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Gyalai ( K o r p o s ) Béla, kat h. káplán,
szül. 1848. aug. 26. Körös-Ladányban
Békésmegyében ; első nevelését a nagyváradi Szent-József árvaintézetben nyerte;
majd a papnevelőbe lépett s 1872. aug.
12. misés pappá szenteltetett föl; azután
káplán volt Békésen, Endrődön és végre
Kígyóson, hol 1878. aug. 6. meghalt. —
Költeményei a Kath. Néplapban és az
Uj M. Sionban (1871—72.) jelentek meg
(a Hoványi sírjánál cz. figyelmet keftett.)
Schematismus
Békési

Lapok

Magno-Varadiensis 1877. —

1878. 34. s z . — Hl. Sión

1892. 52.

1. és gyászjelentés.

Gyalogi János, bölcseleti doktor, jézustársasági áldozópap és hitszónok, született 1686. jan. 6. Gyöngyösön Hevesmegyében ; 1701-ben lepett a jezsuiták
közé s ugyanazon év okt. 28. avattatott
az egyházi életbe Trencsénben. A bölcselet tanulmányozása után három évig
Kőszegen az ifjúságot tanította. A költészetet és szónoklatot egy-egy évig Kolozsvárt hallgatván. Nagyszombatba ment
szent Tamás tanai hallgatására. 1707-ben,
még mint jezsuita növendék, több társával együtt, kényteleníttetett Rákóczy
Ferencz hadai elől Nagyszombatból kivándorolni. Tanulmányainak bevégzése
után 1715-ben a bölcseletből doktori szigorlatot tett. A harmadik próbaévet Beszterczebányán töltötte ; honnét ismét Kolozsvárra helyeztetett át, hogy a bölcseletet tanítsa. 1716^ban elöljárói saját kéId. S z i n n y e i J . , Magyar írók r v .

relmére Marosvásárhelyre hitszónokká s
hittérítőnek tették át, mely hivatalában
1724-ig működött. Közönségesen magyar
Cicerónak nevezték ; szónoklataival több
hívet szerzett egyházának. 1724-ben Székely-Udvarhelyre rendeltetett rendházfőnöknek ; onnét pedig 1725 ben áttétetett
Nagyszombatba, hol hitszónoki hivatalt
viselt és a Marianum papnevelő intézetet kormányozta; 1728-ban visszaküldetett Kolozsvárra az ottani jezsuiták kormányzására. 1780-ban újra elhagyta Erdélyt, átrendeltetvén Nagyszombatba, hol
1735-ig papi hivatalát folytatta. Ekkor
ismét visszarendeltetett Marosvásárhelyre,
hogy az ottani szentegyháznak, melynek
első köve az ő jelenlétében (1728. aug.
12-én) tétetett le, építését, mint főfelügyelő folytassa ; ezt azonban nem végezhette be, mert 1788—40-ben SzékelyUdvarhelyt a rendház elöljárója volt.
1740—41-ben Szatmárra küldetett rendházfőnöknek, 1742-ben újra vissza SzékelyUdvarhelyre elöljárónak és 1743-ban Kolozsvárraegyháziszónoknak. 1743. Egerbe.
1744. Budára, 1746. Pécsre s 1747. Kolozsvárra rendeltetett szintén egyházi szónoknak és a Josefinum kormányzójának
1751 őszszel odahagyá Erdélyt és 1751
- 1 7 5 5 - b e n Kassán, 1756—60-ig pedig
Udvarhelyen működött mint a rendtársak lelki igazgatója. Fogyni érezvén erejét, 1760-ban Budára nyugalomba helyeztetett, hol 1761. máj. 29. meghalt. —
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Gyalogi

Munkái: 1. Maria
augusta
gemino
Majestatis, et formae praesidio. Ab servitute originali defensa princeps libertatis. Eoque nomine cum alma archiepiscopalis universitatis Tvrnaviensis annuum
immaculatae Virginis, ac Dominae suae
clementissimae sacramentum ad aras diceret. Panegyrica dictione laudata . . .
Tyrnaviae, 1712. (Egyházi beszéd.) —
2. Prima Jesu Societas
Claudiopoli
tana sudore et sanguine secunda et foecunda. Claudiopoli, 1715. (Költemény.)
— 3. Corona Joannaea. seu de S e p t e m
Nostris Claudiopoli degentibus, quibus
nomen Joannes. U. ott, 1715. (Költemény.)
— 4. Iter ad Templum
honoris per
Templum virtutis... Cibinii, 1719. (Egyházi beszéd.) — 5. Theophiîi
romanocatholici, hungari.
in psalmos quorum
meditatione. amoris Divini ignis exardescit.
elegiaeXII és Dei-amatorisromano-catholici hungari in psalmos poenitentiales.
elegiae X . . . Tyrnaviae, 1726. (Névtelenül. Stoeger tévesen két műnek mondja )
— 6. Keresztes rites, avagy a szent
keresztnek világ-biró zászlója alá megtérő. és Kristus bélyegét testén viselő, s
azokban méltán dicsekedő néh. gróf Várhegyi Keresztes Márton úrnak halotti
dicsérete 1728. bőjtelő havának 19. napján. Kolosvár. — 7. Opus
Epigrammaticum Valentini Gorgii, Generalatus medici, amici, ac deinde Mecaenatis mei
optimi, quem oculis nunquam vidi, sola
poetices consvetudine. et alveo epistolarum mihi conjunctissimi. . . furtim ad
me delatum. U. ott. 1728 — 8. Daciae
spes, et deliciae. in Antonio e Toparchis
Lazariis, ostensae terris. & in ipso aetatis flore praeceptae: altero labente lustro,
e sepulchri pulvere restitutae. Tyrnaviae.
1730. (Költemény. Bevezetésül Gorg Bálint bécsi orvoshoz és Fitter Ádám, kassai
rendház kormányzójához írt ajánló versek. Tartalma : Szárhegyi eróf Lázár Antalnak, gróf Lázár Ferencz és gróf Kornis Margit fiának, a Jézus-társasága egyik
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! tagjának dicsőítése.) — 9.
Opusculum
orthographicum de ratione recte scribendi
et prnnuntiandi. U. ott. 1730. — 10. Silvae,
seu varia Elegiarum artificia, diversas
temporum praesentium materias complexa. Claudiopoli, 1737. (Tíz alagyája
névtelenül, melyet különböző alkalmakra
et
antiquissimae
írt.) — 11. Inclytae
magno Atilae
Siculorum Transylvaniae,
Hunnorum
duci. . Hely n., 1738. (Költemény.)—12. Halotti praedikatsio.
Melyet a néh. meltgs. és nagys. ifiabbik
Kaszoni báró Bornemisza János urnák
emlékezetes készülettel tartott uri temetése fölött, az ország gyűlése alkalmatosságával : az erdélyi státusok előtt élő
nyelvvel mondott Szebenben bőjt-más
havának 4. napján 1747. eszt. Kolozsvár.
— 13. Ad tumulum
Pyladis, desideratissimae memoriae, R. P. Adami Fitter
e S. J. Incorrupto corpori, ac Famae
Diei, in parietino borologio ab occasu,
per decern lineas et gradus reduci, epicedion. Tyrnaviae, 1749. (Kazy Fr., Posthuma memoria Trium insignium ex S.
J. v i r o r u m . . . 6 0 - 7 0 . 1.) — 14. Emblemata et variae inscriptiones anno jubilaeo missionis S. J. Marosvásárhelyiensis.
Claudiopoli, 1750. — 15. Reverendi Patris Stephani
Csete e S. J. per Hungáriám et Transylvaniam habiti ad populum Sacri s e r m o n e s . . . U. ott, 1750—
1751. Két kötet. (Bevezetésül a szerző
életrajza Gyalogitól.) — 16. Az orsolitdkndl templom dedikatzioja napján, a midőn t. Magyar Szőgyény János uramnak,
fels. koronás királyné asszonyunk ő felsége Felső-Magyarországban a t. n. Karsai districtusnak fő provinciális commissariussának, t. n. Zabolcs vmegye törvényes táblája első assessorának: és tek.
Búlyi Jekei Susánnanak, első szülött
leányok t. n. Szögyény Ilona szűz szent
Orsolya szerzetes társaságába béöltözne :
a szüzesség áldozatjáró] prédikállott...
Kársán, 1752. szent Iván havának 25.
napján. (Kassa.) — 17. Ad Cassovienses
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collegii academici scholasticos Soc. Jesu:
•de arte diu vivendi, strená oblata. Kai.
Januariis, 1753. U. ott. (Költemény.) —
18. Panegyrici
sanctorum,
patronorum
regni Hungáriáé, tudni-illik, nagvaszszonyról, magyar szentekről, és az országhoz tartozandó kivált-képpen való
innepekre jeles prédikácziók. A kiket talált u n k . . . néhai Csete István munkáiban.
A kinek holta után hagyatott deák irásit
üszögéből kiveregetvén, sokat pótolván-is;
ezt a m u n k á t . . . haza nyelvin is kibocsátotta. U. ott, 1751. — Kéziratban sok
latin költeménye maradt, melveknek holléte nem ismeretes. — Stoeger és Ferenczv
Jakab (Magyar írók I. 171.) szerint mintegy 54 külön tárgyú magyarúl írt értekezésein kívül kinyomatta bat kötetre
terjedő szent beszédeit i s ; ez adat azonban vagy tévedésen alapul vagy Gy. kézirataira vonatkozik.)
Horányi,'

Memoria II.

—

Katona,

História

Critica XXXIX. 955. — Stoeger, Scriptorea 115.
—

Ferenczy

Kolozsvári

és

Danielik,

kalh

M.

gymnasium

í r ó k I . 171. —
Evkönyvei

1858.

(Emlékezete, melyben még néhány apróbb
latin m u n k á j a van. hátrahagyott kézirati
jegyzetei után, felsorolva; azonban bibliographiai leírásukat nem adhattam, mert ismeretlenek).
Gyöngyös

—

1879. 2.

Sommervogel—De

Compagnie
1980. h.

de

Uj

M.

Sión

s z . — Petrik

1879. 102. 1. —
Bibliogr.

—

Backer,

Bibliothéque de la

Jésus

Bibliographie

III.

Gyalókay Lajos (szentgyörgvi és gvalókai idősb) ügyvéd, szül. 1825. novemb.
13. Szalacson Biharmegyében; atyja a
nagyváradi latin szert, püspökség uradalmainak főfelügyelője s Biharmegye
táblabirája volt; Gy. a gymnasiumot és
jogi tanulmányait Nagyváradon 1845-ben
végezte, mire Csengery Imre Biharmegye
3-ik aljegyzője mellett 184fi. novemberig
mint kiadó írnok alkalmaztatott. 1847ben ügyvédi vizsgát tett és nov. visszatért szülővárosába, hol a megye közgyűlésein az akkori politikai mozgalmakban
részt vett. Az 1848. márcziusi napok után
Beöthy Ödön főispán megtette titkárjának
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s ajánlatára a partiumok visszacsatolásával megbízott kir. comissió titkárjának
neveztetett ki s Beöthy Ödön elnöklete
alatt, Somossy Ignácz bizottsági tanácsossal együtt, Zaránd és Kraszna vármegyék kormányzati szervezetében munkálkodott. A rácz lázadás alkalmával
Biharmegye 'egyik önkéntes zászlóaljába
állott be közembernek és a Kiss Ernő
vezénylete alatt álló becskereki dandárságnál 14 hétig szolgált, részt vett több
ütközetben és a perlaszi tábor bevételében ; Kiss Ernő ezredes és Vetter Antal
alezredes megbízásából a kormányhoz
intézett hadi jelentéseket és a csapatokhoz szóló felhívásokat fogalmazta. Zászlóaljával okt. végén Nagyváradra visszaérkezvén, a bihari 55. honvéd-zászlóaljhoz, rangjának megtartásával beosztatott
és nov. végével a zarándmegyei oláhok
lázadása által fenyegetett kristyóri hegyi
út védelmére rendeltetett. 1849. febr. 9.
részt vett a piskii csatában, hol megsebesült, mire Bem tábornok őt századossá
léptette elő. Ezután Beke József alezredessel csapatok szervezése végett a Székelyföldre rendeltetett és Háromszékben
márczius végéig 4 zászlóalj gyalogságot
és két osztály huszárságot felszerelvén,
ezekkel Wander Null tábornok seregét
Fekete-Halomnál megverte, ennek és a
Brassóban levő orosz hadosztálynak kiűzésében s Brassó bevételénél 1819.
márcz. 30. szintén részt vett. Innét főnökével együtt Gyulafehérvár ostromához
küldetett; ápr. végén pedig Bem magához rendelte táborkarába s hadsegéddé
nevezte ki. Az oroszok betörése után
részt vett a beszterczei, sepsi-szent-györgyi, segesvári s báníihunyadi ütközetekben. Petőfi Sándor Marosvásárhelyről
Segesvárig egy kocsin utazott vele s az
ütközet alatt a vezér körében mellette
állott; midőn azonban a túlnyomó erő
által minden oldalról körülszárnyalt kis
sereg (összesen ü800 ember) futásban
szétbomlott, Petőfi Fehéregyháza felé for1*
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d uit; ő pedig megmenekült. A szabadságharcz után (1853. febr. 2.) megnősült
és 1859. jan. l-ig Er-Köbölkúton gazdálkodott ; ez évben a diószegi árvabizottmány jogtudójának választotta, mely
tisztét 1860. decz. 19-ig folytatta, midőn
Bibarmegye megválasztotta aljegyzőjének.
1861-ben főjegyzőnek. Az általa szerkesztett jegyzőkönyveket akkor a hazai
lapok közölték. Miután a megyei bizottmányt 1861. nov. 5. fegyveres erővel
feloszlatták, ügyvédi pályára lépett. Az
1868. márcz. 16. megalakult biharmegyei
Deák-párt alelnökének választotta, mely
állásáról 1872. jan. 1. leköszönt; azonban a párt gyarapítására később is tevékeny politikai befolyást gyakorolt. 1872.
szept. a nagyváradi kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki. A biharmegyei
történelmi s régészeti egylet alakítását
indítványozta s megalakulása óta annak
alelnöke; a nagyváradi László gőzhengermalmi részvénytársaságnak egyik alapítója s több évig alelnöke volt; a nagyváradi tűzoltó-egyletnek egyik kezdeményezője és a szervezésig elnöke volt sat.
— A 40-es években a Regélő és Honművészbe több czikket írt; a Pesti Naplónak 1854-től nemzetgazdászati, kereskedelmi s társadalmi levelezője volt tíz
évig. Az 1862. s^ept. 15. megindított
Bihar cz.. lapnak munkatársa volt; midőn pedig annak szerkesztője Győrffy
Gyula pörbe fogatott, Gy. 1863. júl. 12.
a szerkesztést is átvette ; azonban midőn
Győrffy Gyula 1863. okt. 28. hadi törvényszéki ítélet folytán elzáratott, másnap a lap is megszűnt; később pedig
(1864. máj. 9.) a lap egy czikkeért Gyalókay is két hónapi fogságot szenvedett.
Midőn a biharmegyei Deák-párt a Nagyváradi Lapokat megindította (1868. máj.
2.), ennek megszűntéig (1870. decz. 30.)
egyik kiadótulajdonosa s főmunkatársa
volt. A későbbi nagyváradi lapoknak, u.
m. a Biharnak, Nagyváradnak és a Szabadságnak is munkatársa volt; írt a

kor- és napi kérdésekről és a társadalom
különböző érdekeiről. Mint jeles szónok
is ismeretes. — Gzikkei a Gazdasági Lapokban (1858. Az Érmellék borkiállítása),,
a Falusi Gazdában (1859. Érmelléki levelezés), a Hazánkban (VII. 1887.). a
Fővárosi Lapokban (1888. 215. sz.), a
biharmegyei régészeti s történelmi egyletnek 1885—88. Évkönyvében és az erdélyi lapokban jelentek meg: Segesvár
és Petőfi cz. reminiscentiái. — Szerkesztette a Bihar cz. politikai lapot 1863.
júl. 12-től 1866 végéig Nagyváradon.
Bozúky, Nagyváradi kir. akadémia százados
múltja. Bpest, 1889. 212. 1. — Önéletrajzi
adatok (Márki Sándor gyűjteményében).

Gyalókay Lajos (szentgyörgyi és gyalókai ifjabb), rendőrkapitány, előbbinek
fia, szül. 1855. márcz. 30. Köbölkúton
Biharmegyében; jogi tanulmányait Nagyváradon es Debreczenben végezte. A birói államvizsga letétele után a közigazgatási pályára lépett és Nagyvárad városánál Lukács György akkori polgármester (később belügyminiszteri államtitkár) mellett 1875-ben elnöki titkár
lett. 1876-ban aljegyzőnek, 1878. városi
tanácsosnak és 188L Biharmegye t. főjegyzőjének választatott meg. 1885-ben a
m. kir. államrendőrséghez kerületi kapitánynyá neveztetett ki, hol jelenleg is
működik Budapesten. — A biharvármegyei régészeti és történelmi egylet az ő
kezdeményezésével keletkezett 1875-ben,
melynek titkárává választatott. Mint az
őstörténelmi congressus 1876-ban Budapesten tartott nagygyűlésének beltagja a
Biharvármegye őstörténelmére vonatkozó
adatokat a congressus Közleményei számára összeállította. Politikai, társadalmi
s közgazdasági czikkeketírt 1879—1892-ig
a Biharba, Budapesti Hírlapba, P. Hírlapba és a Nemzetbe, nagyobbrészt név
nélkül; archaeologiai leveleket írt az
Archaeol. Értesítőbe (1871) és biharmegyei régi községi pecsétekről a Századokba (1872—73). — Szerkesztette

Gyalókay—Gyalui
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Nagyváradon a Régészeti és Történelmi
Közleményeket 1875. ápr. 1-től 1878-ig
•és a Bihar cz. politikai lapot 1879-től
1883-ig.
Önéletrajzi adatok.

Gyalókay Mózes, középiskolai tanár,
szül. 1840. jul. 23. Biharon (Biharm.)
Zalamegye egyik ősne'mes családjából;
atyja a nagyváradi 1. sz. püspökség uradalmának főtisztje volt. Atyja korán elhalván, anyjával, három testvérével és
Dobossy Imre mostoha atyjával Csermőre költözött, hol mostoha atyja birtokot bérelt; a gymnasiumot Nagyváradon végezte s 1859-ben Pesten a jogi
tanfolyamra lépett. 1863-ban a jogot
elvégezvén, hivatalt vállalni nem akart,
hanem a székesfejérvári zircz-cziszterczi
rend főgymnasiumában mint világi bölcselettanár alkalmaztatott. 1867. júl. 23.
a pesti egyetemen a bölcselet-, történelem- és földrajzból tanári vizsgát tett.
"Tanított még a szegedi, székely-udvarhelyi
(1874/9) s nagy-kállói állami főreáliskolában. 1886 őszétől mint nyugdíjazott tanár Zalaegerszegen telepedett le. — A
Hölgyfutárban 1860-ban jelent meg Király és orvosa cz. hosszabb elbeszélése;
e lapnak és a Bolond Miskának (1861—
63) folytonosan külmunkatársa volt névtelenül ; a Hölgyfutár 1862. jan. 2. számát egy czikkeért foglalta le a censura;
a Bolond Miskában pedig az Egy akol
és pásztor cz. karrikatura képe (melyben az írók akkori fogsághelye, a pesti
Uj-épület volt lerajzolva) nagy feltűnést
keltett. 1862—63-ban a Kövér Lajos által szerkesztett Jövő rendes újdonságírója volt. (Az írók elfogatása és rendesen törvénykezés nélküli fogságba záratása oly gyakori volt, hogy egy ízben
egyetlen számban három szerkesztő elzáratását kellett megírnia újdonságként).
1863 tavaszán a Beniczky Emil által
szerkesztett Hölgydivatlapban Árpád leánya cz. magyar őskori elbeszélése jelent
meg ; írt még a lapba történelmi anec-
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dotákat és apróbb czikk'eket. — Munkái ; 1. Novellák
és korrajsok.
Pest,
1870. (Temesvár, forradalmi csatakép;
Sorsüldözöttek, novellái korrajz 1863ból; Anno domini 1854. Korrajz ; Árpád
leánya, magyar őskori elbeszélés). — 2.
Struenssee.
Regény. Bpest, 1877. —
Szerkesztette a Szegedi Lapok cz. közgazdasági s közmívelődési napilapot 1873.
jan. 5-től, mikor megindult, febr. 28-ig.
Hl. Könyv-Szemle
vészete.

—

tesitöje

1885.

1876. 298. 1. — Pelrik

Székely-Udvarhelyi
X X V I I . 1. —

főreáliskola
Magyar

Esti

KönyhrLap

1894. 4. sz. (Téves adatok.) — Novák Mihály szives közlése (önéletrajzi adatok után).

