalauzhoz irt ismertetésemet Fodor szerkesztő ezen 
angol kiadásban is közzétette 6 „Kolozsvár' című idegenforgalmi 
képes prospektus, 1914. német és francia fordításánál, illetőleg kor
rektúrájánál segédkeztem. 7- Cluj-Koíozsvári Kalauz IV. kiadás, 1933. 
Orosz Ferenc szerkesztésében a kirándulóhelyeknek és a város le
írásának egyes pótlásainál vettem részt. — Ezenkívül több bel- és 
külföldi kiadványhoz fölkérésre kiegészítő adatokkal szolgáltam. — 
Kéziratban lévő müveim a következők: 1 Erdély néprajzi leírásának 
a tervezete. 2 Petőfi latinul, műfordítások 3 Úti naplómból (tájleirá- 
sok, útirajzok). 4. „Régi Kolozsvár“ (városi életképek), cikksorozat 
régi dolgokról és személyekről- 5. Egyéni vonatkozású följegyzések. 
6. Az erdélyi örménység bibliográfiája. 7. Az örmény népköltőkről. 
8. Újabb adatok vonatkozással az örmény kereszt ikonográfiái alak
jára. 9 A kolozsvári V. Szent Gergely-alap 80 éves múltja (A kolozs
vári örmény kolónia története). 10 Az erdélyi magyar örménybetele-

a
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pülés nép- és korrajza, az „Erdélyi Évkönyv“ legközelebb megjelenő 
kötete számára fölkérésre íratott. 11. A Merza-család nemzetségtör
ténete· (A magyar nemesség 1628-ból származik.) 12· Turista-versek. 

Ezenkívül több tanulmány, tárca-közlemény és ismertetés.

IX. Repertórium.
Színnyeí József : Magyar írók élete és munkái, 72. fűzet, ÍÍ22—í 125.1. — Pallas 

Nagy Lexikon, XII. köt. 546. I., XVIII. köt. 251. 1. — Révai Nagy Lexikon, 1915, 
XIII. kőt, 649. 1., — Geographen-Kalender, 1909, 1911, 1913. (Gotha). — Oscar von 
Krücken i Das Geistige Ungarn, írói lexikon (Budapest, Wien, Leipzig, 1918 ) II. 
köt. — Magyar Irodalmi Lexikon, 1927, 561. 1, — Erdélyi Lexikon, 1928, 191. 1.

1891, máj. 10., В. I. (Don Pedro latin verse Sinapis-hoz). — 1894, jul., „Er
dély“, (népviseleti arcképpel). — 1894, jul., „Képes Népújság“ (rajzolt arcképpel).

1895, 8. sz., „Erdélyi Muzeum“.(%0l895, dec. 30., „Budapesti Hírlap“ (R. ).).— 
1896, 102. sz., ápr. 13., ugyanott* — 1903, 107. sz., ápr. 19., u. o.— 1897, jun 22. 
„Fővárosi Lapok“. 1897, 24. sz., „Magyar Hírlap“. — 1897, 8.sz., „Turista Közlöny“ 
(M. G.).— 1897, 18. sz., jun. 23. sz., „Magyar Állam“ (Sz. E.).— 1903, máj. 3., u. 

323. sz., nov. 24
logische Mitthleilungen (H. A.)— 1897, márc. „Századok“.— 1900, 6. sz., Magyar- 
ország és a Külföld, (arcképpel), — 1901, 260. sz., nov. 2., „Magyarország“. — 1902, 
szept. 1„ „Armenia“ (arcképpel), — 1905, dec. 1., u. o. (dr. M. I.: Merza Gy. 20 
éves írói tevékénysége, 53—56. 1„ arcképpel). — 1903, máj. 3„ „M. Állam“ — 1903, 
390. sz., ápr. 17. „Független Magyarország“. — 1903, 93. sz., ápr. 24. „Pester Lloyd“ 
(esti lap). — 1903, No. 27., ,,La France á FEtranger — Paris (R. Ch.). — 1903, 62. 
sz., ápr. 27., „Székely Nemzet“. — 1903, 113. sz. ápr. 25,, „Pesti Hírlap“, — 1903, 
190. sz„ máj. 8., ,,Alkotmány“, — 1903, Etnográfia (S. V.) — 1904, Szongolt Kr. » 
Az erdélyi örmények etnográfiája (arcképpel). — 1903, dec. 31., Újság. — 1903, 112. 
sz. ápr. 23., u. o. — 1903, 110. sz., máj, 15., „Ellenzék“ (dr. L. E. tárca, „Az ör
mény kereszt“). — 1930, nov, 16. u. o. — 1933, okt. 14. u. o, —1 933, nov. 3. u. o.— 
1907. „Hántesz“ örmény havíszemle januári sz. Wien. 1910. Sándor J.: Az 
EMKE megalapítása és negyedszázados működése (arcképpel). 1911. Vasárnapi Újság, 
(arcképpel). 1911. No. 1. 14 lap. Pazmaveb „Polyhistor.“ örmény folyóirat arcképpel. 
Sanlazaro-Venezia. 1911. Ázádámárd (Szabadságharc) örmény napilap Konstantinápoly. 
1917. junius 17. Magyarország. 1922. december 28. Magyarság. 1925. Ararat (Un ar- 
menolog transílvan, arcképpel, Bucuregtí. 1928—1929. Minerva kultur almanach, mú
zeumi évkönyv Berlin. 1927. dr. Síklóssy L. : A Magyar sport ezer éve című sport- 
monográfia III. kötetében lásd az erdélyi turistaság keletkezéséről szóló fejezetet (arc
képpel. 1929. Dr. Tulogdy J.: Turisták és cserkészek könyve, 9 — 16 lap. 1930 nov. 9. 
Nagyvárad. 1930 nov. Áranyosszék. 1930 ápr. 12. Keleti Újság (M. Gy. érdeme az 
EKE alapszab. jóváhagyása körül). 1930 okt. 5 u. o. 1933 julíus 27 u. o- 1933 okt. 
17. u. o. 1930., nov. Síebenb. D. Tageblatt. 1933. okt. 11. u. o. Die tausendste Gebírgstour. 
1930. nov. 3. „Cuväntul“ Bucurejtí. 1933. okt. 4. „Presa“ Craiova. 1933. okt. 11. 
Tolnai Világlapja, arcképpel, Budapest. 1933, okt. 11. „patria“ (Cluj), Un jubíleu 
ínteresant turístíc. 1930. M. Gy.: Az EKE története,' 29 képpel illusztrálva. 1931, 
2. sz. márc.—ápr. 47. lap „Erdély“, Elismerő nyilatkozatok. 1931, 6. sz. nov.—dec. 
22 1. dr. Sz. K. L. u. o. 1933. 4. sz. jul.—aug. 24. 1. u. o. 1933. 6. szám nov.—dec. 
22 lap (Merza Gy. jubileuma) u. o. 1934. május 10. „Keleti Újság*. (Az EKE életéből).