Gyalui Farkas, bölcseleti doktor, egyetemi könyvtártiszt és az erdélyi irodalmi
társaság rendes tagja s másodtitkára, szül.
1866. nov. 24. Gyaluban Kolozsmegyében ; gymnasiumi tanulmányait a kolozsvári ev. ref. kollégiumban végezte ; szüleinek óhajtására az orvosi pályára lépett
és a budapesti egyetemen töltött egy évet.
Innét Kolozsvárra hazament és 1885-ben
a Kolozsvári Közlöny napilaphoz belső
dolgozótársnak belépett, majd a Magyarság és Erdélyi Hiradó segédszerkesztője
volt és jelenleg a Kolozsvár belső dolgozótársa. Az orvosi pályát abbahagyván. a kolozsvári egyetemen a magyar
irodalomtörténetet, magyar nyelvészetet és franczia irodalomtörténetet hallgatta. Bölcseletdoktori oklevelet nyert a
magyar irodalomból, magyar nyelvből és
a francziairodalomból. 1891-benCsáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter
a kolozsvári egyetemi könyvtárhoz könyvtártisztté kinevezte, hol jelenlegis működik.
— Még mint gymnasiumi VIII oszt. tanuló
dolgozótársa volt (1883) a Magyar Polgár
cz. kolozsvári napilapnak, hova francziából elbeszéléseket fordított; azután tudósítója volt a Pesti Hírlapnak, Pester
Lloydnak és a Budapesti Hírlapnak, mely
utóbbinak jelenleg is kolozsvári munkatársa. Elbeszéléseket és humorisztikus
rajzokat, társadalmi s irodalomtörténeti
czikkeket, külföldi útleírásokat, bíráláto-
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kat, legutóbb több könyvészeti s könyviári tárgyú czikket írt a Kolozsvár, Erdélyi Híradó, Ellenzék, Magyarság, Keresztény Magvető, Századok, OrszágVilág, Magyar Szalon, a Hét, Magyar
Nyelvőr (1891), Fővárosi Lapok (1894) és
még más fővárosi s vidéki lapokba és
folyóiratokba ; ezenkívül több regényt és
elbeszélést fordított németből, francziából
és angolból; nevezetesebbek a Kolozsvári
Közlönyben (1886. Charley, egy kötet
elbeszélés ; Conscience Henrik, Az ujoncz,
németből; Caballero Fernand, Szegény
Dolores, regény, németbői; Kielland Sándor, Méreg, regény, németből); az Ellenzékben (1890. Pápai Páriz Ferenczről),
az Erdélyi Múzeumban (VIII. 1891. Tótfalusi Kis Miklós életrajzához, IX. 1892.
Apáczai Cseri János életrajzához és műveinek bibliographiájához, X. 1893. Bethlen Gábor lakodalma), a Kolozsvárban
(1891. 210. sz. Egy magyar nyomda a
XVIII. században, 241., 242. sz. Egy humoros könyv a XVII. században, 256.
sz. Jósika Lajos báró és az unió, 1893.
A szabadító, eredeti történeti regény,
1894. Tótfalusi Kis Miklósról, Jósika
Miklós temetése), az Ország-Világban
(1891. Szabó Károly mint tengerész), a
Budapesti Hírlapban (1893. 139. szám.
Könyvtáraink és a millennium) ; az Irodalomtörténeti Közleményekben saj tó alatt
(1894. A megtámadott Kazinczy). — Munkái : 1 .A virág és Jó rútnak lenni, színművek Legouvé Ernő után ford, francziából.
Kolozsvár, 1888. (Az első előadatott először
a kolozsvári nemzeti színházban 1889.
febr. 8.)
2. Rajsok. Mark Twain után
ford, angolból. Bpest, 1889. (Útközben 6.)
— 3. Az örökség. Beszély, Sandeau Gyula
után francziából ford. U. ott, 1890. (Olcsó
Könyvtár 271.) — 4. As első erdélyi
magyar hirlap. Kolozsvár, 1890. (Ism.
Egyetértés ápr.) — 5. A kopaszság dicsérete. Magyar humoros mű 1589-ből.
U. ott, 1890. (Kiadta előszóval. Ism.
Egyet. Philo!. Közlöny, Magyarság 39. sz.)

— 6. Egy pólyás baba
emlékiratai.
Weiss Julián után ford, németből. Bpest,.
1891. — 7. Gisike naplója. Weiss Julián
után ford, németből. Kolozsvár, 1891. —
8. Tótfalusi
Kis Miklós siralmas
panasza. U. ott, 1892. — 9. Apáczai Cseri
János életrajzához és műveinek bibliographiájához. U. ott, 1892. — 10. A kolossvári egyetemi könyvtár
szakcsimjegyzéke. U. ott, 1892-94. (I. és II. kötet,
sajtó alá rendezte s összeállította, a III.
kötet kéziratban). — 11. Mézes hetek
után. Vígj. 1 felv., Bpest, 1890. (Monologok 46.; a kolozsvári nemzeti színházban először adták 1889. febr. 8. Németre
ford. Nach den Flitterwochen cz. alatt
Franzi Alajostól, megjelent Lipcsében a
Reclam Universal Bibliothek-jában Dramatische Zweigespräche gyűjtő cz. alatt,
előadták 1893-ban Helgolandban és több
német színpadon). — Színműve: Alhambra, regényes dalmű 4 felv. (1890), zenéjét írta Serly Lajos (előadásra kerül
1894-ben a kolozsvári nemzeti színpadon).
— Szerkesztette a Kolozsvári Kalauzt
(Kolozsvár, 1894. képekkel) és szerkeszti
1894 óta az Erdély cz. turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóiratot.
Ország

Világ

195. SZ. — M.
délyi

Írók

1888.

—

Könyvészet

Almanachja

Magyar

Hirlap

1S90. 1892.
1892.

és

1801.
—

Er-

önéletrajzi

adatok.

Gyapay Dénes, földbirtokos és országgyűlési képviselő, szül. 1824-ben Téthen
Győrmegyében; 1843-ban ügyvédi vizsgát
tett. 1848-ban részt vett a szabadságharczban mint honvéd, később százados
lett és 1849-ben mint kormánybiztos
működött Győrött. 1867-ben a megye
másod alispánja, 1871-től 1879-ig pedig
első alispánja volt. 1884-ben országgyűlési
képviselő lett a peeri kerületben és a
mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. Meghalt 1892. máj. 1. Dénesházán (Győrm.)
69. évében. — Czikke a Győri Közlönyben (1860. Bizottmány-e vagy közgyűlés).
— Proclamatiói: 1. Nyilatkozat,
Győr,
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máj. 19. 1849. — 2. Rendelet. U. olt, 232. 1. — 4. Acclamatio.
Heidelberg.
máj. 21. 1849. — 3. Rendelet. U. ott. (Velits Istvánhoz 1615.)
Koncz József szíves közlése.
máj. 23. 1849. (Mind a három ívrét félíven). — 4. Rendelet. U. ott, jún. 3.
Gyárfás István (léczfalvi), kir. táblai
1849. (Egész íven).
biró s a m. tud. akadémia lev. tagja,
Halász sámlor, Országgyűlési Almanach családja a Székelyföldről származott Ma1886. K é p v i s e l ő h á z 62. 1. — Fővárosi
Lapok gyarországba ; nagyatyja Gy. István a
1892. 150. SZ. — Győri Közlöny
1892. 47. SZ.
székely határőrség felállításakor, mely
Gyárfás Domokos, a székely-udvarhelyi a német kormány hallatlan erőszakosev. ref. kollégium fó'gondnoka. — Mun- kodásai közt ment végbe, a mult század
kája : Tanár beigtató beszédje. Maros- közepén Sárospatakra menekült és itt
vásárhely. 1867. (Paal Ferencz és Jenei Györkéi álnév alatt az iskolába lépett;
Viktor tanárok beigtatásakor, ezeknek be- midőn a kormány fölfedezte kilétét és kiadatásáért lépéseket tett, Baranyába ment,
köszöntő értekezéseivel együtt.)
abba az erős kálvinista fészekbe, hol,
Koncz József szives közlése.
megszűnvén üldöztetése, 1788-ban rendes
Gyárfás Ferencs, hírlapíró, 1842-ben pappá szenteltetett fel; egyetlen fia majogász volt Kolozsvárt. A 60-as években radt, Pál, ki szintén pap volt; ez is csak
Pesten az irodalommal foglalkozott; azon- egy fiút hagyott maga után, Gy. Istvánt,
ban elbetegesedvén, visszament Erdélybe ki 1822. júl. 17. Dömsödön (Pestm.) szüs megyei házi pénztárnok lett Deesen, letett. Gy. Pál Halasra hivatván meg
hol 1882. máj 18. meghalt 64. évében. lelkésznek, fia az ottani gymnasiumban
— Költeményei az Öröm-dalok (Kolozs- kezdte meg tanulmányait; az 1833. év
vár 1842.) cz. gyűjteményben és czikkei kivételével, mikor a német nyelv keda Kolozsvári Hetilapban (1853. Commas- veért szülei Pestre hozták, Halason is
satio) s a Szépirodalmi Közlönyben (1858. végezte be a gymnasiumot, honnan a
Élet és művészet); főmunkatársa volt felsőbb tanfolyamra (1837) Debreczenbe
Pesten a Hírmondónak 1861. júl. 4 tői ment. Itt végezte be 1840—41-ben a jogi
decz. 5-ig, mikor a lap megszűnt; szer- tanfolyamot Szűts István tanár vezetése
kesztő-társ volt a Ballagi Mór Házi Kincs- alatt, kiről az önéletrajzában a legmeletáránál 1864. okt. 14-től 1865. jún. 18-ig gebben emlékezik meg, kiemelve, hogy
— Szerkesztette s kiadta az Ország-Tük- az akkor már forrongó szabadelvű eszrét 1864. decz. 21-től 1865. jún. végéig. méket alaposan és lelkesítő modorban
— Levele Erdélyi Jánoshoz, Pest, 1864. ismertette meg hallgatóival. Azután, hogy
nov. 14. (az Erdélyi Tárban Erdélyi Pálnál.) a hittant is elvégezte (1843), joggyakorGyászjelentés.
latra Eperjesre ment, s onnan 184í-ben
Gyárfás Gáspár, theologiát hallgató a pozsonyi országgyűlésre a kir. tábláhazánkfia a heidelbergi egyetemen. — hoz mint jurátus, Hubay József kir. szeHárom rövid értekezése van a Pareus-féle mélynöki itélőmester mellé. 1846-ban leCollegiorum theologicorum pars altera. tette az ügyvédi vizsgát és azután PesHeidelberg, 1620. cz. gyűjteményes mun- ten tartózkodott. Mint jurátus Pozsonyban
kában : 1. De personn Christi
Media- az Országgyűlési tudósítások másolásátoris. 1614. sept. 3. 180—181. 1. — 2. De val foglalkozott; mikor Pestre jött és
communicatione
idiomatum
persona az ügyvédi vizsgára készült, látta, hogy
Christi et de satisfactione ejusdem. 1615. szüksége van históriai ismeretekre ; följan. 3. 2 0 1 - 2 0 2 . 1. — 3. De gratia Dei kereste Horváth Istvánt, kinek előadásait
et de libero arbitrio. 1615. júl. 29. 231— hallgatta s a ki megszerette a székely-
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bői származott kún fiút; többször elhívta
magához, beszélgetett vele s lelkesítő
előadásaival oly erős nyomokat hagyott a
fiatal ember lelkületében, hogy annak hatása alól egész életében nem tudott, de nem
is akart megszabadulni. A mint Gy. felesküdött ügyvédnek (1847. ápr.), Kóczán
József kir. jogügyi igazgató mellett nyert
alkalmazást. Atyja halálakor (1847. júl.
8.) hazament és anyja melleit ügyvédeskedéssel kezdett foglalkozni, egyszersmind
a jászkún kerületek tiszteletbeli aljegyzője volt. 1848 szerveznie kellett a csapatokat, melyek a Halas szomszédságában
levő ráczok ellen küldettek; szolgálatokat kellett tennie a kormánybiztosoknak;
részt kellett vennie a rögtönítélő törvényszékekben ; a vége a dolognak az lett,
hogy mire 1849-ben az oroszok betörtek. neki is menekülnie kellett. Bujdosott Aradon át Debreczenbe, majd a bodoglári pusztára ment Halas határában.
Kenéz Mihálynak, a jászkún kerületek
kormánybiztosának köszönheté. hogy 1850
elején minden további kereset alól föl mentetett. Ettől fogva a kerületi kapitány mellett volt alkalmazva, s nemsokára jászkúnkerületi törvényszéki kiadóvá, utóbb helyettes jegyzővé, majd
1851 derekán féiegyházi járási alkapitánynvá neveztetett ki. A járás székhelye Halas volt. és Gy. Kenéz Borbálát
szeptember 1. oltárhoz vezette. 1854.
májusban Gödöllőre tétetett át járási
szolgabírónak; mellékesen a kertészettel
és gyümölcsfa-nemesítéssel is foglalkozott.
1861-ben az absolutismus megszűnvén,
Gy. a rendelkezési állapotba helyeztetett
és visszaköltözött Halasra. 1862-ben kerületi táblabíróvá neveztetett ki. A gazdálkodás mellett a város levéltárát tanulmányozta s ennek gazdag anyaga vezette
őt későbbi levéltári kutatásokra s a történetírásra. Első inspiratióit a régi iskola
legkiválóbb képviselőjének, Horvát Istvánnak előadásából merítette ; a mester szavát már akkor is sokan megtámadták,
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de Gy. mindvégig híven ragaszkodott
azokhoz az emlékekhez és utolsó híve
maradt ezen iskolának. Tevékeny részt
vett a jászkúnok törvénykezési ügyeiben
is; a kerületi közgyűlés a kiküldött bizottságok előadójává nevezte ki, s a kerületi közgyűlési házszabályok, az országos megyerendezés s árvaügy iránti javaslatok ügyében készült munkálatok
szerkesztésével ő bízatott meg. Ő indítványozta a közgyűlési jegyzőkönyvek kinyomatását is, hogy a közügyek iránti
érdeklődést ébren tartsa. 1871 végén Szabadkára kir. ügyészszé neveztetett ki,
hol egy ügyvédi egylet megalakítását is
keresztülvitte. 1873 végén Budapestre
királyi táblai rendes bíróvá neveztetett
ki. Ekkor Halason az egyházi gondnokságról lemondott, hol tizenkét évig sikerrel viselt hivataloskodása elismeréseül
olajfestésű arczképét a főiskolai könyvtárban helyezték el. A nyári szünidőket
ezentúl is Halason töltötte családja körében. A városi bizottság helyettes elnöke
volt. Az ő indítványára alakult meg a
halasi takarékpénztár is. 1878. jún. 14.
a m. tudom, akadémia levelező tagjának
választotta. A m. tört. társulatnak megalakulta (1867) óta választmányi tagja
volt. Meghalt 1883. júl. 16. Budapesten.
A m. t. akadémiában Szilágyi Sándor
1887. márcz. 20. tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei a Pesti Hírlapban
(1848. Vidéki levelek Halasról), a Kerti
Gazdaságban (1857—60. Magnemes gyümölcsfákról. Kiskún-Halas gyümölcsészete. Gyümölcsértékesítés Magyarhonban
ezelőtt másfél századdal. Liegel György
életrajza, Gyümölcskiállítás a vidéken,
Schmid főerdész életrajza, Norvégiában
tenyésző gyümölcsfajok s Felső-Magyarország gyümölcsészete sat. 34 czikk), a
M. Gazdában (1860. Kiskún-Halas város
határa tagosításáról, A gyümölcsészet fontossága, 1861. Gyümölcsészeti teendőink,
Tagosítás Halason sat.), a Budapesti Szemlében (XII. 1861. könyvism. XIII. 1862.
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Halas város monographiája), a Falusi 1882. (Értek, a tört. tud. kör. X. 5.) —
kiin nyelven. U.
Gazdában (1864. Homokkötés hazánkban), 5. A Petrarka-codex
a Századokban (1867. A tárnokvölgyi ott, 1882. (Ért. a tört. tud. kör. X. 8.)
ütközet és a húnscythák temetkezési — 6. A jdsskúnok
személyes és birtokmódja, 1868. Adatok a magyar pecsét- viszonyainak
történelmi és jogi fejtegetanhoz, 18b9. Őskori maradványok a tése. U. ott, 1883. (Különnyomat az IgazDuna-Tiszaközön, Jászberényi deákczéh, ságügyből). — 7. Jerney János emléke1870—71. 1874. Régi kúnszékek pecsétei, zete. U. ott, 1884. (Emlékbeszédek I. 9.)
1877—78. A fekete sereg és könyvism., j
M. tud.
Akadémiai
Almanach
1881. 202. I .
1883. 218. 1. (Munkálatainak jegyzéke). —
1880. A régi jászkún térmértékekről), a
M. Könyvészet
1879. 1 8 8 1 — 1 8 8 5 . — 1 8 8 3 :
FőváJogtudományi Közlönyben (1866. A Jászrosi
l.apok
165., 16fi. Sz. Vasárnapi
Újság 29.
kunság szervezete, 1867. Töredékek a
SZ. ( X e k r . ) Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap 29.
magyarországi ú j törvénykezési reforms z . Halasi Újság 29. S z . — Petrik
Könyvészete.
— Szilágyi
Sándor,
Emlékbeszéd Gyárfás
hoz, Jegyzetek a polg. törv. rendtartás
István felett. Bpest, 1887. és gyászjelentés.
tárgyában készült törvényjavaslatra, 1868.
A zálogjogról, Az árvaügy országos renGyárfás István Tihamér
(nagy-abodezéséről. 1869. Észrevételek az ú j törv. nyi), bölcseleti doktor, esztergom-főegvrdtás életbeléptetése körül), a Jászkúnság házmegyei áldozópap és főgymnasiumi
cz. hetilapban (1868. A Jászkún közbir- tanár, szül. 1863. decz. 14. Léván Barstokossági viszonyok rendezéséről, Jász- megyében, hol alsóbb tanulmányait vékúnság törvénykezési szervezete, Közbir- gezte ; a felsőbbekre Esztergomba, majd
tokossági és községi vagyonokról, 1870.), mint papnövendék Nagyszombatba ment.
az Archaeol. Értesítőben (1869. Cserép- Itt bevégezvén a gymnasiumot, a theolokiállítás, 1870. II. Czölöpmaradványok giai tudományokat a budapesti egyeteHalason, III. Valami a kúnhalmokról és men hallgatta, honnan, miután a «sz.
archaeol. levelek), a Győri tört. és rég. hittudományok babérkoszorusá»-nak czíFüzetekben (1869. Jászkúnság történeté- mét elnyerte, 1886. a nagyszombati főgymhez a XVI. és XVII. századból), a The- nasiumhoz ment tanárnak. 1887. jan. 1.
misben (1870. A házassági válóperekről, miséspappá szenteltetett föl; majd káp1871. A franczia családtanács és a hazai lán és 1889-ben bölcseleti doktor lett
árvaügy országos rendezése, Az új bíró- a budapesti egyetemen a régészeti tudosági kinevezések, 1872. Házasságvédő, mányokból. 1892-ben nevelő volt a SzéÜgyészi utasítás, Új bűnvádi eljárás), a chenyi grófoknál; 1893 óta tanár a brasM. Jogászgyűlés Évkönyvében (1872. A sói főgymnasiumban. Költeményeket és
hazai gyámügy országos rendezéséről a szépirodalmi czikkeket írt a Kath. Társadacsaládtanács alapján), a Történelmi Tár- lomba (1883—84), aM. Katholikusba (1884
ban (1879. Két magyar köriratú pecsét — 85); a bpesti M egyházi irodalmi iskolá1600-ból és 1613-ból). — Munkái: 1. nak is szorgalmas tagja volt és MunkáA jászkúnok története. Kecskemét 1870— lataiban közreműködött. Különös elősze1885. Négy kötet. (A 4. kötetet sajtó alá
rendezte Széli Farkas. Ism. Századok
1886.) — 2. Bohó István Egerben. Székfoglaló értekezés. Bpest, 1879. (Értekezések a tört. tud. köréből. VIII. 5.) — 3.
A paraszt vármegye. U. ott, 1883. (Ért.
a tört. tud. kör. IX. 11.) — 4. A jászkúnok nyelve és nemzetisége.
U. ott,

retettel foglalkozott a régészettel és Dvorzsák, Havi Füzetek cz. vállalatában kezdte
meg e szakbeli tanulmányait. Czobor
Béla előadásai az egyházi műrégészetre
fordították figyelmét; azóta az Egyházművészeti Lapoknak rendes munkatársa.
— Munkái: 1. Őskeresztény
műemléki
tanulmányok.
Pályadíjjal koszorúzott
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mű. Bpest, 1887. (Különnyomat az Egyházműv. Lapokból. Ism. Arcbaeol. Értesítő, Religio I. 30. sz.) — 2. Pannónia őskeresztény
emlékei. Régészeti
tanulmány. U. ott, 1889. (Ábrákkal. Ism.
Századok 720. 1., M. Sión 928. 1., Egyházi Közlöny, Arch. Értesítő és írod.
Szemle 1890.) — Álneve és jegyei: Abonvi I., A. I.
Zeitiger Alajos, E g y h á z i í r ó k Csarnoka.
Nagyszombat, 1893. 157. 1. és önéletrajzi
adatok.

Gyarmathy Endre, magyar színész és
sugó. — Munkája: Magyar
játékszini
Zsebkönyv,
melyet 1839. évre ajánl.
Eperjes.
Petrik

B i b l i o g r . I I I . 892. 1.

Gyarmati Gábor. fVanczia, olasz és
német nyelvtanító Kolozsvárt. — Munkái : 1. Mesterséges Gyűjtemény. Kolozsvár, 1806. — 2. Első nagy Péter muszka
csór élete. Fordíttatott olaszból. U. ott,
1813.
Petrik

Bibliogr.

Gyarmati Imre rablónak kivégeztetése
előtti éneke (1596) ismeretes a Lipcseycodexben.
Uj M. Múzeum 1850—51. I. 338. 1. (Toldy F.)
— Toldy, M. Költészet története. Pest, 1867.
191. 1.

Gyarmathy (Chrys.) János, theologiai
doktor, pápai kamarás, nyugr. plébános,
szül. 1810. jan. 27. Kis-Görbőn Zalamegvében ; elemi iskoláit Szent- Gróton, a
nyelvészeti osztályokat Jászberényben, a
humaniorákat Egerben, a bölcseletet és
jogot Pesten végezte az egyetemen. A
veszprémi növendékpapság közé felvitetvén, a hittudományt a pesti központi
papnevelőben hallgatta. 1837-ben pappá
szenteltetett és Szűcs István mernyei
plébános mellé segédnek neveztetett ki
s ugyanazzal félév után Atalára hasonló
minőségben áttétetvén, szigorlatait bevégezte. 1834. szept. 30. theologiai doktorrá avattatott föl. Tizennégy hónapi
káplánkodás után 1835. márcz. 10. a
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pesti központi papnevelőben tanulmányi
felügyelő és tanárhelyettes, 1836-ban
papnevelői könyvtárnok lett és e hittani
szempontból nevezetes és mintegy 20.000
kötetre terjedő könyvtárt szakok szerint
rendezte. 18i5-ben a helytartótanács
somlyó-vásárhelyi plébánossá nevezte ki.
Később nyugalomba vonult Budapestre,
hol 1883. jan. 3. meghalt. Zalamegye
Verebély és Szent-György szék táblabírája
volt. — Első értekezése, az Eredeti bűnről. a pesti növendék papság magyar
iskolájának Munkálataiban (III. 1836)
jelent meg ; írt több értekezést az általa
szerkesztett M. Szionba és Szionba, egyet
a Hasznos Mulatságokba s a Religióba
(1854. I. Egyháztörténeti nyomozások)
és a M. Államba (1871. 75. sz. Monsignor Nardi válasza Jácint atyának. 1873.
204. sz. A lelki bucsújárásokról). —
Munkái: 1. Vesércsillag. melyet a szerzetes rendek helyes megítélésére Calazantzi Sz. József 1836. aug. 28. tartott
évfordulati ünnepén a resti k. hívek
előtt kalauzul ajállott. Pest. — 2. Hálaünnep, melyet szent Leopold s koronás
dicső utódi halhatatlan érdemei emlékének Pesten, Leopold külvárosi k. hivek
nov. 15. 1836. évben szenteltek s egyházi beszédében hirdetett. U. ott. — 3.
Tisztelet oltár, melyet bold, szűz Máriának a magyarok nagy asszonyának a
budai főszentegyházban búcsú n a p j á n . . .
1836... emelt. U. ott, 1836. — 4. Memoria bissecularis quam pro natalibus
reg. scient. universitatis hungaricae a
Petro Pázmán Tyrnaviae 1635 acceptis,
ac una instaurationis anniversario die
26. Junii 1836. celebrante. U. ott. (Költemény). — 5. Egyliási szózat az irgalmas nők ügyében, melyet advent III.
vasárnapján a pesti főegyház hívei előtt
emelt. Buda, (1842.) — 6.
Vallás-barát
vagyis elme- s szívképző munkálatok
gyűjteménye. Pest, 1843—45. (Olaszból
ford v Szentek élete, négy evangelium
naponkénti elmélkedessel. I. évf. 1843.,
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II. könyv 3 kötet, III. könyv 3 köt. és
IY. könyv 3 kötet 1845.) — 7. A dolgozó házak létrehozásának elemei és
fenmaradásuk feltételei. A «Jó pásztorról» nevezett első pesti kénszerítő dolgozóház és kápolnája felszentelésekor
január 16. 1845. egyházi beszédben fejtegetve. U. ott, 1815. — 8.
Közhasznú
műszótár
és egyházi tiszti Írásmód.
Buda, 1845. — 9. A jeles hazafi a béke
és harcz idején. Pápa, 1846. — 10. Isten országa a földön, vagyis egyházi
államtan. Melyben a kath. egyház jeh n
állapotát a világ öt részeiben újabb adatok nyomán ismerteti. U. ott, 185U—55.
Két kötet. (I. Európa délnyugoti része.
II. Európa kelet-északi része. Ázsia, Afrika, Amerika és Austrália. Legújabb
hierarchiai szervezések). — 11. A szerzetes rendek az egyház- díszei s az emberiség jótevői. Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítójának ugyanazon
rend Magyarországbani visszaállítása után
Csornán jul. 13. 1851-ben tartott félszázados ünnepén egyházi beszédben fejtegette. U. ott, 1851. — 12. Freppelabbé,
kritikai
bírálata
a Renan Ernő által
írt Jézus életének. Ford. Pest, 1864. —

Thewrewk

József,

Magyarok

11. 1. — Magyarkák.
é s Danielik,

Születésnapjai

L i p c s e , 1845. — F e r e n c z y

M . í r ó k I . 171. 1. — Petrik

vészete és Bibliogr. — M. Könyvészet
1885. — Horváth

Ignácz

Köny-

1881.

K ö n y v é s z e t e 1884.

és

gyászjelentés.

Gyarmathy József, népiskolai tanító
s okleveles középiskolai tornatanár, szül.
1853-ban Esztergomban ; a gymnasiumot
és a tanítóképzőt ugyanott végezte s a
tanítói pályán a hontmegyei Ipolyságon
kezdett működni; innét Kisbérre (Komáromul.), majd Párkányra (Esztergomm.)
jutott tanítónak. Másfél év múlva egészségi szempontból újra Ipolyságra ment ý
1879 óta pedig Esztergomban működik
mint népiskolai rendes, majd vezértanító. — Számos czikket írt különösen
a helyi lapokba, így az Esztergom és
Vidékébe (A divatos nőnevelésről, Reáliskoláink jövőjéről, A tornázás szükségességéről sat.) Pályadíjas műve : Mikép
lehet a gyermekeket iskoláinkban gyakorlatilag a jó rendhez szoktatni, hogy a
jó rend iránti hajlam mintegy természetükké váljék ? (Rövid visszapillantás az.
esztergomi járásbeli tanító egylet működésére. Esztergom, 1882.)
Zelliger, Esztergomvármegyei írók. Bpest r

1888. 58. 1.
13. A római pápa
csalatkozhatlansága
alapos és ajánlandó hit. Pápa, 1870. —
Gyarmathi Miklós, ev. ref. lelkész,.
14. A vatikáni szent zsinat hit- s er- 1581. júl. 29. iratkozott be a vittenbergai
kölcstanai köteleznek-e minden katholi- egyetemen ; 1598-ban királyhelmeczi lelkust ? Szentháromság-vasárnapi búcsú- kész és a zempléni egyházmegye esperese
járás alkalmával Kiss-Cellben a dunán- volt. — Munkája: Keresztyeni
Felelet
tuli katholikusok előtt egyházi beszédben Monozloi András Vesprini Püspök, es
fejtegette s emlékűi a sz. atyánk 25 éves Posoni Praepost könyve ellen, az melyet
jubileumára s meg^ontolásúl minden ka- irt, De Invocatione, et Veneraţi one Santholikusnak ajánlja. U. ott, 1871. — 15 ctorum, az az, az mint ő fordittya. Az
Az idők jele, vagyis a lourdesi 80 csoda. Szentek hozzánk való segitsegekrül, valóba
Gaume után ford. U. ott, 1881. — 16. kedig, az mint egesz irasabul megh tetj\agy-Mária-Cselli útitárs. Bpest, 1884. zik, az Szenteknek segitsegekrül, segit— Szerkesztette s kiadta a Magyar Szion segül hivasokrol, erdemes közbenjarasokegyházi hír- és encyclopaediai lapot 1838. rul, esedezesekrül, es szoszolasokrul, ket
jan. 1-től, mely czímét Szion-ra változ- reszben osztattatot, es i r a t t a t o t . . . az
tatta, hetenként kétszer jelent meg Pes- igazsaghnak oltalmazasara, es az hamis
ten és 1840-ben megszűnt. Ennek mel- tudomannak rontasara. Jerem: 1 7 . . . .
léklapja az Anastasia 1838—39-ben járt. I Deut: 6 . . . . Johan : 1 4 . . . . Debreczen
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1598. (Pázmány Péter e munkát Keresz- alkalmával mint a Deákpárt híve szeretény felelet . . . Grácz, 1607. cz. mun- pelt, s az első alkotmányozó közgyűlésen
az akkori rendszer szerint még fennállott
kájával igyekezett megczáfolni).
Bod, M. Athenas 92. — Horányi, Memoria kerületi alispáni állásra választatott meg
II. 53. — Katona, História Critica XXVIII. s mint ilyen 1872-ig szolgált, mikor az
842. — Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum
76. — Fraknói Vilmos, Pázmány Péter és új szervezés szerint szervezett főjegyzői
k o r a I. 64—69. 1. — Szabó Károly, Régi M. állásra választatott meg ; 1875-ben pedig
K ö n y v t á r I. 144. 1.
alispán lett és azóta mint alispán szolGyarmathy Miklós (gyarmathi), Ko- gálja a vármegyét és a hazát. A honvédlozsmegye alispánja, Gy. Sándor és Endes ségi intézmény felállítása után belépett
Anna fia, szül. 1830. szept. 11. Kalota- a honvédség szabadságolt állományába
Szent-Királyt Ivolozsmegyében; tanulmá- s mint százados két évig szolgált. A fúzió
nyait 1838-ban Kolozsvárt kezdette meg létrejötte után a szabadelvű pártnak volt
s mielőtt bevégezhette volna, 1848-ban híve s jelenleg is az. Kormányzása alatt
beállott honvédnek és később mint had- a vármegye több szervezésen ment kenagy Bem tábornok parancsnoksága alatt resztül és szervező tehetségének is mindaz 55. honvéd-zászlóalj ban végig küzdötte annyiszor fényes tanújelét adta. Kolozsa szabadságharczot; részt vett a deési, vár város társadalmi s politikai életében
vízaknai s piskii nagyobb csatákban és is tekintélyes állást foglal el. — 1860
még vagy 13 kisebb ütközetben. A sza- után több figyélmet keltett gazdasági
badságharcz leveretése után mint mene- czikket írt a kolozsvári s budapesti lakült bujdosott az alföldön, különösen pokba. — Munkája: Népképviselet a KiSzatmármegyében. Később a Tiszaszabá- rályhágón inneni ev. ref. superintendenlyozás bereghi osztályánál mint ártér tiákban. Kolozsvár, 1864.
fejlesztő mérnök alkalmaztatott. Majd
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kolozsvár
1892. 149.
midőn az üldözés enyhült, hazatért falusi
SZ. — Erdélyi
Híradó 1892. 148. Sz.
magányába s 1853-ban családot alapított.
Gyarmathi Sámuel (gyarmathi), orvosFalusi magányában folytatta tanulmányait doktor, Gy. János és Osváth Éva fia,
és különösen a magyar köz- és magánjog szül. 1751. júl. 15. Kolozsvárt; első tanuérdekelte. De kiterjesztette figyelmét a lását ugyanott 1757-ben kezdette, melyet
mezőgazdaság előmozdítására, s felhasz- 1763-ban Nagy-Enyeden folytatott ; de
nálta az eddig még ma is felül nem ha- csakhamar visszatért Kolozsvárra, hol
ladott váltó ekéjét (1860. okt. 20. tette 1766-ban a rhetorikát elvégezte, mire
meg vele első kísérletét), melyet még ma mint tanuló diák Zilahra s innét Nagyis Gyarmathy-féle eke név alatt ismer Enyedre ment 1769-ben, hol iskolai tanua gazdaközönség. Foglalkozott a művé- lását befejezte. Mária Terézia az orvosi
szettel is, s mint első rendű énekes nép- tudományt tanulók számára új alapítdalokat szerzett, melyeknek dallama át- pítványt tett, mire 1776. Gy. is Bécsbe
ment a nép ajkára s ma is él. Ezek indult ezt a tudományt megtanulni; ott
közül két dalt 1851-ben szerzett és azokat a goldbergi alumneumba felvétetett, de
Hollósy Kornéliának ajánlotta, a ki azo- az erre való kétszáz forintból álló segélyt
kat a nagyenyedi kárvallottak javára ren- az erdélyi cancelláriától kapta. 1782-ben
dezett concerten elénekelte. 1861-ben Ko- orvosdoktor lett és Andrád Sámuel balozsmegye megválasztotta tiszteletbeli fő- rátjával Németországba ment. melynek
jegyzőnek. A rövid ideig tartott alkot- nevezetesebb városait meglátogatták, minmányos élet megszűntével ő is visszavo- denütt gyalog utazva. Berlinben ismeretnult a közpályától. Az 1867. kiegyezés séget kötött Formeyvel, az ottani tudós-
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társaság titoknokával, és többször megjelent a társaság gyűlésein. Azonban a
pénzszükség vissza kényszerítette hazájába. Ráday Gedeonnál vállalt nevelői
állást és annak két fiát Pált és Gedeont
tanította s Pozsonyba kisérte. Horpácson
fölkereste barátját Hajnóczit, gróf Széchenyi könyvtárőrét, ki által 1783-ban a
gróf ismeretségébe jutott. Mikor Rát Mátyás az első magyar hirlapot, a M. Hírmondót. Pozsonyban 1780-ban megindította, ő is részt vett annak írásában,
különösen 1784-ben, mikor a magyar korona Bécsbe felvitetett. Ő volt az első,
ki akkor tájban a Montgolfier léggolyóját számos néző jelenlétében a pozsonyi
piaczon felbocsátotta, mit másnap a primás
Batthány háza előtt ismételt. Megérkezvén az ifjú Rádayak új nevelője a külföldi akadémiáról, Gy. még 1784-ben
Pestre ment, hol a pesti s budai színháznál sugó volt. Itt Waltron szerepére
egy magyar ifjút szerzett, kit azután,
valamint a színigazgató német nejét
Waltronné szerepére ő tanította be. A
Hóra zendülés l^csendesültével Erdélybe
ment, hol 1785-ben megnősült; nejétől
azonban törvényesen elvált és leánya
később Andrád Elek ügyvéd és író neje
lett. Báró Radák Ádám. a Rhédey Ádám
és Ferencz gondnoka, magához vette orvosnak. honnét gróf Bethlen Gergelyhez
ment udvari orvosnak; majd 1787-ben
Hunyadmegye főorvosa lett és Déván
telepedett le. Nem sokára Gy. újra Bethlen
Gergely udvarába ment, kinek haláláig
szolgálatában volt, ezért fiai is Gyarmathinak holtáig négyszáz forintból álló
évi fizetést rendeltek, minthogy ennyi
fizetése volt Hunyadmegyéből eljöttekor
is. 179ő-ben másodszor utazott Németországba, mint Bethlen Elek gróf barátja
s mentora. Ekkor ismerkedett meg Halléban Forsterrel, Cook útitársával, Jenában Büttnerrel, Weimarban Wielanddal,
Schnepfenthalban Salzmannal, Drezdában
Adelunggal. Göttingában két évig lakott s
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megismerkedett az ottani tanárokkal, ú,
m. Blumenbachchal, Lichtenberggel és
Schlözerrel, kikkel hazaérkezte után is
levelezésben állott. Stojkovicstól tanulta
az orosz, Schlözertől a svéd és dán,.
Cantalertől az angol nyelvet. Gy. jeles minerologus is volt; a nagy-enyedi főiskola
számára 425 darab kőzetet vett 1797ben, melyek jegyzékét is elkészítette. Növendékével Göttingából háromszor utazott Németország több városába, azután
Kopenhágába s naplót írt ez útjáról (ebből a Nemzeti Társalkodó 1882. I. 13.
sz. kivonatot is közölt.) Hazatérvén, Bécsben időzött, hová 1799-ben harmadszor
is felutazott; itten különösen Denis barátságának, a múzeumban történt kutatásainál, sok hasznát vette. 1800-ban
zilahi tanárnak hivatott meg, hol tíz
évig működött. 1810-ben nyugalomra ifj.
gróf Bethlen Gergelyhez Bunra vonult.
Meghalt Iö30. márcz. 4. Kolozsvárt. Végrendeletében a zilahi gymnasiumnak
hagyta könyvtárát és 800 ezüst forintot.
Ismeretes volt azon gyakorlottsága s kedvtelése, hogy szeretett egyes magánhangzókkal, különösen az e-vel beszélni s a
magyar nyelvnek e sajátságát kitüntetni,
miért is őt Meszeshegye vén mesterének
nevezték. — Körösi Csorna Sándorról
tudósítást küldött a Tudom. Gyűjteménybe
(1820. X.) — Munkái: 1.
Continuatio
praelectionum Haenianarum, quam dissertations inauguralis loco adnuente inel y ta facultate medica in . . . . universitate Vindobonensi adnexis thesibus medico-practicis pro gradu doctoratus legitime consequendo exhibet. Viennae, 1782.
— 2. Amerikának
feltalálásáról, a gyermekek kedvekért Kampe J. H. által németül írattatott hasznos és kedves könyv,
melyet némely hazájok nyelvében gyönyörködök magyarra fordítottak. Kolozsvár, 1793. Három rész. (I. Kolumbus.
II. Kortes. III. Pizarró. Névtelenül.) —
3. Okoskodva tanító magyar
nyelvmester. Kolozsvár és Szeben, 1794. Két kö-
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tet. (Midőn Görög Demeter Bécsben 50
arany jutalmat tűzött ki egy magyar
nyelvtanra, Gy. is pályázott ezen munkával és azt az erdélyi országgyűlés 1791ben felküldötte, de a jutalmat nem nyerte
el; azért az ország vette pártfogásába,
mikor épen Nátorp 1792-ben 1500 Rftot
küldött Bécsből a magyar nyelv előmozdítására, a miért indigenatust nyert és
a pénz Gy. munkájára fordíttatott, melyből a nyomtató Hochmeister ezer frtot,
a szerző 500 frtot kapott). — 4. Ifjabbik
Robinson,
mely a gyermekeknek gyönyörködtetésekre és hasznos mulatságokra
németül Kampe J. H. által Írattatott.
Magyarra pedig. . .által fordíttatott a harmadik német kiadás szerint. Kolozsvár,
1794. — 5. Uj próba a tnagyar
irás
módjában. U. ott, 1794. — 6. Affinitás
lingvae hvngaricae cvm lingvis fennicae
originis grammatice demonstrata. Nec
non vocabvlaria dialectorvm tataricarvm
et slavicarvm cvm hvngarica comparata.
{Jöttingae, 1799. (Göttingában laktában
készült főműve, melyre Büttnerrel való
barátságos ismeretsége s a köztük folyt
társalgás szolgáltak indító okúi. A göttingai tudós társaság ezen munkája miatt
választotta tagjának. Hogy könyve megjelenhetett, abban Lichtenbergnek volt
fő érdeme, ki Gyarmathit igen szerette.
«Ezen tudós ember társaságát életem
leggyönyörűségesebb paradicsomának tartom — Gy. szavai hátrahagyott jegyzéseiben — egy nyavalyája végin tokaji
borral gyógyítottam meg nagy gyönyörűségemre.» Ezen munkája európai hírt
szerzett neki; ebben a modern összehasonlító nyelvtudomány alapelvei már
világosan ki vannak mondva és alkalmazva ; Gy. tehát ezzel megelőzte Raskot
és Boppot, azért joggal nevezi Gabelentz
a nyelvtani összehasonlítás apjának. Elismerőleg írt róla Sylvester de Sacy 1799.
jan. 13. Párisból Gy.-nak; ezen franczia
levelet a N. Társalkodó 1832. I. 13. sz.
hozta, a Jenaer Literatur-Zeitungban 1799.
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214. sz. Dobrowszky írt róla dicsérőleg ;
Koch tanácsos pedig Blumenbachnak írt
Sz.-Pétervárról 179K. júl. 26. levelet, melyben szintén magasztalja Gy. érdemeit). —
in quo plurima hun7. Vocabularium
garicis vocibus consona variarum linguarum vocabula collegit... — Szótár,
melyben sok magyar szókhoz hasonló
hangú, idegen nyelvbeli szókat rendbe
szedett. . . Bécs. 1816. — Körösi Györgynek
Magyar- és Erdélyország latin históriáját
is ki akarta adni s erről szóló Tudósítása
a Bécsi Magyar Merkuriusban (1796.99.
sz.) van. a munka azonban nem jelent
meg. Fordította Ziegler Fr. V., Bepressalia vagy a tromfot tromffal, érzékeny
játék 4 felv. (előadatott Pesten 1810.
decz. 31. és 1 8 1 1 - l 4 - b e n is). — Levele
Tóth Ferenczhez, 1806. okt. 7. (a m.
nemzeti múzeumban), Engelhez 1798.
febr. 18. (M. Akadémiai Értesítő 1855.
68.) — Kéziratban maradtak naplójegyzetei. melyeket e sorokkal végez: Göttingából én hoztam Erdélybe legelébb a
sárga krumplit, az úgynevezett Zucker
krumplit, mely mind a Luftbalonnál,
mind az első magyar tragoediánál becsesebb tárgy előttem. (Kézdivásárhely).
SZ. —

Katona,

H i s t o i i a C r i t i c a XLI. 585. — Nemzeti

31. Hírmondó

Társal-

kodó

179^. I I .

36.

1832. I. 13. sz. (Kállai Ferencz). —

Közhasznú

Esmeretek

Tára

V . 482. 1. ( K á l l a i

F. A Nemzeti Társalkodóból utánnyomatott).
—

91. tudós-társaság

Évkönyvei

II.

1832—34.

(Gy. e K y s z e r ü b e t ű i ) . — Ferenczy és

Danielik,

M. írók I. 172. 1. — Toldy, M. Memz. Irodalom

Tört.

166.,

172.

1. — Szilágyi

Ferencz,

Zilah Történelméből. Pest, 1870. HO—112. 1.
— Szinnyei

K ö l i y v é s z e t e . — Kiss

Áron,

Ada-

lékok 71. és M. Népisk. Tanítás Tört. 107.,
108.. 1. — Zilahi ev. ref. fögyinn. Értesitö
1878.

—

M. Athenás

11. Könyv-Szemle
148.

X I I . 355—57.,

1883. 162. 1. — Uj

I. — Figyelő

I X . 123.. X . 7.,

366. X V I . 366. — Beöthy

Z>olt,

Szépprózai Elbeszélés II. 179., 180. 1. —
Petrik

B i b l i o g r . — Kazinczy

Ferencz

I I . 35!'., I I I . 102., 387. — Gabelentz,

Levelezése
Georg

von

der, Die Sprachwissenschaft. L e i p z i g 1891.
26. 1. — Horvát

István

M i n d e n n a p i j a V . 19—

20. 1. (Kézirat a m. n. múzeumban).

Gyarmati Sándor,

állatorvos. — Mun-

Gyarmati —Gyarmathy
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-kája: A falusi baromorvos. Csalhatatlan
útmutatás, miként és mely szerekkel lehessen a földmívelőnek ép, és egészséges
marhát bírni s nevelni, ennek betegségeit
megismerni s kigyógyítani A szarvasmarha, juhok, lovak és sertések betegségeiről s gyógyításáról való orvosságokelőadásával. Kassa, 1832.
Síinnyei

Ivönyvészete.

Gyarmati Zsigmond, ev. ref. lelkész,
1675. okt. 2. Debreczenben az iskolai
törvényeket aláírta; 1686-ban, mikor a
belgiumi egyetemről hazajött, aug. 11.
Ladányba ordináltatott papnak; 1691-ben
Nánáson, 1692. Bajomban, 1700. H -K Sz.-Imrén volt pap. Meghalt 1709-ben
Debreczenben a pestisben. — Latin költeménye van a Hedera Poetica-ban. melyet Felvinci Sándor esperes halálára írt
(Debreczen. 1686.) ; Szenczi Pál halálára
is írt latin verset (Debreczeni Kalocsa
József, Halotti tanítás. Debreczen, 1691).
Sárospataki

Füzetek

1858. 887. 1. —

Debreczeni

Prot. Lap 1883. 194. 1. és Bakóczi J á n o s szíves
közlése (a debreczeni ev. ref. jegyzőkönyvekből).