1896, Nemzet“ (tárca). — 1896, V. köt. 255.1., Ethno-o.

37



PÓTLÁS.
KÖZLEMÉNYEK.

A turista lépésmérő óra. — „Erdély“, XII. 31.
1934. A vadvirágok és a turisták. — Ellenzék, VIII. 26.

Francia tudós az Apafiak sírjánál. — Keleti Újság, IX. 21. 
Tájképmuzeum. — Friss Újság, IX. 21.
Az „Erdély“ 300-ik száma. — Keleti Újság, X. 25.
Régi kolozsvári kereskedőházak. — Keleti Újság, XI. 9.
A lexikongyártás tultengései. — Keleti Újság, XII. 18.

1935. A kolozsvári bükki turistaház 25 éves fennállása. — „Erdély“, I. 8. 
A kolozsvári Nemzeti Kaszinó elődei. — Keleti Újság, I. 30.

.Mentsük meg a régi családtörténeti emlékeket. — Ellenzék, II. 3.
A játékbabák és a néprajz. — „Erdély", II. 20.
A marathoni futás. (Dr. Mező F. tanulmányának ismertetése). — „Er

dély“, II. 20.
Ecaterina Fotino zongoraművésznő, mint Chopin-interpretáló. — Keleti 

Újság, III. 29.
Kirándulás a Kányafőre és az Angyalkuthoz. — Ellenzék, V. 9. 
Emlékezés dr. Csipkés Károlyra. — Jóestét, V. 19.
Egy helybeli festőművészünk újabb sikere. — Jóestét, V. 26.
Az EKE legelső kirándulásai. — Ellenzék, VI. 14.
A Leányvár. — Erdélyi Szemle, VII. 5.
Hozzászólás az örmény biblia 1500 éves jubileumához. — Keleti Újság, 

VII. 24.
A Turda-hasadék kultusza hajdan és most. — Keleti Újság, VII. 25. 
Mirzaian Mámig bej. (A Merza-család főnemesi ága). — Függetl. Új

ság, VII. 27—VIII. 3.
A Csigadomb. — Ellenzék, VII. 31.
Turista bucsujáróhely.
A Majláth-, illetőleg Bilasku-kut jubileuma. — Ellenzék, X. 2. 
Hajtásvölgy-Bácstorok-Hója. —՛ Ellenzék, X. 9.
A marathoni futás. (Könyvismertetés). — „Erdély", II. 20.

Ellenzék, IX. 13.

REPERTORIUM.

Erdélyi Monográfia. 315—317. lap. Satu-Maré, 1934. (arcképpel). 
Révai Nagy Lexikon, XXL kötet, 596. lap. Budapest, 1935.

okt.—dec. (6.) szám, 1935. (arc-„Erdély" folyóirat, 
képpel).
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X. Pótlás.









i m i ո



meill
ճր

ն

։

mm.Immжиж
m

Ϊ7ifi m

ám

■Ά
1 №##* W ւփԼ ψ

■IBi
mS :ձԽЖ

illlBE
*

m

jgpr
■Йн

ίν:ϋ№
»

Blltfճրΐ$ι ты

Sy
ьI :

ж

шШ

SSllij·

№
֊է ШЕШ" №1Տ

i

Ilii

.ж
»