Gyarmathy Zsigmondné (érsekújvári),
Hory Etelka, a Petőfi-társaság tagja, szül.
1845 máj. 28. Magyar-Gyerő-Monostoron,
hol atyja Hóry Farkas ev. ref. lelkész
volt, ki kis leányával korán megismerteié hazánk költőit és megkedvelteié vele
az irodalmat. Neje lett Gyarmathy Zsigmondnak, ki földbirtokos s később a kalotaszegi takarékpénztár vezérigazgatója lett.
Neje Kalotaszeg vidékének és népének
valódi jóltevő nemtője; rajongó szeretettel viseltetik szülőfölde iránt, a mi
irodalmi működésén is meglátszik. Megismerkedvén a népnek vele született természetes ügyességével, látta, hogy a nők
mily gyönyörűen hímeznek, milyen vásznat szőnek. Föltűnt neki péld. a fodorvászon, melyhez hasonló sehol másutt
nem található. Föltárta ezt a világ előtt,
megismertette nem csupán a hazában,
de annak határain túl is, így a többi
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közt Párisban, s ennek köszönhető, hogy
Kalotaszeg népe két év alatt 10 ezer
forintnál többet vett be szőttes és varrottas iparából. Ezeket bemutatta az országos kiállításon és ő állította ki 1887-ben
az iparcsarnok erdélyi bazárjában tíz
magyar falu keze munkáját. 1876 óta a
Petőfi-társaság tagja. — Legelső munkáját Az erő gyengesége cz. Katinka névvel küldte be a Fővárosi Lapoknak (1874),
mely tetszésben részesült; ezóta folyton
ír elbeszéléseket, néprajzi czikkeket sat.,
különösen Kalotaszeg népéről a szépirodalmi s ismeretterjesztő lapokba. — Czikkei a Fővárosi Lapokban (1877. 1881.
247. sz. Emlékezés Sámi Lászlóra, 18tí8.
226. sz. Vasváry Pál sírja), a Honban
(1879. 237. sz. Hóry Farkas. A magyargyerő-monostori templomban. Emlékezés
az én jó apámra), a M. Polgárban (1882.
168. sz. Haray Viktor élet- és jellemrajza, 1883. A kiknek nincsen szivök,
regénv, 1886. 81. sz. Vasvári Pál), a Protestáns Közlönyben (lb82. Az apa, rajz), a
M. Salonban (II. 1884—85. Kis városban,
III. 1885. Kalotaszegről, XII. 1889 90.
elbeszélés), a Vasárnapi Újságban (1887.
Kalotaszegről, A magyar nőkhez, 1888.
Kalotaszeg művészete, apró képek a varrottas világból. 1889. A kalotaszegi varrottasról és néprege, 1890—94. Faültetés
és elbeszélések). Szorgalmas munkatársa
a M. Bazárnak, hol a kalotaszegi munkákat ismerteti, sat. — Munkái: 1. A
regényes feleség. Regény. Bpest, 1885.
(Ism P. Napló 18>-4. 291., 292. sz., Ellenzék 235., 23ó. sz. Budapesti Szemle XLII.)
— 2. As i f j ú pap. Regény Kalotaszeg
vidéki életéből. U. ott 1885. (Ism. Főv.
Lapok 264. sz.) — 3. A hegyek
kösül
U. ott, 1886. (Ism. M. Salon V., Nemzet 238. sz., M. Polgár 216. sz.) — 4.
Bessélyek és apróságok. U. ott, 1887.
— 5. Monostory Katinka.
Regény a
szabadságharcz idejéből. U. ott, 1890.
(Ism. Ellenzék 1889. 269. sz. és Fővárosi
Lapok 1890. 55. sz.) — 6. A havasok

31

Gyattel—Gyenes

32

alján. Elbeszélések a kalotaszegi nép- utolsó regénye, angolból ford. Bpest, 1878.
életből. U. ott, 1891. Előszóval ellátta: (Ism. Petőfi-Társ. Lapja).
Petrik
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet
1887.
József főherczeg. (Egyetemes Regénytár
és gyászjelentés.
VI, 10. Ism. Főv. Lapok 121. A Hét 20. sz.)
Gyene Károly, országgyűlési képviselő.
Ellenzék
1884. 23. SZ., 1885. 239. SZ. — M.
Polgár 1885. 279. SZ. — M. Salon V I . 1886—87. Meghalt 1878. máj. 7. Szatmárt 73. évéarczk., XII. 1889-90. arczk. — M. Könyvészet ben. — Gzikke a Vasárnapi Újságban
1885—1891. — Athenaeum
Nagy Képes
Naptára (1864.) — Munkája: Megnyitó
beszéde
1886-ra, arczk. (Bognár Vilma). — Vasárnapi a szatmári Kölcsey-ünnepélyen szept. 25.
Újság 1887. 25. SZ. a r c z k . — Fővárosi
Lapok
1864. Pest. (Kiilönny. a Pesti Napló 228.
1887. 293. SZ. — Faylné-Hen taller
Mariska,
A
magyar Írónőkről. Bpest, 1889. köny. arczk. számából.)
— Ország-

Világ

1891. 51. SZ. a r c z k . — M.

Szel-

lemi Élet. Bpest, 1892. arczk. és névaláírása.
— Erdélyi

Írók

és Művészek

Almanachja.

Ko-

Magyarország

és a Nagyvilág

1866.

30.

SZ.

arczk. és gyászjelentés.

Gyeness József, egri tiszt, kanonok,
18. Kompolton Hevesmegyében ; iskoláit Egerben végezte s
mint végzett joghallgató 1826-ban az
egri egyházmegye papja lett. 1830-ban
misés pappá történt fölszentelése után
Tarra rendeltetett; innét Heves-Bátorba,
Kún-Szent-Mártonba, Jákóhalmára, Jászberénybe, majd Egerbe ment segédlelkésznek. 1840-ben a jász-mihálvtelki plébániát nyerte el; 22 évi működése után
alesperesnek választotta kerülete, 1866ban pedig czímzetes kanonokságot nyert
a felségtől. Elbetegesedvén, 1876-ban nyugalomba lépett és Gyöngyösön vonta meg
magát, hol 1881. jan. 1. meghalt. Hagyományából az egri főgymnasiumnak
2000 frt, a gyöngyösi nagy gymnasiumnak pedig 1000 frt jutott. — Munkái: 1.
Egyházi beszéd, melyet Nepomuki Szent
János ünnepén, ugyanannak tiszteletére
felállíttatott fogacsi kápolnánál . . . mondott 1836. Eger. — 2. Egyházi
beszéd,
melyet nt. Góth János arany miséje alkalmával mondott. U. ott, 1860.

lozsvár, 1892. arcz. — Aranyosvidék 1893. 42.
SZ. — M. Írók és Művészek. Bpest, 1894. arczk. szül. 1804. jún.

Gyattel Antal, nyitrai kanonok és
nagyprépost, szül. 1733-ban Bánon Trencsénmegyében; iskoláit Nyitrán járta s
1746-ban az ottani papnevelőbe vétetett
föl; miután a felsőbb iskolákat Nagyszombatban elvégezte, gróf Esterházy Imre esztergomi érsek őt ceremoniáriusává s titkárjává tette; két év múlva, 1758-ban,
pruszkai plébános lett. 1770-ben Gusztinyi
nyitrai püspök kanonokká, Révay püspök
fővieariussá, Fuchs Ferencz nyitrai püspök a püspöki consistoi'ium elnökévé
tette; 1803-ban pedig ő felsége a király
a káptalan nagyprépostjává és püspökhelyettessé nevezte ki. Meghalt 1806.
márcz. 8. Nyitrán. — Kalaz. Sz. József
tiszteletére mondott tót beszéde megjelent
1807-ben Pozsonyban.
M.

Kurir

1806.

I.

22. SZ. — M. Sión

1890.

299. 1.

Gyene Gusztáv (eketyukodi), m. kir.
belügyminiszteri titkár. Meghalt 1891,
márcz. 31. Budapesten 48. évében. —
Munkái: 1. Az igazság elmélete és a
többi büntetőjogi elméletek. Preuschen
Frigyes báró után ford. Pest, 1861. —
2. Franczia-magyar
nyelvtan. Otto Emil
után ford. (Rayé Lajossal). U. ott, 1862—
63. Két kötet. (3. kiadás. Bpest, 1874.)
— 3. Az összes államok
statisztikai
táblázata.
Hübner György után ford.
Pest, 1864. — 4. Pausanias.
Bulwer

Petrik

K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Koncz

Akos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi
téren 97. 1. és gyászjelentés.

Gyenes Pál, kath. plébános, szül.
1848-ban ; középiskoláinak végeztével az
egri papnevelő intézetbe lépett. 1871-ben
misés pappá szenteltetett föl és jászberényi segédlelkész lett; 1892-ben tarnamérai lelkészszé neveztetett ki. — Több
értekezést és czikket írt, melyek közül
1. ív sajtó

alá

adatott

1894.

november

29.

k
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megemlítendő a Hittani tanulmány (Egri s b. Dumreicher és Billroth tanárok kliEgyházmegyei Közlöny 1870. 15., 16. sz.) nikáin rendesen megjelent. Ép ezen időre
Gyenge Imre (miklósvári), kath. lel- esik az a betegsége, mely halálának alapkész. — Munkája : A csik-somlyai
szent ját megvetette, ugyanis egy alkalommal
Péter és szent Pál apostolok
tisztéletére az előadásokról áthevülve kijővén, erősen
épittetett templomnak sz. háromság nap- áthűlt és ízületi csúzt és lázt kapott;
ján nagym. Rudnai Sándor erdélyi püs- ebből származhatott szívbaja. 1870 utolsó
pök . . . felszenteltetésekor tartatott egy- felében és 1871 tavaszán tette le orvosházi beszéd, melyet mondott 1817. Hely n. doktori szigorlatát és nyerte oklevelét.
A sebészeti és szülészeti szigorlatait haA m. n. múzeumi példány után.
Gyenge István
(váraljai), ev. ref. mar egymásután tette s azon év nyarán
theologus, J 684. febr. 1. Debreczenben Kolozsvárra ment gyakorló-orvosnak. 1872
az iskolai törvényeket aláirta s 1693. őszén folyamodott és választatott meg az
szept. 5. Frankfurtban az egyetemen ta- akkori orvos-sebészeti tanintézet sebészi
nult. — Költeményt írt 1686-ban Fel- tanszéke mellé a tanársegédi állásra. E
vinczi Sándor halálakor a Hedera Poe- minőségben maradt az ottani országos
ticába (Debreczen) és 1691-ben mint Carolina-kórháznál 1874 ig. mely évnek
főiskolai senior és könyvtárnok Debre- őszén Budapestre a kórvegytan tanára
czenben Szenczi Pál esperes halálára Plósz Pál mellé szintén tanársegédi miszintén írt egy költeményt (Debreczen.) nőségben ment; működése alatt kísérletet
Bakóczi J á n o s szives közlése (a debreczeni tett az élőállatban való vér megalvása,
a vér átömlesztés hatása, módozata s
ev. ref. kollégiumi jegyzőkönyvből).
haszna körül. 1875. ápr. havában indult
Gyergyai Albert. L. Geryei Albert.
Gyergyai Arpád, orvosdoktor, Gy. Sá- az ifjú orvos külföldre, hogy a sebészetet
muel kincstárnoki titkár és Gyergyai Bor- bővebben tanulmányozza. E c zélból Lipbála fia, szül. 1845. nov. 17. Nagy-Sze- csébe, onnan Párisba utazott, hol a Hotel
benben. A magyar szabadságharcz után dieu s más kórházakban hosszabb ideig
atyja elitéltetett s Oláhországban keresett főleg a sebészeli előadásokat hallgatta.
a fogság elől menedéket, honnan csak 1876 tavaszán Edinburgba indult, szenéhány év múlva térhetett ismét vissza, mélyes tapasztalatokat szerzendő Lister
mikor családjával Kolozsvárra költözött, eljárása körül; ezen év nyarán Kolozshogy fiának a kellő nevelést megadhassa; várra tért vissza s őszszel ugyanott az
azonban csakhamar meghalt és az anya államvasút keleti vonalának pályaorvosi
gondoskodott fia neveltetéséről. Gy. Á. állomását vállalta el ; e mellett az uniaz unitárius főiskolában 1863-ban végezte tárius főiskolában a természettudományok
tanulmányait. 1863 —64-ben Kolozsvárt segédtanára volt. 1881 elején már betea jogot hallgatta s 1864 őszén a bécsi gen a városon kívül lakó vasúti munorvosi egyetemre távozott. Tanulótársai kásokat meglátogatván, áthűlt, tüdőlobba
a bécsi magyar társaskör titkárává, ké- esett és 7 nap múlva jan. 29. meghalt.
sőbb több évig elnökévé tették. A köteles — Irodalmi téren is nagy tevékenységet
tantárgyakon kívül előszeretettel hallgatta fejtett ki; a kolozsvári orvostermészeta vegytani s kórvegytani előadásokat, tudományi társulatnak első megalakulása
sőt a kórvegytani intézetben gyakorlati (1876) óta buzgó tagja s orvosi szakjegydolgozatokkal is foglalkozott; szintén zője volt; nagyobbára e társulat szakszorgalommal adta magát Brücke tanár ülésein tette közzé orvos-gyakorlati tavezetése alatt a górcsövi munkálatokra. pasztalatainak eredményét. Értekezései s
Azonban a sebészet volt kedvencz tárgya czikkei az Orvosi Hetilapban (1874. Az
Id. S a i n n y e i J . , Magyar írók i n .
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élő állatbani vér megalvás kérdéséhez,
melyet Plósz Pál tanárral együtt dolgoztak és németül az Archiv für Experimentelle Path, und Parmacologie-ban is megjelent, 1875. A vér átömlesztés felett tett
tanulmányok), a kolozsvári Orvos-Természettudományi Értesítőben (1876. A
sebszélek egyesítéséről. 1877. A kemény
szájpad szerzett átfúródásának műtett és
gyógyult esetéről, Modern sebkezelésről,
1878. Claude Bemard élete és tudományos működéséről Az ujjak veleszületett
összenövésének egy esetéről, ez németül
is megjelent a Centralblatt für Chirurgieban, 1879. A vizsérv gyökeres műtétének
egy esetét mutatta be, 1880. Az ízületi
bántalmak Carbolsavval kezeléséről és
decz. A sérvkizárás tanának és gyógykezelésének történelméről az ó korban
tartott előadást, mely az 1881. Értesítőben jelent meg; németül kivonata a
Deutsches Archiv für Geschichte der
Medicin und medicinischen Geographieban); a föntebb említett német szakfolyóiratokon kívül írt még az Alig. Medizinische Central-Zeitungba is.
Orvos-Természettudományi

Értesítő

Kolozs-

vár, 1881. (Dr. Nagy József emlékbeszéde)
és gyászjelentés.

Gyergyai Ferencz, (kis-solymosi), nyűg
királybíró, id. Gy. László városi tanácsos és homoród-almási Barra Krisztina
fia. szül. 1799. nov. 4 Kolozsvárt; bölcseleti tanulmányait hitfelekezetének, az
unitáriusoknak kolozsvári főiskolájában,
a hazai törvényeket az ottani kir. iyceumban 1821. júliusban végezte ; szeptember
3-dikán az erdélyi királyi főkormányszékhez fölesküdt,honnan novemberben a
királyi táblához M.-Vásárhelyre ment át,
hol az ügyvédi censurát letette; 1823.
márcz. 5. a kolozsvári tanácshoz igtatónak lépett be. 1825-től 1833-ig a helytartótanács akkori szervezetének megfelelőleg, két évenként váltva al- és főjegyző s igtató volt, mígnem 1833-ban
ugyanott tanácsos, és az 1834. májusra i
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Kolozsvárra összehívott erdélyi országgyűlés- n a városnak egyik követe lett. E minőségben ama kitüntetés jutott részére,
hogy azon országos küldöttségnek, melyet
az egybegyűlt Karok és Rendek, a 23 év
alatt elkövetett közjogi törvénytelenségek
s ezekből származott súlyos sérelmek orvosolhatása czéljából. Ferencz császárhoz indítottak, tag'ául választatott, s a
jegyzőséggel is ő bízatván meg, az eljárásról írt jelentések, valamint az idevonatkozó jegyzőkönyvek is tiszta magyarságú tollából keletkeztek. Az 1837/8
erdélyi országgyűlésen, mely Nagy-Szebenben tartatott, ismét szülővárosának
egyik követe volt. 1840. júl. a tanácsosságtól visszalépett és azt a jegyzői állással
cserélte föl és viszont két évenkinti váltakozással fő-, aljegyző s igtató minőségben munkálkodott hét évig. 1848-ban
elvállalta Kolozsvár képviselését a pesti
országgyűlésen. Alig töltött azonban képviselői fontos hivatásában néhány hónapot, a hétszemélyes tábla rendes birájának nevezték ki. Ezen hivatali állomáson 1849 végéig tartott ki, mire az osztrák közegek még azon évben Aradon letartóztatták s előbb Pestre szállították,
utóbb szigorú kezeslevél aláírása után
Kolozsvárra bocsátották el. Az élet terhes gondjaitól szorongatott Gy. díjnokságra szorúlt azon hatósági testületnél,
melynek egy negyed századig egyik legjelesebb tagja volt. A Haynau és bécsi
kormány közt történt meghasonlás folytán azonban, az üldözöttek sorsa némi
enyhületet nyervén, Gy. 1851. nov. a
városi tanácsosi hivatalát elfoglalhatta.
1861-ben. az alkotmányos szervezkedési
kísérlet alkalmával, a főbirósággal tiszteltetett meg. A Schmerling kormány
azonban a főbiróságra más egyént alkalmazott és Gyergyait királybíróvá nevezte
ki; ő azonban gyengélkedő állapota miatt
e hivatalt tényleg át nem vette s már
nov. nyugalmaztatását kérte s meg is
nyerte; ettől fogva tudományos foglal-
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Jonathan.
kozásainak élt nővérei körében. A szép- nek. — Munkái: 1. Frock
művészetek, jelesen az ének és zene Zschokke u t á n . . . Kolozsvár, 1837. (Küliránt hajlammal viseltetett. 18'24-ben Dom földi regénytár II.) — 2. A graefenbergi
és priesznitzi gyógymód
Miguel portugalli kir. berezeg, az atyja lísgyógyinte'set
VI. János király ellen megkisérlett zen- leírása mindazon betegek számára, kik
•dülési merényletért száműzetvén, Bécsbe Gra^fenbergbe menni vagy a gyógyítást
ment, honnan 1825-ben Magyarországba otthon végbevinni szándékoznak. Toldaléutazván, Erdélyben is megfordult és máj. kul a lovak különféle betegségei gyógyíközepétől majd bárom hónapig mulatott.Ez tásáról. Munde Károly után németből
alkalommal a városi nemzeti színházban ford. Kolozsvár, 1838. (2. kiadás. Névsajáta ritka vendég tiszteletére Weber Károly telenül.) — 3. A magyar nyelv
Mária Bűvös vadászát adták, midőn Max ságairól. U. ott. 18.")6. (Ism. Pesti Napló
Magyarosan.
szerepében báró Jósika János kormány- 368.. 499., 500. sz.) — 4.
széki elnök kívánatára Gy. lépett fel, s «A magyar nyelv sajátságairól» írt jegyvalamint szép és kellemes énekével, úgy zetekhez. U. ott, 1872. (Alapeszméje:
művészi játékával is köztetszést nyert. mikép kelljen magyarosan írni s az ÍrásAz előadáson Dom Miguel is mindvégig ban a nem magyaros kifejezéseket kejelen volt. Mint műkedvelő a húszas évek rülni.) — Szerkesztette az Erdélyi Háziközepén még kétszer lépett fel Kolozs- segéd czímű kalendáriumot Kolozsvárt
várt, ú. m. a Sevillai borbély Almavivá- 1840-re és 1841-re.
jában és a Fogoly cz. dalmű főszerepéBudapesti
Közlöny
1874. 72. SZ. —
Történeti
lapok
I . 1874. 4. SZ. — Fővárosi
Lapok
1874.
ben A kolozsvári zene-conservatórium
70. SZ. — Vasárnapi
Újság 1874. 13. SZ. ( N e k r . )
Ruzicska Györgynek fáradozásai által
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Gyász18H4—48-ig virágzó állapotra fejlődött
jelentés.
•és már a 40-es évek elején ott állott,
Gyergyai Pál, városi tanácsos Kolozshogy a leghíresebb zeneszerzők műveit,
civitatis
várt. — Munkája: Descriptio
száz tagot jóval meghaladó énekes és
Claudiopolis ab origine repetita, cum
zenész személyzettel adhatá elő. E szeinseriptionibus in moeniis et aliis notamélyzetnek egyik kiváló magán énekese
bilibus oedificiis undique conspicuis, pro
volt a magas tenor Gy. A német és
argumento et varietate incolarum ac re-olasz nyelvnek is birtokában levén, maligionum; vicissitudinibus fatorum ; digyarra fordította ama világhírű oratoriumorectione item politica, usque ad moderkat, melyek 1840—48 között előadásra
num statum continuata, et compendiose
kerültek. A Teremtés (Haydn), a Stabat
concinnata. Claudiopoli, 1734. (Mint a
mater (Rossini), a Paulus (Mendelssohnhivatalos küldöttség egyik tagja írta tárBartholdy) sat. a conservatorium résaival együtt.)
szére egymásután lefordíttattak. 1851-ben
Siebenb. Quartalschrift
V I I . 1801. 6. 1. — Buházasságra lépett Schwentner Júliával,
dapesti
Szemle
V I I . 1859. 238. 1.
kinek első férje Szerdahelyi József a nemGyerőfi György (gyerő-vásárhelyi), főzeti színház tagja volt. Meghalt 1874. ispán és consiliarius. Gy. János és Apafii
márcz, 20. Kolozsvárt. Hagyománya közt Margit fia, szül. 1635 körül; részt vett az
«gy felbontatlan levelet találtak,, mely 1657. lengyel hadjáratban s ő volt egyike
hozzá volt czímezve ; az unitáriusok con- a II. Rákóczi György által ott hagyott
sistoriuma mondott benne köszönetet egy zálogoknak. Landshutban tartatott fogva.
1000 forintos alapítványért.— A negyve- Innen írt levelére Apafii 1662. febr. 6.
nes években rendes tagja volt a ko- adott válaszában értesíti, hogy kiszabalozsvári Erdélyi Hiradó szerkesztőségé- i dítása s javainak restitutiója iránt tett
2*
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intézkedéseket. 1667. nov. a maga pénzével váltván ki magát, a fejedelmi tábla
assessora lett; így szerepel egy 1671.
oklevélben. 1674-ben a Bánffy Dénes elfogatása után Apafii kinevezte biztosnak
a Bánfíy ingóinak kikutatására, lajstromozására és gondozására. Ebben működik 1675-ben is és ez évben Dobokamegyének már főispánja. 1679. aug. 21.
a fejedelem Kolosmegye főispánjává tette ;
azonban ez állását csak 1680. szept.
haváig tartotta meg. 168i végén és 1682
elején Konstantinápolyban mint követ
működik. Kolosmegye főispánjává 1684ben újra kinevezték. 1685-ben mint főkövet a portára küldetett az adóval. Mint
az országos deputatió tagja is működött
1686-ban; ez évben, a táborozáskor, a
Bethlen Gergely vezérlete alatti harsági
táborban volt. 1691. jan. 10. az ország
consiliariusnak választotta meg. Midőn
ez évben a badeni herczeg Váradhoz
jött, őt és Apor Istvánt küldötték hozzá,
«hogy regimentek ne jöjjenek be Erdélyben quártélyban ; obtineálák is». 1694.
jan. még életben volt. midőn mint consiliarius és Kolosmegye főispánja meghívót kap a februári országgyűlésre, de
azután csakhamar meghalt Kolozsvárt.
— Vallomása Tököly Imre ellen 1685.
márcz. 10. (Századok 1869. 226. 1.) —
Kéziratban van eredeti jelentése Apafihoz Konstantinápolyból 1681. decz. 9-ről,
melyet Székely László és Mikó István
követtársaival küldött a fejedelemhez (az
erdélyi múzeum kézirattárában.)
Történelmi

Tár

1881.,

1885.

—

Gróf

Lázár

Miklós, Erdély főispánjai. Bpest, 1889. 65. 1.

Gyertyánffy Béla (bobdai idősb), törvényszéki végrehajtó Temesvárott. —
Czikkeket írt az aradi Alföldbe (1881).
— Munkája: Novellák. Kitűnő angol,
német és franczia írók után magyarra
átdolgozta. Temesvár, 1881.
Horváth

Ignácz

Könyvészete

1881.

Gyertyánffy Dávid (bobdai), kir. tanácsos és főispáni helytartó Torontálmegyé-
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ben. Meghalt 1878. jún. 20. Gyéren (Torontálm.) 84. évében. — Munkája: Beszéde. Szeged, 1845. (melyet mondott
1845. aug. 11. Nagy-Becskereken mint
Torontál vármegye főispáni-helyettese
ünnepélyes beigtatásakor, többek beszédeivel együtt).
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Gyertyánffy István (bobdai), tanítóképzőintézeti igazgató, szül. 1834. decz.
25. Tibódon Udvarhelyszéken; a gymnasiumot Székely-Udvarhelyt az ev. ref.
főiskolában végezte ; 1853-tól 1855-ig a
kolozsvári orvossebészeti intézet rendes
hallgatója volt; azután tizenhárom évig
tanárkodott a székely-udvarhelyi r. kath.
főgymnasiumban. 1869. júl. 20. Eötvös
József báró vallás- és közoktatási miniszter a svájczi képzőintézetek tanulmányozására küldte ki. Külföldön felváltva Rebsamernél Kreuzlingenben, Rüeggnél Münchenbuchseeben és Kehrnél Gothában
töltött egy évet; e mellett kirándulásokat
tett Svájcz és Németország népiskoláiba
s képzőibe; sőt az előbb említett képzőintézetekben résztvett a gyakorló iskolai
oktatásokban is. A mint hazajött, Eötvös
azonnal a székely-keresztúri képző igazgatásával bízta meg. 1873. nov. 3. Trefort miniszter Budára hívta meg az ottani
képző-intézet igazgató-tanárának, mely
intézet keze alatt nagy lendületet vett.
Az elemi iskolai képző négy osztályúvá
emelkedett, a polgári iskolai képző pedig
az ipari szakcsoporttal bővült. Ideiglenes
jellegű internátust szervezett, míg a népnevelés palotája Budán elkészült, melyben a növendékek állandó s czélszerü
bentlakást élveznek. Az ő javaslatára
köttetett össze a budai polgár-iskolai
tanárképző, gyakorló polgári iskolával és
állíttatott ott fel az iparos tanítók kép: zésére egy újabb szakcsoport. A magyarországi tanítók árvaházi alapjánál az első
gyűjtőbizottságot György Aladárral és
Kiss Áronnal együtt ő alkotta. 1875-től
és újabban 1878-tól az országos közök-
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tatási tanács tagja. 1881-ben ülte meg
tanársága 25. évfordulóját és ekkor a király
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével
tüntette ki, ő pedig tanítványai számára
•ezer forintos alapítványt tett. — Programmértekezése a székely-udvarhelyi r.
kath. gymnasium Értesítőjében (1858.
Az önmunkásságról); czikkei a Kolozsvári Nagy Naptárban (1865. Kirándulás
a Székelyföldre), a Pesti Naplóban (1869.
281., 297. és 298. sz. Thurgau, téli levelek Schvájczból, 1870. 66. sz. Dr. Scherr
Tamás, 85. sz. Constanztól Zürichig); a
Néptanítók Lapjába több paedagogiai
•czikket és életrajzot írt (1879. Árvái József, 1881. Báró Eötvös József). — Munk á i : 1. Megnyitó beszéd. A sz.-keresztúri állami tanítóképezde megnyitásának
ünnepélye alkalmából. Székely-Udvarhely, 1870. — 2. Elögyakorlatok
az
írvaolvasás tanításához. Pest, 1871. (2.
kiadás. Bpest, 1884. Ism. Család és Iskola 1885. 3. kiadás. U. ott. 1893.) —
3. Jelentés a székely-keresztúri állami
tanítóképezde első azaz 1870 — 71. tanévről. Ezzel kapcsolatosan : Emlékirat a
m. kir. állami tanítóképezdék reformja
ügyében. Székely-Udvarhely, 1872. — 4.
Gyakorlati logica, Dittes Frigyes után.
Bpest, 1878. (2. kiadás, 1878. 3. k. 1883.
U. ott.) — 5. A népiskola
módszertana.
Dr. Dittes után. U. ott, 1876. (Dr. Kiss
Áronnal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1882.)
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számára. U. ott. 1888.. 1890. Három
kötet. — 12. ABC és olvasókönyv, az
elemi népiskolák I—IV. osztálya számára. U. ott. 1890. Négy rész. (Tóiul is
megjelent. U. ott.) — 13. A
Néptanítók
Lapja ünnepi száma a lap megalapításának negyedszázados évfordulója alkalmából. 1868 — 1893. U. ott, 1893. —
Szerkeszti a Néptanítók Lapját 1874 óta ;
szerkesztette a budapesti m. kir. állami
elemi és polgáriskolai tanítóképezde múltja
és jelene (1873/4—1880/1) cz. munkát
1882-ben (ism. Budapesti Szemle XXXII.)
és a Felső nép- és polgáriskolai Közlönyt
1884-ben januártól júniusig.
Kiss Áron,

N e v e l é s T ö r t é n e t e 253., 254. és

M. Népiskolai Tanítás Története 209 1. —
Vasárnapi

Újság 1881. 24. SZ. a r c z k . —

Horváth

Ignácz Iíönyvészete 1883—85., 1887—91. —
Verédy, Paedag. Encyclopaedia 345. 1. (Kiss
Áron). — Paedag.
Petrik

Plutarch

Könyvészete.

—

I . 1886. a r c z k . —
Paedag.

Zsebnaptár

188(1—87. 145. 1. arczk. (Orbók Mór). — Bükényi
Dániel. Magyar ABC- és olvasókönyvek történeti fejlődése. M.-Sziget, 1891. 107., 122.,
156. 1. — Corvina

1894. 6., 7. Sz.

Gyikó János, ev. ref. lelkész, előbb
segédlelkész volt Debreczenben, azután
hat évig lelkész Nádudvaron és 38-ig
Mező-Túron, hol 1876. okt. 13. meghalt
78. évében. — Munkája: Halotti elmélkedés, melyet néhai . . . Tikos István . . .
utolsó tisztességének megadására mondott a helv. vallástételt tartó debreczeni
gyülekezet kis templomában febr. 24.
— 6, Az ellenzéki szellem az iskolában.
1880. Debreczen.
U. ott, 1876. (2. kiadás. U. ott, 1884.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.
Paedagogiai Könyvtár 2. füzet). — 7.
Négyes dalok gyűjteménye. Lipcse, 1878.
Gyikos Péter, zircz-cziszterczi rendi
{Bartalus Istvánnal.) — 8. Női énekka- áldozópap és tanár, szül. 1846. nov. 21.
rok. U. ott. 1879. (Bartalus Istvánnal.) Váczon (Pestm.), 1864. szept. 17. lépett
— 9. Olvasókönyv,
a népiskola II., III. a rendbe; 1871. aug. 1. misés pappá
•és IV. osztálya számára. U. ott, 1883. szenteltetett föl; 1871—72, egyházi szóHárom kötet. (Dr. Kiss Áronnal és Radó nok Egerben, 1872—76. főgymnasiumi
Vilmossal együtt; több kiadást ért.) — tanár ugyanott, 1876—78. az ujoncz10. Olvasókönyv,
az elemi népiskolák növendékek tanára Zirczen, 1878—93.
V. és VI. osztálya számára. U. ott, 1887. főgymnasiumi tanár Pécsett, 1893—94.
Két kötet. — 11. Magyar
olvasókönyv, lelkész Olaszfalun, 1894-től tanár Pécsett.
<i polgári iskolák L, II. és III. osztálya — Programmértekezése a pécsi kath.
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főgymnasium Értesítőjében (1893. XIII. szaklapokba. — Munkája : Álmok. Költemények és rajzok. Bpest, 1886. —
Leo élete és működése).
Szabó Ottmár szíves közlése.
Sajtó alá rendezte 1894-ben Bánfi ZsigGyirwa Venczel, szatmári származású mondnak irodalmi dolgozatait. — Albuvolt Horányi és Sándor István szerint, mából (hozzá írt versek, emléksorok és
Szabó Károly azonban azt tartja, hogy saját versei), melyet az aradi izraelita,
Teschenből Morvaországból vette erede- nőegyletnek ajándékozott, mutatványokat
tét és egy azon Tesseni Venczellel. ki közölt a Szegedi Napló (1887. 292. sz.)
M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok.
Magyellona históriáját németből magyarra
fordította s még több oly prózát vagy
Gyomlay Gyula, bölcseleti doktor és.
költeményt fordíthatott németből ma- középiskolai tanár, szül. 1861. júl. 29.
gyarra, melyek szintén a Brewer lőcsei Nagyváradon Biharmegyében, hol atyja,
nyomdájában jelentek meg. — Munkái: Gy. Gellért a latin szertartású káptalan
1. Christus Vrvnknak
Szent
Feterrel jószágigazgatója volt (később kir. tanávaló beszelgetese. Ez mostani világnak csos és közalapítványi kerületi főtiszt).
el-fordult és gonosz s veszedelmes álla- Iskolázását szülővárosában kezdette s.
pottyáról. Szerzettetett Nyul Conradus 1868 óta Budapesten folytatta s 1878által. Meg-forditotta penig . . . Németből ban a II. ker. főgymnasiumban végezte,
Magyarrá az újság kévánóknak kedvek- hol Petrovics Ferencz a class, ókor iránti
ért. Lőcse, 1649. (A szerző nevét Haase lelkesedést oltolta belé ; azután az egyeKonrád magyarra fordította. Egyetlen is- tem hallgatója lett és 1882-ben a clasmert példánya az erdélyi múzeumban.) sica philologiából középiskolai vizsgála— 2. Az Sybyllanak
Jövendöléséről, tot tett és félév múlva (1883) bölcseletEs Salamon királynak böltsessegeröl. doktori oklevelet nyert. Az 1882/3. iskolai
S tsuda dolgok tételekről, melyek löt- évben Szapáry Gyula gróf akkori pénzíenek: és kik még lejendnek itélet nap ügyminiszter három fia mellett mint a
előtt. Németből Magyarrá fordíttatott... latin és görög nyelv szaktanára műköáltal. U. ott, 1649. (Egyetlen csonka pél- dött. 1883. aug. mint kisegítő tanár nyert
dánya az erdélyi múzeumban.)
alkalmazást a budapesti középiskolai taBod Péter, M . A t h e n a s 92. 1. —
Horányi, nárképzőintézet gyakorló főgymnasiumáM e m o r i a I I . 54. — Sándor István,
M . K ö n y - nál, hol 1884-től mint helyettes és 1886
vesház 84., 260. ]. — Katona, História Critica
óta mint rendes tanár működik. 1885XXXII. 908. — Szabó Károly, Régi M. Könyvben a budapesti philologiai társaság vátár I. 350., 351. 1.
Gyomai Zsigmond, jogi doktor és ügy- lasztmányának tagja, 1891 /2-ben az orvéd. szül. 1863. okt. 23. Gyomán (Bé- szágos közoktatási tanács külső bírálója.
késm.) ; jogi tanulmányait Budapesten 1892-ben a paedagogiai társaság megvégezte, hol mint gyakorló-ügyvéd mű- választott rendes tagja lett; ugyanakkor
ködik. — Czikkei az Alföldben (1885— a m. tud. akadémia classica-philologiai
86), a Békésmegyei Közlönyben (1890. szakbizottságának tagjává, 1893-ban a
főmunkatára, szépirodalmi czikkek), a Stolze-Fenyvessy-féle országos gyorsíróDivat-Salonban (1890. Margitay Tihamér), egyesület alelnökévé választotta s az
a Békésben (1894. 16. sz. Visszaemléke- 1896. ezredéves kiállítás közoktatási csozés dr. Bánfi Zsigmondra) és a Fővárosi portbizottságának póttagjává, majd előLapokban (1894. 111. sz. Bánfi Zs. élet- adójává s végül csoportbiztosává nevezrajza) ; a fővárosi napilapokba írt több tetett ki. A közoktatási kormány megkölteményt és tárczát; jogi czikkeket hívására tagja volt több tanügyi értepedig szintén a napilapokba s a jogi kezletnek (enquetenek), nevezetesen részt
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vett 1891-ben a görög-pótló tanfolyam
és 1892-ben a tanulmányi versenyek
ügyében. — 1883-tól 1890-ig a szakfolyóiratokban (Középisk. Tanáregylet Közlönye, M. Paedagogia sat.) és napilapokban (Budapesti Hírlapban 1883 óta név
alatt. G. jegygyei vagy névtelenül) több
philologiai s paedagogiai értekezést, bírálatot és czikket írt; nevezetesebbek a
Nemzetben (1886. 78. és 79. sz. A göröglatin tanításáról a gymnasiumban, a
Budap. Hírlapban 81. 108. sz. és a M.
Tanügyben is ; ezen és más czikkeiben s
felolvasásaiban ő szállott először síkra a
Francziaországban kezdődött RaoulFraryféle latin-görög nyelvellenes mozgalommal szemben ; 1889. 13. sz. Néhány adat
a német nyelvtanításhoz), az Egyetemes
Philologiai Közlönyben (1889. Párhuzamos helyek Vergilius Aeneiséből és Homeros két eposából) sat. — Munkái : 1.
Az attikai köztisztviselők
ellenőrzéséről,
különös tekintettel bűntényeik megtorlására. Egy fejezet a görög államrégiségekhez. Bpest. 1883. (Bölcseletdoktori értekezés. Különnyomat az Egy. Philolog.
Közlönyből.) — 2. Bartal-Malmosi,
Latin mondattan.
Harmadik kiadás, átdolgozta és sajtó alá rendezte. U. ott,
1890. — 3. Homeros Odysseidja.
A
nagvm. vallás- és közokt. m. kir. miniszter úr megbizásából bő szemelvényekben fordítva, és jegyzetekkel kisérve. Preller eredeti képeivel. U. ott,
1891. — 4. Platón és Aristoteles.
Szemelvények a görögből fordítva magyarázatokkal. U. ott, 1893. (Péterfy Jenővel
együtt; szerk. Alexander Bernát.) — 5.
Platón válogatott művei II. kötet. Euthyphron. Sokrates védekezése. Kriton. Paidon. Görögből ford, bevezetésekkel és
jegyzetekkel ellátta. U. ott, 1893. (Filozófiai írók Tára XI.) — 6. Szemelvények
Tacitus két nagyobb történeti munkájából, bevezetéssel és magyarázatokkal,
iskolai és magánhasználatra. U. ott, 1894.
— Szabad óráiban zenével is foglalko-
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zik ; már évekkel ezelőtt felhívta a vezető körök figyelmét a m. kir. operaházban szinre került némely dalművek
fordított szövegének rossz magyarságára.
1892-ben az intendáns felszólítására emlékiratot is nyújtott be ez ügyben és
díj nélkül újra fordította s javította néhány dalmű szövegét (Álarczosbál, Fekete domino, Herodiás, Lahore királya,
Mártha sat.)
M. Könyvészet

1883.

1890—91.

1893. é s

ön-

életrajzi adatok.

Gyorgyevics Fülöp, atyja Gy. János
szerb miniszternek. — Munkája : Pčelar.
Újvidék, 1860. (A méhész.)
Novákovics Bibliografia 414.

Gyorgyevics János, színigazgató. Az
ő igazgatása alatt kezdette meg 1861. júl.
23. az újvidéki szerb nemzeti szinház működését ; a társulat annyira tökéletesült,
hogy 1867-ben belgrádi vendégszereplése
alkalmával Mihály fejedelem föllelkesülve
megígérte Gy.-riek, hogy saját költségén
díszes színházat építtet Belgrád egyik
főterén. Az igéret nemsokára tetté vált
és 1868. okt. 30. megnyitották a szerb
szinházat. Gy. nyolcz évi igazgatás után
a színtársulat nagyobb részével Mihály
fejedelem meghívására Belgrádba ment,
átveendő az új szerb szinház vezetését.
— Munkája: Radnja
blagoveétenskog
sabora u Sremskun Karlovcimo. Újvidék,
1861. (A Karlóczán tartott vízkeresztí
kongressus munkálatai). — Szerkesztőtársa volt 1860 óta az újvidéki Srbskí
Dnevniknek (Szerb napló), melyet Medakovics D. alapított.
Nocákooics, Bibliografia 420., 427. 1. — Délvidék

1894. 43. SZ.

Gyorgyevics János, szerb miniszter,
Gy. Fülöp fia. Zentán született; kitűnően
beszél magyarul. — Czikkei a szerb lapokban jelentek meg szerbűi, u. m. az
Avalaban (1884. A két Sztanimirovics,
és 1892-ben a Branikban), az Otadsbinaban (1892. A forradalomból és A mult-
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ból), a Jávorban (1892. Régi emlékeim- lett; 1614. febr. 17-től a heidelbergi
egyetem hallgatója volt. hol így van neve
ből) stb.
Hí. Könyvszemle
1892—93. 113. I. (Thim beírva : Andreas Kisiri Gyöngyösi. 1622.
József).
máj. 14. egy Gy. András Kolozsvárt főGyorgyevics Vladimir.
— Munkája: prédikátor volt; vájjon egy személy-e ez
Važnost jestastvenice.
Újvidék, 1866. a kettő, nem tudom. — Munkái: 1. Po(Beszéd. A természetrajz fontossága).
sitiones theologicae:
De uno vero Deo
Novákovics, B i b l i o g r a f i a 505. 1.
et S. S. Trinitate, quas sub praesidio D.
Gyöke Ferencz. — Munkája: Ighen
Davidis Parei . . . publicae S. S. theoloszép história, Mely az Machabaevsokbol
giae cultorum censurae proponit . . . ad
irt második könyböl szereztetöt versökdiem 7. octobris. Heidelbergae, 1615.
ben, Cegledi Nyri János á l t a l . . . (Debre(Pareus, Colleg. Theol. 1—12. 1.) — 2.
czen), év n. (XVI. századból. A versDe praedestinatione.
1614. nov. 26. (U.
fejekben : Giöke Ferencs az bibliaban
ott, 1 9 5 - 1 9 6 . 1.)— 3. De Sacra Scriptalalta. Ebből bizonyosnak tarthatjuk,
tura, 1615. ápr. 22. (U. ott, 217—219.
hogy a valódi szerző nem a czímben
1.) — 4. Beszédei. Gyula-Fejérvár, 1624.
említett Czeglédi Nyíri János, ki a szer(Exequiarvm Ceremonialium . . . Susanzőséget hamisan tulajdonítja magának,
nae Caroli. . .cz. munkában: 1. Beszéde
hanem Gyöke Ferencz. Egyetlen példámáj. 18. a palotában a test fölött. 2.
nya a debreczeni ref. kollégiumban.)
Toldy, M. Költészet Története. Pest, 1S67. Beszéde Enyeden a test Fejérvár felé
167. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. indításakor máj. 26.) — Néhol Andreas
154. 1. — Történelmi
Tár 1886. 799. 1.
K. Gyöngyösinusnak írja nevét.
Gyömbéri Darázs Jónás. L. Nagy
Szilágyi Ferencz-, Kolosvári Eklésia történ e t e 39. 1. — Sárospataki
Füzetek
1862. 262.
Ignácz.
(szerk.
és 1864. 668. 1. — M. Prot. Figyelmező
Gyöngyi Izsó, színész, szül. 1860.
Révész Imre) 1872. 8. 1. — Szabó Károly, Régi
márcz. Miskolczon Borsodmegyében; a
M. Könyvtár I. 242. 1. — 'l'oepke, Academia
gymnasium öt osztályát szülővárosában
Heidelbergensis II. 566. 1. — Bakóczi János
és Koncz József szives közlése.
végezte ; azután Pestre került és színész
lett; vándorszínész pályáján az ország
Gyöngyösy András, ev. ref. főiskolai
több színpadán szerepelt; komikus- és tanár, 1685. febr. 21. Debreczenben az
jellemszerepekben lép föl; 1894. júl. iskola felsőbb osztályaiba lépett, 16911-től a Krecsányi társulatának szerződött ben ugyanott az Etymologia praeceptora,
tagja, jelenleg Temesvárott működik. — 1694. okt. 2-tól a franekerai egyetem
Élményei a Debreczenben (1890) jelen- hallgatója volt. — Szenczi Pál halálára
tek meg és néhány humorisztikus tár- írt latin költeménye van az Epicidium
czája van a Debreczeni Ellenőrben. — Perennitati. . .(Debreczen, 1691) cz. munSzínművei: Irma öröksége, először ada- kában.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 457. —
tott 1893. jún. 27. a budai színkörben
Történelmi
Tár 1886. 799. 1.
és a Hortobágyi virtus, népszínmű, előGyöngyössy Benjamin,
ev. ref. préször adatott 1894. máj. 9. a városligeti
dikátor Zalátán Baranyamegyében. —
színkörben.
Gyűjteményben
Fővárosi
lapok
1894. 159., 171. s z . é s ö n - Czikke a Tudományos
életrajzi adatok.
(1830. V. Sztárai Mihály baranyai reforGyöngyösi ( K i s i r i ) András,
ev. ref. mátornak apologiája. vagyis az új Arialelkész ; 1610. máj. 5. Debreczenben az nismus gyanúja alól való kimentése.
iskola felsőbb osztályaiba lépett; 1613- Kézirata a m. n. múzeumban.) — Kézban főiskolai contrascriba, majd senior irata : Lámpás Jánosfalvi Sándor István
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úrnak, a kolozsvári unitáriusok papjának együtt 280 l a p ; mindkettő a lepoglavai
1831. 4rét 18 lap és levelei 1829. aug. zárdából került ide.)
Horányi, M e m o r i a I I . 54. — Katona, H i s t ó r i a
29. 1830. okt. 1. és 1831. máj. 29. a
C r i t i c a X X I I I . 872. — Toldy Ferencz, A M.
Tudom. Gyűjtemény szerkesztőjéhez (a
Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1852. II.
m. n. múzeumban.)
41., 49., 5fi. 1. — Franki
Vilmos,
A Magyar
Nímzet Története. Pest, 1872. II. 315. — M.

Gyöngyössi Bániéi (pettyeni), ev. ref.
Könyv-Szemle 187B. 25. (Vincze Gábor). 1890.
244. 1. — Budapesti m. kir. Egyetemi Könyvlelkész. Gy. Pál egyetemi tanár fia. —
tár Kéziratainak Czímjegyzéke. Bpest, 1889.
Munkája: Úrias Chittaeus
Paradigma
I. 75. 1.
Heroicum.. .Dissertatio theologico-histoGyöngyösi György, hírlapíró, gyönrica, praeses Paulus Gyöngyössi, Prof.
gyösi
(Hevesm.) származású; a Gyön. . . d i e VI. Juni. Francofurti ad Viadr.
gyös cz. lapnak munkatársa. — Mun1741.
k á j a : Költemények.
Bpest. 1887. (Ism.
Petrik B i b l i o g r .
Főv. Lapok 197. sz. Egyetértés 195. sz.
Gyöngyösi Gergely, theologiai s jogi Gyöngyös 25. sz.)
doktor, paulinus szerzetes, korának egyik
Horváth
Ir/nácz K ö n y v é s z e t e 1887.
legtehetségesebb szónoka, több beszédet
Gyöngyösi István, alispán és országtartott különösen szent Pálról; 1520 kö- gyűlési követ. szül. 1620. Toldy szerint
rül Rómában tartózkodott, midőn a Monte aug. 25., Dugonics szerint aug. 5. BozsCoelioi kolostor perjele volt; azután a nvó-Bányán Gömörmegyében kath. jómagyarországi szent-lőrinczi főmonos- módú nemes családból; gondos nevetornak volt tagja s 1528—32-ben a rend lésben és tudományos kiképeztetésben
kormányzója. — Munkái; 1. Commen- részesült; a latin classicus költők voltaria in antiquas ordinis constitutions. tak kedvencz olvasmányai. Szülei korán
Romae, (1520. Ezen munkájával, mint elhalálozván. talán el is szegényedvén,
az egyházi s római jogban kitűnő tudós, a magára maradt ifjú kénytelen volt
Verbőczy mellett foglal helyet az iroda- már zsenge korában saját esze s keze
lomban.) — 2. Directorium
fratrum of- munkájával keresni módot a tisztességes
ficialium ordinis. U. ott, év n. — 3. megélhetésre. 1653. jan. 4. a rozsnyói
Epitome, sive breviloquia. in quibus om- tisztújítás alkalmával Gömörmegye táblanium Religiosorum profectus, & profe- birájának nevezték ki; 1658-ban pedig
ctuum adminicula. item defectus, & de- a füleki helyőrségnél segédbiró volt, idősb
fectuum antidota describuntur. Hely és gr. Koháry István főkapitánysága alatt.
év n. (Paedagogiai irányú munka). — Ezen állásával nem igen lehetett meg4. Sermones de S. S. Paulo P. E.. . . elégedve. rnert főkapitányához intézett
— Kéziratban: Chronicon ordinis. (A Má- levelében szűk helyzetéről panaszkodik
tyás király alatt Dombrói Márk pálos- és urától egy kis búzát kér segítség fetól megkezdett szerzeti évkönyvek foly- jében. 1659-ben már nős volt. mert ekkor
tatása, 1525-ben írta; a lepoglavai pá- Gömörmegye jegyzőkönyvében nemes Bélosok rendházában két másolata s egy kényi Zsófia mint felesége említtetik.
a mária-thaliban volt meg.) Vitae fra- Első házassága csalódást hozhatott reá,
trum ordinis fratrum heremitarum S. mert ziláltak voltak családi viszonyai.
Pauli primi heremitae. (Toldy szerint egy Ezen házasságából négy gyermeke volt;
az előbbivel, a budapesti egyetem könyv- ezek közül Gábor később kir. tanácsos
tárában 4rét két példányban ; az egyik és a szepesi kamara titkára lett. 1664.
XVI. századi 228 lap; a másik példány jan. 27. a stubnyai hévizén volt. Utóbb
XVII. sz. másolat, az újabb pótlásokkal Wesselényi Ferencz mellé került komor-
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nyiknak és annak halála (1667) után is
az özvegy úrnő mellett megmaradt titkárnak. Az udvari népség irigy szemmel nézte Gv. kényelmes helyzetét és
mindent kigondolt megrontására, úgy
annyira, hogy végre maga Széchy Mária
is hitelt adott a koholmányoknak és a
kegyvesztett komornyikot 1668 elején balogvári kapitánynak nevezvén ki, eltávolította udvarából; egyúttal hű és sikeres szolgálatainak jutalmául a gömörmegyei Babaluska falut adományozta
neki; tehát nem a Murányi Venus cz.
költeményért, mint Toldy Ferencz és
utána többen állítják. Később Széchy
Mária kiengesztelődött iránta s újra viszszafogadta udvarába. Úrnője azonban
gyanú alatt volt lengyelországi titkos
összeköttetései s alkudozásai miatt; (Gy.
ennek megbizásából 1668-ban csakugyan
járt Lengyelországban a Lubomirszky
herczegeknél, azonban peres jószágok
tárgyában); a vizsgálat alatt első sorban
belső emberére, Gyöngyösire hárult a
gyanú. Azzal vádolták, hogy ő is bele
van avatva a Wesselényi-íéle összeesküvésbe vagy legalább tudomása volt róla ;
e miatt elfogták és Fülek várában zárták el. Azonban Gy. ártatlan volt; 1670.
nov. 11. fogolytársaival együtt kérelmet
intézett a királyhoz, melynek következtében aztán jótállás mellett kiszabadult
ő is több hónapig tartó sanyarú rabságából, s mehetett föl Bécsbe, hogy kedves úrnője Széchy Mária felszabadítása
ügyében az udvari főhatóságoknál személyesen közreműködjék, ki 1670. decz.
szintén visszanyerte szabadságát. Csak
1674-ben vált meg végkép úrnőjétől, mire
Krasznahorka-Várallján vonult meg. kezdetben ügyvédkedett és 1681-ben mint
Gömörmegye táblabírája előbb élelmezési
ügyben járt el hivatalos megbizatásból,
ennek végeztével pedig a soproni országgyűlésen képviselte megyéjét. Az
1683-ban a Thököly Imre által hirdetett
felsőmagyarországi gyűlésre ismét őt
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küldi megyéje képviselőjéül. 1685. jan.
22. Gőcze István társaságában Caraffa
Antal grófnál fordult meg bizonyos ügyben, okt. 31. pedig a katonai számoló
bizottságnak tagja lett. 168B. nov. 22.
megválasztották alispánnak. 1687. szept.
17. a megyének a pozsonyi országgyűlésen való képviseletével bízzák meg. Ekkor már oly nagy népszerűségre tett
szert, hogy az alispáni állással több ízben kitüntették, úgy hogy csak hét évi
szolgálat után 1693 ban válhatott meg
tőle, ekkor is csupán öregségére való
tekintetből fogadták el lemondását. Gy.
ekkor nyugalomba vonult. Szabad idejét
arra használta fel, hogy költői hajlamait
követve a múzsáknak áldozzon. 1695ben jelen volt a Pelsőczön tartott tisztújításon, hol Kohári István költőtársával
találkozott, ki Baboluska falut a derencséni jószághoz tartozónak állítván, azt
tőle 1200 frton visszaváltotta. 1700. okt.
4. ismét megválasztották alispánnak és
j az maradt egészen 1704. szept. Csetneken történt halálaig. — Gyöngyösit
Ovidius tanulmányozása tehette költővé ; bizonyítják ezt Kovásznai Sándor
(Figyelő II.), ki magyar Ovidiusnak nevezi. valamint a neki tulajdonított három
heroida (Nagy Sándor közli a Philol.
Közlönyben 1881) és a sok szószerint
való fordítás is, melyekkel eredeti munkái el vannak halmozva (a mini ezt
Rupp Kornél szemelvényekkel bizonyítja
a Magy. Irodalom Történetében, szerk.
Beőlhv Zsolt Bpest, 1893 I.) Mint ismert
költő Tinódi Sebestyén és Zrinyi Miklós
nyomain lépett fel, mindkét elődének
hatása alatt. — Munkái: 1. Marsai Társalkodó Murányi Venus. Avagy Annak
Emlékezete: Miképpen a Mélt. gróff Hadadi Veselenyi Ferencz MagyarOrszág
Palatinussa, akkor Füleki Fő Kapitány,
a Tekintetes es Nags Gróff Rimai Szetsi
Maria Aszszonnyal jövendőbéli házasságokról való titkos végezése által tsudálatosképpen meg-vötte a Hires Murányi

54

Gyöngyössi

62

Varat. Mellyet irt . . . Magyar Versekben másolata 1681-ből: Maga gyámoltalanszerezvén . . . Kassa, 1664. (Költeményé- ságát kesergő cz. a m. n. múzeumban.)
nek eszméje az 1644-iki regényes ese- — b. Uj életre hozatott Chariclia, Avagy
ménynek közvetlen batása alatt fogam- A Chariclia ritka példájú, és az olvazott meg lelkében és, az előszóban fog- sásra kedvet adó históriájának némelly
lalt saját vallomása szerint, nyomban régi versek rongyábúl, és azoknak sok
bozzá is fogott költői földolgozásához és fogyatkozásibul ujabb, és jobb rendben
toldozgatta sokszor félbeszakasztott mun- vétele.. . U. ott, 17G0. (Későbbi kiadásai:
káját. További kiadásai: Kolozsvár, 1702. Buda, 1733. 1735, 1763 és hely n. 1742.)
Buda, 1725, 1729, 1739, 1751. 1767 és — _6_. Cuma varasában
építtetett De-,
hely n. 1775). — 2. Bosa-Koszom,
az dalus
temploma.
Mellybe ment volt
mellyet Az Testé lett Ige Jesus Christus- Aeneas király Trójából való ki-bujdosának és az ő édes Annyának, a szeplőte- sában : és abban mutat őnéki az Appoló
len Szűz Marianak, öt rendbéli kivált- Sybillája külömbkülömb képeket, s azokképpen való Örömének. Keserűségének ; nak Historiájokat renddel megbeszéli. . .
Diitsőségének feií és piros Rosáibúl kö- Hely n., 1724. (Későbbi kiadásai: Hely
tött Es az Mélt. Gróff Kohári István Ur- n., 1744, Buda. 1764, 1840, Hely n.,
nák . . . régi nagy jó Urának Uj Esztendő- 1828, Bosonban (Pozsony) év n.) —
beli ajándékul ajánlott . . . Lőcse, 1690. A tsalárd
Cupidónak
Kegyetlenségét
(Későbbi kiadásai: Nagyszombat, 1772. megismérő,
és mérges nyilait kerülő
és 1789.) — 3. Porábúl
meg-éledett ^tiszta életnek Geniussa . . . Melly. . . régi
Phoenix, Avagy A Néhai Gyerő Monos- el-1'ongyoltatott irások töredékiből ujabb
tori Kemeny János, Erdeli Fejedelemnek rendben vétetődvén, ki-bocsáttatott TúroLonyai Anna Aszszonnyal lévő házas- czi Mihály komáromi compactor által
ságának, Tatár Országi rabságának, az (Sopron) 1734. eszt. (Későbbi kiadásai:
Török ellen viselt Hadi dolgainak, és Buda, 1751 és 1772. Eredeti kézirata 4rét
végre, Hazája mellett Vitézül le-tett éle- 180 lap a Jankovich Miklós gyűjtemétének, halála utánnis élő emlékezete, Az nyével került a m. n. múzeumba.) — 8.
Mellyet. . .ennek előtte egynehány Esz- Igaz barátságnak
és szíves
szeretetnek
tendővel irt volt, és el-rongyollott első tüköré, mellyben megirattatik PhilostéÍrásinak töredékibűl most ujab le írással nesnek és Florentinának, egymáshoz való
kissebb rendben vett . . Lőcse, 1693. hűséges szerelmek, egymásért való nagy
(Ugyanezen évben még egyszer és 1713. szerencse probálások, végre sok szenveU. ott, későbbi kiadásai: Sopron, 1748. dések után szerencsés házasságok, és
Buda, 1758, 1763, Kolozsvár, 1768 és öszvekelések. . .Pozsony, 1762. (Későbbi
Buda, év n. Kézirati másolata a XVIII. kiadásai: Buda, 1777, 1848.) — G y ö n századból a m. n. múzeumban). — 4. gyösi Istvánnak
költeményes
maradDaXtvtooia Prosopopoeia Hungáriáé.
Az ványi. Mellyeket egybe-szedett, és a lega z : Maga gyamoltalanságát kesergő, és régibb nyomtatványok és kéz-irások szeabban a Kardos-GriíTnek szárnya alá fo- rént hibáiból ki-mentett Dugonics András.
lyamodo Nympha, A mellyel Magyar- Pozsony és Pest, 1796. Két kötet, szerző
ország, mostani állapottyát példázza. arczk. (I. Uj életre hozatott Chariclia. II.
Lőcse, 1695. (Palinodia, alkalmi költe- Marssal társalkodó murányi Venus. Pamény Eszterházy Pál nádorrá választa- linódia. Rózsa koszorú. Porából megéletására, 1681-ben Sopronban írta. Későbbi medett Phoenix. A csalárd C u p i d ó n a k . . .
k i a d á s a : Győr, 1743, Buda, 1763, 1771, geniussa.) — 10. Gyöngyösi István vá1775, 1789. és hely n. 1775. Egykorú logatott poétái munkái.
Az eredeti ki-
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adások alapján közli Toldy Ferencz.
Pest, 1 8 6 4 - 6 5 . Két kötet, arczk. (A
magyar nemzet classicus írói. IV. folyam
3—4. sz. I. Életrajz Toldytól, Arczkép
Arany Jánostól, Gyöngyösi korának világában. Murányi Venus, Palinódia, II.
Porábúl megéledett Phoenix.) — 11. Ének
Thököly Imre és Zrínyi
házasságáról.
(1683) Egykorú kéziratból kiadta s Jegyzetekkel kisérte Háhn Adolf. Bpest, 1884.
(Névtelenül. E költeményre Kulcsár István a Hazai Tudósításokban 1806. júl.
"9. felhívta a közönség figyelmét; Thaly
Kálmán 1872. Adalékaiban kivonta ez
őrtékes ereklyét a feledés homályából és
megállapította Gy. szerzőségét; Háhn
Adolf pedig egész terjedelmében kiadta
az Egy. Philolog. Közlönyben 1884.) —
Levelei : Fülek, 1663. máj. 7. Koháry
Istvánhoz, 1668. jún. 8. Andrási Miklóshoz. Balogvár. 1669. máj. 4. Széchy
Máriához, Fülek. 1670. aug. 23. Szelepcsényi Györgyhöz, Murány, 1670. szept.
19. Koháry Istvánhoz, Bécs, 1671. decz.
2. Andrássy Miklóshoz, KrasznahorkaVárallya, 1674. okt. 21. Koháry Istvánhoz, 1679. jún. 28., 1680. máj. 18., aug.
24. és Šoprony, 1681. szept. 1. Andrássy
Miklóshoz, Várallya, 1686. jún. 18. Dúl
Mihályhoz. 1695. szept. 14. Andrássy
Péterhez, Csetnek, 1699. jún. 6., 1703.
jún. 11. és augusztus 3. Koháry Istvánhoz. (Thaly Kálmán, Adalékok a
Thököly és Rákóczy korának irodalomtörténetéhez Pest, 1872. I a Toldalékban.)
Thaly még három levelét közli a Századokban (1873) Jaquemod Mihály Angelóhoz, Krasznahorka-Várallya 1686. júl.
28.; Varannay Györgyhöz, Rozsnyó 1689.
okt. 6. és id. Koháry Istvánhoz, Filek
1658. márcz. 24.; ezeken kívül szintén
a Századokban (1872) nyolcz levélnek
kivonatát adja, melyeket Gy. 1 6 8 2 - 8 4 ben mint alispán sajátkezüleg írt, de
hivatalosan Gömörmegye éš Rozsnyó
város nevében (ezek eredetiek a kir.
kamarai levéltárban v a n n a k ) ; végre a
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Történelmi Tárban (1884. 727. 1.) van az
általa élete végén a Rákóczy-féle szabadságharcz érdekében szerkesztett patens.
Csetnek, 1704. ápr. 18.) — Kézirata a m. n.
múzeumban (Collectio fragmentorum poeticorum cz. ívrét, 315—344.1.) fordítások
Ovidiusból; a költemények a heroidák
fajához tartoznak, az elsőt Paris írja
Helenának, a másodikban ez adja válaszát a csábítónak, a harmadikat a hű
Penelope küldi ismeretlen tengereken
bolygó férje, Ulvsses után ; az elsőt közli
Nagy Sándor után az Egyet. Philolog.
Közlöny 1887. — Nevét olykor Gyöngyössinek is írta. — Arczképei: rézmetszet Assner Ferencztől a 9. sz. munkája
I. kötetében; kőnyomat, nyomta Röhn
és Grund Pesten 1863-ban a Koszorú
mellett; aczélmetszet, Brockhaus F. A.nál Lipcsében, a 10. sz. munkája I. kötetében ; olajfestmény életnagyságban a
rimaszombati megyeház termében (1836.)
llorányi,

M e m o r i a I I . 62. — Sándor

István,

Magyar Könyvesház 87. — Uartholomaeides,
Ladislaus, Memorabilia Comitatus Csetnek.
Neosolii, 1799. 115. és Comitatus Gömöriensis Notitia. Leutschoviae, 1806—08. 417. 1.
— Kölestt és .Velczer, Nemzeti Plutarkus.
Pest, 1816. 61—68. 1. — Katona, História Critica XXXVI.

729. — Hazai

s Külföldi

tások

1836. I I . 10. SZ. — Közhasznú

Tára

V.

510. — Thewrewk

József,

TudósíEsmeretek
Magyarok

Születésnapjai 108. 1. (születését 1620. nov. 3.
és L é v á r a teszi.) — Ferenczy
í r ó k I. 173. — Pesti
259.

SZ.

(Jámbor

Napló
Pál.)

és Danielik,

M.

1854. 187. SZ. 1862.
—

Vasárnapi

Újság

1858. 45. sz. arczk. (Zilahy Károly.) — Koszorú 1863. 22., 23^ sz. (Arany János.Ţ —
Toldy Ferencz, M. Költészet Története. Pest,
1867.. Irodalom Története s Összes Munkái
III. VII. — Századok 1870. (Pauler Gyula),
1872. 200., 1873. 221. 1. (Thaly K.) — Vutkovich, M. írók Albuma. Pozsony 1873. — Budapesti

Szemle

1874.

(Arany

L . ) — Figyelő

I.

(Kovásznai Sándor levelei Ráday Gedeon
grófhoz 1789—90^*Gy. István munkáiról.
III. Kárpáti Károly, A Murányi Venus a magyar költészetben/ IV—IX., XI—XIII. (Thaly
Kálmán.) — IX., XVI—XVIII., XXIII. (Szalay
Gyula, [A porából megéledett Phoenix Gy.
kéziratában , XXIV. — Benedek Albert, Gy.
köítöi tárgyalása és nyelve Kemény János
cz. költeményében. Kolozsvár, 1876. — Fő-
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városi

lapok

1877. 132., 133. sz, ( K á r p á t i

Ká-
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döztetésekről . . . Hathatós versekkel írja
elnyomatott ekklezsiák siralmokat deákul». Ebből mutatványt is közöl. 1676-ban a zürichi egyetemen tanult. 1680-ban hazajővén, febr.
25. Felső-Bányára ordináltatott ev. ref.
lelkésznek; 1684-ben esperes volt és
ezen hivatalában 1686. aug. 11. is megerősíttetett. — Munkái: 1.
Disputatio
de Clavibus Regni Dei, Apostolis traditis. Zürich. 1676. — 2. Exegesis Centum et Quinquaginta Psalmorum Davidis Regis et Prophetae . . . U. ott, 1677.

roly, Murányi Venus.) — Szilád» Aron. M.
le a magyarországi
Költök Tára I., II., IV. — Nagybecskereki r.
kath.

gymnasium

Értesítője

1879. ( G r e t s J ó z s e f . )

— Arany János, Prózai Dolgozatai. Bpest,
1879. — Nemzeti

Hirlap

P á l . ) — Egyet.

Philol.

1879. 149. s z . ( M a r u s á k
Közlöny

1884. ( M a r u s á k

Pál, Egy ú j a b b adat Gy. munkásságához.
Hahn Adolf, E g y kiadatlan költemény Gyöngyösitől, 1887. Nagy Sándor, Gy. műfordításai, 1889. Pótkötet : Fülep Imre, 1888.
Acsády Ignácz.) — Történelmi Tár 1884. 709.,
727.,

728. 1. —

V. Helikon.

Pozsony,

1886.

I. oszt. IV. kötet. (Vermes Imre.) arczk. —
Értesítvény a rozsnyói kathol. gymn. 1887.
(Porubszky Pál.) — Petrik Könyvészete és
Bibliographiája. — Zlinszky Aladár, HelioBod Péter, M a g y a r A t h e n a s 95. — Horányir
doros a magyar irodalomban 1887. — Szabó
Memoria II. 62. — Tóth Ferencz, Túl a Dunai
Károly. Régi M, Könyvtár I . — Közművelődés
P ü s p ö k ö k É l e t e . 128. 1. — Debreczeni
Prot.
1890. 16., 17. (Ebért Károly, Eine MagyarenLap 1883. 137. 1. és Bakóczi J á n o s szíves
frau, Murányi Venus német feldolgozása,
közlése.
Fülöp A.) — Egyetértés 1890. 49. SZ. (Gy. az
Andrássy-nemzetségröl.) — Irodalomtörténeti
Gyöngyösi (Árva) István,
ev. ref,
Közlemények 1891—93. (Gy. Palinodiája.) — lelkész, 1681, febr. 21. Debreczenben a
Kazinczy

Ferencz

Levelezése II—IV. —

Rupp

kollégium felső osztályaiba lépett; 1689.

Kornél, Ovidius és Gyöngyösi. Irodalomtört.
tanulmány. Bpest, 1891. (Előbb az Egyet. júl. 3. Nagy-Létára ordináltatott papnak.
Philol. Közlönyben ; ism. Irodalomtört. Köz- 1700-ban Félegyházán és 1704-től 1709-ig
lemények.) — Beöthy Zsolt, Nagyar Nemzeti Köbölkúton volt pap és esperes, hol
Irodalomtörténetírás Ismertetése I. és Szépp r ó z a i E l b e s z é l é s I. — Budap-sti

IV. ker.

reál-

meghalt. — 1683-ban latin költeményt

iskola Értesítője 1893. (Kiss Gábor, A Murá- írt a Brabeumba; négysoros latin hexa-

metert a Szenczi Pál halálára kiadott
Perennitatis-ba (Debreczen,
1691), 1700-ban pedig a Szilágyi Márton
Gyöngyösi (N.) István, ev. ref. lel- halálára készült Honor Posthumusba.
kész, 1665. nov. 4. a debreczeni kolléDebreczeni
Prot, lap 1883. 196. 1. é s B a k ó c z i
gium felsőbb osztályaiba lépett, 1670-ben
János szíves közlése (a debreczeni ev. ref.
főiskola jegyzökönyvéből).
ugyanott senior volt. Bod Péter szerint
Debreczenből külföldi egyetemekre ment
Gyöngyösi István,
ev. ref. lelkész,
tanulni; sok időt töltött el az angol és 1681. márcz. 14. Debreczenben a felsőbb
belgiumi akadémiákban, «abban a nyo- osztályokba lépett; 1691-ben Hadházon
morúságos állapotjoknak a magyaror- volt pap, 1700-ban pedig Újvároson. —
szági ekklezsiáknak, a melyben ott a Szenczi Pál halálára ő is írt latin költanitók üldöztetnek és a gályákra kül- teményt (Epicidium. . .Debreczen, 1691).
detnek vala, elvétetvén ekklezsiájok melBakóczi János szíves közlése (a debreczeni
ev ref. főiskola jegyzökönyvéből).
lől. Ment azután Helvetziába, és ott a
száz ötven Zsoltárokat Deák nyelven
Gyöngyösi István, unitárius lelkész ;
kimagyarázta rövid kérdésekben és fele- előbb Kolozsvárt volt segédlelkész ; 1844.
letekben. . .Tigurumban 1677. eszt. ki- decz. 10. óta vargyasi (Udvarhelym.)
nyomtattatta. Valami könyörgéseket is pap, később egyházköri jegyző lett. —
Angliai nyelvből Deákra fordítván, ra- Egyházi beszéde az Erdélyi prot. Egygasztott melléjek. Emlékezik az ajánló házi beszédek Tárában (1847). — Czikkei
levélben a magyarországi ekklezsiák ül- a Keresztény Magvetőben (1861. Az Isnyi

Venus.)

—

Magyar

Irodalom

Története.

Bpest. 1893. I. (Rupp Kornél, Gy. I.) arczk. Epicidium
és névaláírásával.
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ten országa: alapjában, törvényében és
szivében. 1889. Vargvasi unitárius ekklezsia törtenete sat.), az Unitáris Közlönyben (1889. Emlékeimből: Kiss Mihály,
Lázár István püspök, Körmöczi János
püspök. 1890. Brassai Sámuel tanárrá
választása, Székely Miklós és Sylvester
György.) — Munkái: 1. Halotti beszéd,
melyet Molnos Dávidnak . . . koporáója
felett aug. 17. 18h6-ban tartott. Kolozsvár, Î8H7. — 2. Kis-Solymosi
Méltcjs
Augustinovics
Pál urnák,
az erdélyi
kir. főkormányszék v. b. t. tanácsossának . . végtisztelete két rövid halotti beszédekben. Nagy-Szeben, 1837. — 3. A
keresztény vallás mint emberi nem mivelő lésének s erkölcsi boldogságának
eszköze, az isten mellett munkálkodó
szolgák (papok) kezében. Egy szent beszéd foglalatja, melyet közönséges sinati
gyűlésben, uj papok felszentelése alkalmával Korondon aug. 25. 1841-ben elbeszélt. Kolozsvár, 1842. — 4. Sepsi
Kórispataki
Tibaldi Ignácz ur gyászemléke Bardoczon febr. 19. 1846. Brassó,
1846. — 5. Erdélyi unitárius
püspök
néhai főtiszt. Székely Sándor ur gyászemléke. U. ott, 1852. — 6. Nagy-kadácsi Inczefl József, derzsi unitárius pap
s udvarhely-egyházköri esperes 50 éves
papsága 25 éves esperessége emlékére
Derzsben júl. 12. 1870. mondott jubileumi beszéd. U. ott, 1870.
Keresztény

Magvető

1889.

242.

1. —

Petiik

BibliOgr.

Gyöngyösi ( F a z e k a s ) János
Chrisostomus.
szent Ferenczrendi szerzetes,
gyöngyösi (Hevesm.) származású volt és
ugyanott meghalt 1675. júl. 17. — Munkái : 1. Arany
Giapjubul
Ekesittetet
Ruha, á Dücziőendő Leieknek. Lőcse,
1665. (Ajánlva van Rima-Szécsi Anna
Máriának, Wesselényi Ferencz nádor nejének. Ezért a nádor Brewer könyvnyomtatónak 138 frtot és 50 dénárt küldött.) — Ugyanez latinúl: 2. Vellvs

Avrevm
1665.
Horányi,
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Beatificandae
Memoria

II.

Animae.
56. — Szabó

U. ott,
Károly,

Régi M. Könyvtár I. 427., II. 288. 1. — M.
Könyv-Szemle 1890. 367. 1. (Hol a szerkesztő
kétségbevonja a magyar munka megjelenését).

Gyöngyösi János, XVII. századbeli
versköltő. — Cursus. sive Convocatoria
cz magyar költeménye van a m. n.
múzeum kézirattárában, mely (ívrét 4
lapon) magyar versekben gúnyolja a
lakodalomra megjelent egyes vendégeket.
Ezen verseket Bodrogközben sajátkezűleg
írta s tartalmából megállapíthatni keltét
is, mely 1610 utánra tehető.
Gyöngyössi János, ev. ref. lelkész,
szül 1741. nov. 4. Krasznán, hol atyja
szintén lelkész volt; a kolozsvári ev.
ref. kollégiumban tanult, hol 1766-ban
senior volt; 1767—70-ben a leideni
egyetemen tartózkodott. Hazajővén ÚjTordán Erdélyben kapott lelkészi hivatalt, hol 1818. márcz. 15. meghalt. Az
új-tordai nép kegyelete 1858-ban sirja
fölé emlékoszlopot emelt. Gy nagyatyja
volt Mihályi Károlynak, a nagy-enyedi
bölcselettanárnak. — A leoninista verselők vezére; első versei már diák korában (17fi5) jelentek meg; azután a
Hírmondóban (1780—81, 1785—86). Magyar Musában (1785, hol neve hibásan
van Gy. Istvánnak írva. 1788—89) és
Uraniában (1829. Költ. Hegedűs Sámuelhez, midőn Abacs Terézzel lakodalmát
tartaná Nagy-Enveden 1809.) — Munkái:
1. Amor juvenilis feliei in conjugio juvenis Adonidis...Volfgangi L. B. Vesselenyi' de Hadad herois in altum surgentis ac ardua quaeque orbi patrio minantis et tenellae Veneris.. .Julianae cornitissae de Bethlen . . . Claudiopoli, 1766.
(A végén magyar versek.)— 2 Ľissertatio physico-theologica in qua causam
mortis proximam, eamque physicam et
naturalem in primis parentibus integris
adfuisse ex mechanismo corporis humani demonstratur; inde mortem natu-
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rae integrae sequelam esse, salva reformata e fidei doctrina deducitur. Praeside
Georgio Huszti. U. ott. 1767. — 3 . K e resztyén utazás a boldog örökké valóságra, melyben a megtérő, és Istent
kereső léleknek minden állapotja külömbféle szép példákban és ábrázatokban
lefestetik, ford. Bunián János angol munkájának német kiadásából. U. ott, 1777
—78. Két rész. (Névtelenül. U. ott, 1782.)
— 4. Halhatatlan
emlékezetű
Débora.
izraelbéli nagyanya: Mária T h e r e s i a . . .
kinek is áldott emlékezetét az u j tordai
ref. ekklesiának templomában megtisztelni igyekezte . . 1781. Bőjtelő hava 4.
napján. Kolozsvár, 1782. (A magyar
Sionnak felseges asszonya . . . cz. munkában). — 5. Menyegzői versek. Melyeket Sófalvi Jósef uramnak és Farkas
Susanna asszonynak házassági öszvekeléseknek alkalmatosságával Írásban készített éppen a menyasszonynak neve
napjára a vő-legénynek barátja. U. ott,
1784. — 6. Beteg szivet
meggyógyító
orvos szűz, Agnodice. Az az, nagy experientiaju orvos doctor T. Szőts András
uramnak és Szatmári Pap Ágnes asszonynak tiszta házassági egybe kelések, a
mint azon szíves verseivel örvendezett
1786. eszt. kisasszony havának 22. napján. U. ott. — 7. Gyöngyösi
Jánosnak
magyar
versei, melyeket külömb-külömbféle alkalmatosságokra
készített.
Mostan pedig egybe-szedvén közönségessé
tett, és a maga költségén kibocsátott
Szatsvai Sándor. Bécs, 1790. (Előljáró
beszéd a szerzőtől, Új-Torda, 11. nov.
1789.) — 8. Temetési tanitás,
melyei
Alsó-Csernátoni Domokos Anna asszonynak Zejkfalvi Zejk Elek ur élete párjának utolsó tisztességét megadni igyekezte. Kolozsvár, 1791. — 9 ^ NyirŐ
Rozália és Agnes, amaz öt eszes szüzekkel társalkodó két szüzek. Halotti
tisztesség tartásakor mondott búcsúztató
vers. U. ott, 1792. — 10. Gyöngyösi
János magyar versei. Melyeket külömb-
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külömbféle alkalmatosságokra készített,
és végre egyben is szedett. Pest, 1802—
1803. (I. Az első kiadáskori versek, megjobbítva s többekkel megbővítve, szerző
arczk. Előszó. Új-Torda,'1801. decz. 23.
II. Eló'ljáró-beszéd. Az egyenlő hangzat,
vagy-is kadentzia szerint való vers-irásnak formájáról és versek.) — 11. Elegia
in summum honorem. . . FrancisciSecundi
dei gratia electi. . dum haereditorius
Austriae imperátor solenni pompa publicaretur Claudiopoli die 4 Oct. anno 1804.
Cantata a . . . Kolozsvár. —
Szent
tanitás a tiszta szívű keresztyénről, és
annak boldogságáról. Melyet néhai BorosJenői Korda Kata ur-asszonynak. . . Egri
Farkas ur élete kedves párjának földi
utolsó tisztesség-tételére elmondott. . .
1812. eszt. jun. 7. U. ott, 1813. — 13.
Halhatatlan
és áldott emlékezete néhai
mélt. gróf Bethleni Bethlen Juliánná ifjú
ur asszonynak . . Sáros-Berkeszi Katona
Sigmond ur . . . élete igen drága és kedves párjának. Készítette... l ö l l . eszt.
U. ott. 1818. — Levelei Benkő Józsefhez. Új-Torda, 1776. szeptember 9., 1781.
máj. 23., 29. és jún. 26. (Erdélyi Prot.
Közlöny 1873. 4—6. sz., az eredetiek az
erdélyi múzeum kézirattárában), Édes
Gergelyhez, Új-Torda, 1790. máj. 7. (Figyelő XI. 140. 1.) — Arczképe, rézmetszet Czettertől Magy. versei I. kötetében.
(Pest, 1802.) — Kazinczy (Erdélyi utazásai) szerint leánya is költőnő volt.
Nánási Steph., P h a r u s Hung. Batav., 1778.
39. — Révai,

P l a n u m 74. — Katona,

C r i t i c a X L I . 585. — Hazai

s Kiilf.

1818. I . 34. 40. s z . — ill. Kurir
—

Tudom.

Gyűjt.

História
Tudósítások

1818. I . 34. s z .

1818. I V . 140. 1. ( K a z i n c z y

és u. az M. Pantheon XXXVI. 368.)— Budapesti Szemle, VI. 1859. 18. 1. ( S z i l á g y i S á n d o r . )
— Hölgyfutár

1858. 286. 296. SZ. — Toldy

Ferencz,

M. Nemz. írod. Tört. 134. 1. és M. Költészet
T ö r t é n e t e 4 0 4 . 1. — Erdélyi
8. 1. —

Erdélyi

Prot.

ref.

Közlöny

Névkönyv

1868.

1873. 5 . SZ. —

Figyelő I., III.. V., VIII., XI. (Abafi. Gy.
J.-l'Ól), XII . X V I I I . — Keresztény

Magvető 1886.

(Kézirati jegyzeteiről.) — Petrik Bibliogr. —
Kath. Szemle 1890. 377., 695. 1. ( T a k á t S S á n d o r ) .

— Beöthy Zsolt, Szépprózai Elbeszélés II. —
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Kazinczy Ferencz, Erdélyi Levelek. Bpest, év
n. (Nemzeti Könyvtár XII.) Levelezése I—
I V . — Egyetemes
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Gyöngyösi— Gyöngyössi

Philologiai

Közlöny

1892. ( L e h r

Vilmos.)

Tamás Zodiacus vitae cz. műve, szabadon magyarra fordítva I. és II. könyv.
8rét 88 lap.)
Zeitschrift

Gyöngyössi János (pettényi ifjabb),
a kir. helytartó-tanács számvevő' hivatalnoka ; 1805-ben a nagyenyedi ev. ref.
főiskolában tógás diák volt. — Munkái:
1. Egy nemes vetélkedés gr. Bethlen
Gergely ő nagyságához intéztetve. Kolozsvár, 1803. (Sombori László költ.
együtt, kiadta Kenderesi Mihály.) — 2.
Halottakkal
való társalkodás,
avagy a
senkinek nem kedvező halál által, csak
nem régiben el rabóltatott már néh.
Méltgs. M.-Gyerő-Monostori Gróff Kemény
Farkas az élők közül az 1805. eszt. böjtmás hava 22-én esett elköltözése után
való boldog emlékezetnek megújítása...
által. U. ott, 1805. (Költemény.) — 3.
Akászkoszorú,
melyet nemes Magyarország megdicsőült felséges nádor-ispánynéjának Hermina
herczeg-asszonvnak
hamvvedrére függesztett. Buda, 1818.
(Költemény.) — 4. Hazafiúi
nefelejts,
melyet a sz.-fehérvári nemzeti nemes
szinjátszó társaságnak, midőn az harmadszori Budán és Pesten esett megjelenése után, jun. 14. elhatároztatásának
főhelyére visszatérni szándékozna, barátságos tiszteletére ajánl . . . Pest, 1820.
(Költ.) — 5. Ode Stephani Végh comit.
Baranya supr. comitis. U. olt, 1820. —
6. Igaz bánat könycseppjei.
melyeket
a nagy hazafi néhai gróff Széki Teleki
László ur megkoszorúzott sírhantjára
hullatott. Buda, 1821. (Költemény.) —
7. A fiatal Árpád a Mazarlai barlangban. Eredeti rege a magyar előidőből.
Nagy-Károly, 1824. (Ism. M. Salon 1890.
Bodnár Zsigmond.) — Kéziratai (sajátkezüleg írva) a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában: Horatius ódáinak
fordítása (I. könyv 38 dall, II. k. 1-ső
dall, (csonka, 4rét 34 1.), Gyöngyvirágok,
violák és nefelejtsek (Első Bokréta 1.
füzet: Az emberi élet napútja, Skauranus

von

und

f ü r U n g a r n V I . 1804.

329.1. — Petrik Bibliogr. és Kanyaró Ferencz
szives közlése.

Gyöngyösi László, ev. ref. lelkész. —
Munkája: A Keresztyeni
Vallasnak
Fundamentumi,
az az, Az Igaz hitnek
KiváZképpen való Ágazatinak, egymásközött való beszélgetésnek formájában,
rövid, de igen világos megmagyarázása.
Mellyet először Franczia nyelven irt
Yirel Mathe: az után mások, Deák,
Angliai és Belgiumi nyelvekre fordítottak. Mostan pedig Angliai nyelvből Magyar nyelvre, Nemzete hasnáért fordított . . . Ultrajectomban, 1657. (Ajánlotta
atyjának Gy. Jánosnak.)
Bod, M. Athenas 96. — Szabó Károly, Régi
M. Könyvtár I. 391.

Gyöngyösy László, főgymnasiumi tanár, szül. 1861. j an. 13. Baranyában
(Ungm.); atyja Gy. László régi nemesi
reform, családból származott, melynek
neve tulajdonképen Gyöngyösi Horváth
volt; a családi hagyományok szerint
Gyöngyösi István a költő is e családból
származott. Atyja, ki ügyvéd volt, 1874.
elhalván, árvaságra jutott, földbirtokukat
elárverezték ; vagyon, testvér és rokon
nélkül beteges öreg anyjával egyedül
állott a világban. Iskoláit sok nélkülözések közt 1877-ben végezte az ungvári
gymnasiumban;
azután Sárospatakra
ment theologiát hallgatni; onnét 1878ban Debreczenbe. 1879-ben a budapesti
egyetemre iratkozott be s a franczia,
német, angol és magyar irodalommal
foglalkozott. 1881-től 1886-ig hírlapíró
volt Budapesten és néhány hónapig Szegeden. 1886-tól a tanári pályán működik, előbb Aszódon, 1887. szept. HajdúNánáson ; 1890. aug. 24. pedig a máramarosi ev. ref. lyceumhoz nevezték k i ;
1894. aug. 31. a közoktatási miniszter a
temesvári állami főreáliskolához helyezte
2 . it

sajtó

alá

adatott

1894.

deczember

4.
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s végezte elemi iskoláit; felsőbb tanulmányait Debreczenben (1690—96.) folytatta. Magasabb ismeretek szerzése végett
27 éves korában külföldi egyetemekre
ment, hol négy évig és néhány hónapig
tartózkodott és ezen idő alatt meglátogatta
az oxfordi, cambridgei. londoni (itt doctor theologiae és presbyter ecclesiae anglicanae czímet nyert), leideni, utrechti,
friziai, franekerai (1697. aug.), göttingai,
frankfurti, lipcsei, vittenbergi, genfi s
hallei egyetemeket. 1700-ban visszatért
hazájába; Derecskén prédikátori hivatalt
nyert. Alig kezdette meg lelkészi hivatalos működését, az egyházmegyének öszszes papsága azonnal ellene zúgott ; irigyelte tőle a gazdag jövedelmet, a tekintélyes állást; Kocsi János akkori tiszántúli superintendens és debreczeni paptól
szenvedett legtöbbet; lelkészi kiképeztetését vonták kétségbe, mivel minősítvényét
nem hazájában, hanem Angolországban
nyerte. Az excommunicatio, kiközösítés
bélyegét sütötték reá s egyházára. Egy
gúnyiratnak (mely Kocsi János ellen szórta
nyilait) szerzőségét neki tulajdonították;
ez ellen egy Szatmáron 1706. júl. 10. a
debreczeni tanácshoz intézett magyar levelében (mely a Kassa városi levéltárban
van és Paikoss alább idézett munkájában
olvasható) védekezik. Ennek daczára az
1708. febr. 27. Debreczenben tartott ev.
ref. egyetemes gyűlésen az egyházkerületből száműzték. 1709-ben tehát ekklézsiáját elhagyván, a tiszáninneni egyházkerületben keresett alkalmazást. Itt három
évi bolyongás után Kassán állapodott
meg és 1713-ban foglalta el az ott megüresedett lelkészi hivatalt. A kassai protestáns egyházaknak ekkor sanyarú hely• zetök volt; a városi tanács, a protestáns
I polgárok érdekében kelt két királyi leirat
j (1713. aug. 13. és 1714. jún. 26.) daczára
/)/. Könyvészet
1885. — Fővárosi
lapok
1894.
mostohán bánt velők. Az 1696-ban a
264. sz. és önéletrajzi adatok.
köztéren, a városi német őrség elleni
Gyöngyösi Pál (pettyeni), theologiai
összeesküvés gyanúja miatt lefejezett 26
doktor és egyetemi tanár, szül. 1668-ban
városi polgár emlékére gyászszobrot emelGyöngyösön Hevesmegyében; itt kezdette

át. — Czikkei a Magyarország és a
Nagyvilágban (1881. 27. sz. Sganarelle
Moliére fó'alakjáról, elbeszélések és irodalomtörténeti czikkek, 1882. A XVI. és
XVII. század lvrai költészete hazánkban,
Petőfi Sándor, Gvadányi József, sat.)
1882. szept.-től a Magyar Föld belső
munkatársa (tárczákat írt és a napi hir
rovatot vezette ; Twain Mark után ford.);
1883. aug.—1886. aug. a Pesti Hirlap
belső munkatársa (tárczák Morgó álnévvel és elbeszélések); 1886 nyarán a
Szegedi Napló bel munkatársa volt. Lyrai
költeményei a Vasárnapi Újságban (1887.
Petőfíek Aszódon, 1888. Költ.), Fővárosi
Lapokban, Ország-Világban (1887), Debreczenben sat. jelentek meg ; írt még a
Békésmegyei Közlönybe (1883. 45. sz.
Halmi Ferencz első föllépte), 1892-ben
nagyobb elbeszélést Nemes város cz.,
1894-ben Arany ifjúsága cz. nagyobb
dolgozata a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban fog megjelenni. Az egyházi s tanügyi irodalom terén is működik, nevezetesebbek a Debreczeni Prot. Lapban
(1890. A görög nyelv kérdéséhez), a Prot.
Egyh. és Iskolai Lapban (1890—91. Az
uj gymnasium, Homérosz kedélyvilága,
Emlékezés Soós Gáborra, Ref. gymnasiumok vizsgarendszere, 1893. Szigeti
dolgok, mindezen czikkek Figyelő álnév
alatt.) O volt megindítója annak a mozgalomnak, mely a felvidék kálvinista
ekklezsiáit egy külön superintendentiában
kívánta egyesíteni. — Munkái : 1. Chuzz]emitt Márton élete és kalandjai.
Angol
regény, Dickens Károly után angolból
ford. Bpest, 1885. Három kötet. — 2.
Mikszáth Kálmánról.
U. ott, 1886. —
3. Hazulról.
Elbeszélések. U. ott, 1888.
— Szerkeszti az Ifjúsági Lapokat 1894.
júliustól Máramaros-Szigeten.

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írők IV.
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tek, mely Mária-szobor néven ismeretes
és 1723. okt. 3. fölszenteltetett. Midőn
az ünnepélynek vége volt, valaki a szobor
talapzatára gúnyverset ragasztott (Paikoss
ezt is közli). A főpapság és katholikus
lakosság ezen való fölháborodása méltán
nagy lehetett; a gyanú Gyöngyösit érte,
házkutatást tartottak nála s a gúnyirat
másolatának két példányát ládájában találták; ezért őt börtönbe hurczolták. Hasztalan volt nejének Losonczi Rebekának
könyörgése s híveinek közbenjárása; a
végtárgyalást megindították ellene s fejvesztésre ítélték ; a király azonban a
halálos ítéletet megsemmisítette és száműzetésre változtatta. 1724 tavaszán hagyta
el Gy. hazáját és Odera-Frankfurtban az
egyetemi tanári kar előtt még a nyár
folyamán jelentkezett, mire a király theologiai tanárrá kinevezte. Itt végezte be
1743-ban szenvedéssel teljes életét. Leánya, Abigail, Kármán József dunántúli
ev. ref. püspöknek később neje lett. A
gúnyiratra vonatkozólag még külföldön
is, midőn nem volt már oka mentegetődzni, azt állította, hogy azt mások
csempészték ládájába. Bod Péter még azt
is följegyezte róla, hogy 1742-ben II.
Frigyes porosz királynak egy nagy Sándor macedóniai király Magyarországon
talált arany érmét ajándékozta volt és
ekkor kelt iratában az ifjú királyt nagy
Sándorhoz hasonlította. — Munkái: 1.
Dissertatio
Scripturaria inauguralis de
fatis Sexta N. T. aetate militantis dei
ecclesiae, juxta epištolám, quae scripta est
angelo ecclesiae Philadelphensis. Apoc.
3. 7—13. quae, de summo vero et triuno
propitio ex auctoritate rectoris Magn. D.
Jacobi Rhenferdii. . . suffragante.. . pro
gradu doctoratus in theologia in templo
academico publice ventilanda sistitur...
Die 25. Marţii A. 1700. Franequerae. —
2. Dissertatio
ethico scripturaria, in
Mnemoneutikon moris Christi et Christianorum. Pars prima quam praeside D.
Herrn. Alexandro R ö e l l . . . publico audi-
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j torio ventilandam proponit. . . U. ott.
1700. — 3. Altare pacis pro votis irenicis erectum arae Pilati Galilaeorum
Luc. XIII. 1. substituendum, super tumuium opusculi theologici in qua quaeritur.
An possit princeps. magistratus, dominus
catholicus in ditione sua reţinere haereticos, vel contra poenis eos aut exilio
ad fidem cath. amplectandam cogere...
comitis Gabr. Ant. Erdőedi de Monyorokerek episcopis Agriensis.. . sumptibus in
lucem editi. . . Tyrnaviae, 1721. (és Basiliae. 1722. Ezt Timon Sámuel jezsuitának
Opusculum theologicum. Tyrnaviae. 1721.
cz. munkája ellen, mely Erdődv Gábor
egri püspök meghagyásából és költségén
jelent meg, írta s ennek tulajdonítják
többen üldöztetését is). — 4.
Sanctissimi
theatrum,
Dei contra theologos seli
quod oratione inaugurali, cum in illustri
Viadrina academia ordinarium theologiae
professionem susciperet, in ampl. universitatis auditorio produxit a 1727. Traj.
Franc, prope Oderám. — 5. Domus Jehovae ornatus decentiae sanctitas. Dissertatione publica de reverentia templorum ecclesiae n. t. Christo D o m i n o . . .
propitio praeside P. Gy. . . . illustrata.
Defendente Joh. Nouvel. U. ott, 1731. —
6. Dissertatio theologica de mora Dei,
tamquam elaterio oeconom. gratiae. et
cunctatione, ceu anima spiritvs fidei,.
summo spei et solatii priorvm falcro.
quam Christi domino . . propitio sub
praes. P. Gy.. . . publice defendit Michael
A. Ajtai. U. ott, 1733. — 7. Speculum
SţevBsp' ac, (Jac. I. 25.) excellentiae mulierum prae viris, in operibus fid ei oeconomiae foederis gratiae imaginibus sanctarum mulierum ex sacris ser. v. &
novi testamenti salvatore mundi Jesu
Christo semine illo mulieris. (Gen. 3. 15.)
Augustissimo propitio illustratum a. 1734.
U. ott. — 8. Arcana sanctitatis Dei ..
quam praes. P. Gy... . publice defendit
Martmus Zagoni. U. ott, 1735. — 9.
Tuba sanctuarii,
Num 10. 2—9. Mich.,
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1. 2. arcana Sanctitatis Dei proplanans. . .
praeside P. Gy. . . . defendit a. 1735.
Martinus Zagoni. U. ott. — 10. Tuba
sanctuarii,
Num. 10., 2—9. Mich. 1. 2.
arcana sanctitatis Dei. quae in oeconomia
foederis gratiae, Jehova sanctus ille Israelis Esa 5., 19.. 12., 6., 17., 7. a principio mundi circa peccata. tremendis
monumentis declaravit... U. ott, 1736.
de Lapidibus Sama— 11. Ľisputatio
riae. U. ott, 1736. — 12. Amoris &
odii. .. oscula. Cant. I. v. 2. VI. 3. Prov.
XXVII. v. 6. dissertatione de osculo
sancto Rom. XVI. v. 17. eique opposito
osculae Judae Luc. XXVII. v. 48. eorumque mysteriis, juxta sacras s. illustrata
Christi Domino amoris. gratiae & irae
aeternae. . . sub praes. P. Gy. defendens
W. G. Nuglisch... a. 1738. publicavit.
U. ott. — 13. Aureum
candelabrum
templi Exod. 25. 3. etc. quod symbol o
Davidis verbum domini Lucerna pedibus
Psalm. 119., 105. tanquam catholico ab
exordio oeconomiae foederis gr. ecclesiae
verae symbolo primaria Deut. 4. 2. 6.
etc. foederatis praefixo, hac dissertatione
periodica respondente Joh. Godof. Meyer,
. . . insinuat. U. ott, 1738. — 14. Ľisputatio de glorificatione Christi. U. ott,
1738. — 15. De Sacramentis
initiationis
sub diversis temporum Oeconomiis. U.
ott, 1738. — 16. Amphitheatrum
(1.
Cor. 4., 9. Heb. 10, 33.) Synagoniae.
(Rom. 15,, 30. Phil. 1., 7.) spiritus gratiae
precum aciem castri sanctorum vet. et
n. t. cum deo in precibus luctantium
repraesentans, adspirante spiritu gratiae
Joh. 20, e t c . . . . praeside P. Gy.. deferente . . Lud. Weisse. U. ott, 1738. —
17. Psalm. 93. etc,... Splendores domus Jehovae ornatus decentiae sanctitas
dissertatione hac pentecostali Act. 2. 1.
de lvstchémoné megalóprepeia. Psalm.
145., 5. sanctitatis templorum vivorum
spiritus S. 1. Cor. 3. 16. etc. ejusque
causis tam in hac vita quam in beats
eorum analysi. 2. Tim. 4. 6. Architecto
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templi Dei primario spiritu s. propitio.
Respondente Joa. Christ. Maji illustrata
1739. U. ott. — 18. Kf,poŢp.a Christi
Domini paschale.
de signo Jonae prophetae, quo Jonae nXecouvo? Math. 12.
39—41. antitypici mystéria, in sortilegio
S. S. Trinit. de salute fidelium in ipso
sorte definita, juxta S. S. illustrantur, ad
quam concionem audiendam, dissertatione
periodica. .. praeses P. Gy. et defendens
Andreas Danka d. 26. a. D. 1739.. . invitat. U. ott. — 19. Panophia
christianismi Eph. 4., 14., 1. Cor. 11. 3. Defendente Paulo Bogesiao Kaluski. U. ott,
1740. — 20. Dissertatio
theologica de
transfiguratione Satanae in angelum lucis
juxta 2. Corinth. XI. 14. Quam duce
Phosphoro illo, Apoc. XXII. 16. ac luce
illa vera. Joh. I. 9. quae splendet super
confidentes in terra umbra lethalis. Esa.
IX., 2. Praeside D. P. Gy. . . 1740. placido eruditorum examini submittit Steph.
Komáromi. U. ott. — 21. Úrias chittaeus
paradigma heroicum.. . Praes. P. Gy.,
respondens Dániel Gyöngyössi. U. ott,
1741. — 22. Psal, 52.10. Fructus pacis
allegoricus, Ps. 92, 13. 14. Vallis Beracha
ex victoria divina, 2. Chr. 20. 15. 17.
22 Jehosaphati. de tribus gentibus, Amnionitis, Moabitis, Secritis, v. 10. Germinans. v. 30. & 17: 10. 11. l J . . . . praeside P. Gy. respondente Daniele Gyöngyössi. U. ott, 1742. — 23. Concio Christi
Domini.
De Beatitudine Pacifîcorum
Christianorum Matthaei V, 9. . . praes,
P. Gy. respondente Josepho Zydowicz.
U. ott, 1742. — 24. Dissertatio
theologica de patrono electorum dei. sive
angelo alio intercessore. Juxta apoc. VIII.
3. 4. qua super adspirante Paracleti illius
Joh. XIV, 16. & XVI. 7—15, omnia scrutantis 1. Cor. II. 10. gratia . praes. P.
Gy. resp. Josephus B. Onodi. U. ott. 1742.
— 25. Mysterium pietatis et iniquitatis
U. ott, év n.
Catalogus Librorum Pauli Gyöngyösi. Lugd.
Batav., 1754. — Bod, M. Athenas 96. — Ho-
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A l i g . j tus.

M e m o r i a I I . 56. — Jöcher-Adelung,

Lugd. Bat., 1748. — 3.
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Dissertatio

Gelehrten Lexicon. Leipzig, 1787. Suppl. I I . ! inaug. medica, de Remediis empyricis.
1787. — Katona, História Critica XXXIX.
Harderov., 1753. (Újra nyomatott a Dis956. — Tóth Ferencz, Túl a Dunai Reform.
Püspökök élete. Györ, 1808. 196. 1. — Čata- j put. Hallerian. ad Histor. morbor. et
logus Bibi. Franc. Com. Széchényi I. 446. curat, facientibus. Lausannae, 1700. VII.
Suppl,

I.

224.

II.

203., 204. —

Életképek

num. 233.) — 4. Dissertatio de Cachexia.
U. ott, 1753. — Arczképei: két rézmetszet,
1883. 306. 1. — Történelmi
Tár 1886. 800. —
az
elsőt Páldi István (ki magyarországi
Paikoss Endre, A kassai helv. hitv. egyház
megalakulásának története. Sárospatak, 1889. származású) Leidában 1744.. a másikat
101—115. 1. — Petrik Bibliogr.
Fritschius (C. M.) Amsterdamban 1753Gyöngyösi Pál (pettyéni), orvosdok- ban adta ki (Gy. orosz öltözetben.)
Weszpré»u,SuccinctaMedicorumBiographia
tor. előbbinek fia, szül. 1707. ápr. 26.
I. 60—63., IV. 136. 1. — Horányi, Memoria
Kassán Abaújtnegyében ; 1723. júl. 23.
H u n g . I I . CO. 1. — Prot.
Szemle 1889. 195. —
Debreczenben a felső iskolai osztályokba
Irodalomtörténeti
Közlemények
1891. 435. 1. é s
lépett. 1724. atyját követte a számkiveBakóczi J á n o s szíves közlése (a debreczeni
ev. ref. főiskola jegyzökönyvéből).
tésbe s tőle nyert oktatást a nyelvekben
és egyéb tudományokban. 1727. máj.
Gyöngyösy ( J ó z s e f ) Pál, csornai pré13-tól az odera-frankfurti egyetemre irat- post, szül. 1779. júl. 20. Darmán (Ungkozott be és 1732-ben Leidában Schul- m.) nemes szülőktől és Gy. István költens alatt a keleti nyelvekben képezte tőtől származott le ; alsóbb iskoláit az
ki magát; azután Harderwijkben tanult, ungvári gymnasiumban 1797-ben végezte
hol 1753-ban orvosdoktor lett. Boerhaave be ; a bölcseletet és jogot a pesti egyeajánlatára Erzsébet czárné Oroszországba temen hallgatta s 1804-ben a premonhívta, hol előbb a szentpétervári kór- trei kanonokrendbe lépett. 1806. decz.
háznak, majd a nemes ifjak katonainté- 25. Veszprémben miséspappá szenteltetett
zetének orvosává s 1766 ban ezer tallér föl. 1808-ban a keszthelyi k. gymnasium
évi fizetéssel udvari orvos lett; azonban igazgatója, házfőnök, tanár és hitszónok
szabadelvű nyilatkozatai sok ellenséget volt. Utóbb pedig a Festetics György
szereztek neki : ebbeli bánatában gyó- gróftól alapított magán-lyceumban a törgyíthatatlan búskomorságba esett és az- ténelmet adta elő. 1812—l5-ig a csornai
után nemsokára meghalt. — Barátjának levéltárnál mint olvasó-kanonok műköSzathmáry Orbánnak De usu salis in dött. 1815-ben Szombathelyen mint házsacris lsraelitarum ejusque mysteriis (Ut- főnök, a gymnasium igazgatása mellett,
recht, 1734) cz. dissertatiójában van egy a tanári s hitszónoki teendőket is viselte.
latin költeménye, melyet Weszprémi (Suc- 1810. aug. 28. a király csornai prépostcincta Biogr. I. H0.) is közöl. — Mun- nak nevezte ki. A prépostságában lévő
kái : 1. Chorea Castrorum,
exercitus templomokat és rendházakat, úgyszólfidei. Cant. 6, 12. Hebr. 11. 33. 34. sub ván romjaikból emelte ki; Csornán 10,000
tessera Gedeonis militari Jud. VII. v. 20. kötetből álló csinos könyvtárt alkotott;
Et Clamarunt Gladius, Jehovae et Ge- az őslevéltárt sajátkezűleg rendezte s a
deonis. Praes. Paulo Gyöngyösi, patre. . . gondjai alatt állott két gymnasiumot szakDisp. 26. maj. 1730. Frank, ad Viadr. — beli könyvekkel fölszerelte. Meghalt 1857.
2. Index Locorum S. Codicis et Vocum márcz. 18. Csornán. — Az 1825. országHebraearum, Arabicarum, Aramaearum, gyűlésen Czinderynek a szerzetesek ellen
itemque Graecarum et Latinarum, in intézeti panaszárafigyelmet keltett mentő
Commentarium Alberti Schultensii, Pro- beszédet tartott. — Munkája:
Dictio
verbia Salomonis explicantis, concinna- directoris gymnasii Keszthelyiensis ad
1848.

II.

9. s z .

— Debreczeni

Protestáns

Lap
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juventutem scholarum dum semestr. clas-!! mozgalmakban is élénk részt vett. 1870sificatio perlegeretur. 1810. Weszpremii. ben a nagy-kállói egyház meghívását fogadta el. Itt már visszavonúlt a pártMagyar
Kurir
1821. I . 4. 8Z. —
Thewretvk
József, Hongyülési Emlény. Pozsony, 1847. mozgalmak vezetésétől és a mult századi
23. 1. — Vasárnapi
Újság 1857. 13. SZ. a r c z k . alapon nyugvó rossz iskolákat szervezte.
— Magyar Sajtó 1857. 1. SZ. — Figyelő I I . 1876. Elbetegeskedett,
orvosainak tanácsára
29. és gyászjelentés.
1875 nyarán a miskolcziak meghívását
Gyöngyössy Sámuel, ev. ref. lelkész, fogadta el és 1876. ápr. 4. oda költözött.
régi nemes családból származott (atyja 1879. szept. 21. Tisza-Nána választotta
szintén Gy. Sámuel, anyja Fazekas Zsu- meg lelkészének, hol 1886. máj. 20. megzsánna), szül. 1833. nov. 22. Miskolczon halt. — A Császár Ferencz Divatcsarno(Borsodm.); tanulását a miskolczi ev. ref. kába (1853) Hernádvölgyi álnév alatt
lyceumban kezdte, hol 1848-ban írta alá vidéki leveleket írt; czikkeket írt a Réaz iskolai törvényeket. A IX. honvéd- vész Bálint Egyházi Könyvtárába (1859—
zászlóaljat épen ekkor toborzották Mis- 60. Jeruzsálem végnapjai, héber régiségi
kolczon és a 15 éves ifjú a sorozó bizott- s történelmi tanulmány és u. ott vallásos
ság elé állott, de atyja felmutatta az ifjú költeménye, Husz János és Prágai Jerokeresztlevelét és kihúzatta nevét; 1849- mos, Az önkény áldozatai, egyháztört.
ben azonban, midőn Schlick Felső-Magyar- tanulmány s A dúsgazdag és Lázár, szentországba tört, ő is beállott a miskolczi történeti ballada), a Nyír és utóbb a
(utóbb borsodi) guerillák közé, hol őr- Tisza-Vidék cz. lapba (A nagy idők apró
mesterségig vitte. A Debreczen felé induló történetei, elbeszélés az 1848—49. időből,
Görgeit követte; ekkor azonban atyja A kis főhadnagy. A hullák hídja, A hős
meghalt, anyja pedig halálos beteg volt; dalárok. Fejér galamb fejér rózsa, A lokét heti szabadságot kért és nyert; ez sonczi leány, Egy őrült nő története sat.
mentette meg életét, mert csapatát a E lapnak csakhamar egész szellemi terhe
debreczeni csatában a kozákok lemészá- Gy. vállaira nehezült; a szerkesztő marolták. Még két évig tanult Miskolczon ; gyarul jól nem tudván, ő nézte át a
az utolsó évben Puky Miklós két fiának kéziratokat, javította a lapot és hónapokig
nevelője volt. 1851-ben Patakra, 1852-ben maga töltötte ki annak minden rovatát).
Debreczenbe ment, hol a szónoklatban — Munkái: 1. Imák és egyházi beszédek
Révész Bálint volt a mestere. 1853-ban tára, I. füzet. Debreczen, 1862. (Több
a hittanszakot bevégezvén. Szikszóra bo- nem jelent meg). — 2. Magyar protescsáttatott ki rektoriára, hol egymaga négy táns egyházi
szónoklatok.
Miskolcz.
osztályú algymnasiumot vezetett. 1855- 1874—75. Két kötet. — 3. Gyászbeszéd.
ben kápláni vizsgát tett Debreczenben és Bpest, 1879. (Halotti beszédek és imák
B.-Újfalun nyert alkalmazást; innét Ré- Szathmári Király Pál fölött. Többekkel
vész Bálint mellé ment Debreczenbe se- együtt). — 4. Magyar protestáns egygédlelkésznek ; 1855-ben. szoboszlai Papp házi szónoklatok.
Ünnepi, alkalmi, köIstván halálával, a debreczeni tanács he- zönséges és gyászesetekre. III—IV. füzet.
lyettes lelkésznek választotta meg. 1860- Új folyam 1. és 2. füzet. Miskolcz, 1883.
ban Tégláson lett rendes lelkész, 1866-ban — A Tiszavidéket 1870. jan. 3-tól május
pedig Nyíregyházán. A politikai mozgal- 9-ig névleg is szerkesztette.
mak megindultával a polgári egylet meg- j
Prot. Egy h, és Iskolai
Lap 1879. 8. SZ. 1886.
választá elnökéül, ez egyletnek aztán
23. SZ. — Görümbei
Péter, A n a g y - k á l l ó i e v .
ref. egyház története. Sárospatak, 1882. 174.
könyvtárt szerzett és részvények útján
1. — Petrik
K ö n y v é s z e t e . — Vj M.
Athenás
emeletes házat építtetett. A társadalmi
498. 1. — Debreczeni

Prot.

Lap 1886. 24. SZ.
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Györííi Addtn, ev. ref. lelkész Zsibón íI tiszti előadásokat vagy katonai kurzust
Szilágymegyében. — Munkája: Istenben is hallgatta, mire 1870-ben letette a tiszti
vetett, megnyugodott
igazhitnek,
abból vizsgát. Ezután pár évig gyakornokoskoszármazott
engedelmességnek
példája. dott Szabó Gyula s Fűzesséry Géza ügyMelyről M. L. B. badadi Vesselényi István védek irodájában. 1872-ben ügyvédi vizsúrfiacskának, Vesselényi István úr és gát tett, mire 1873. szülővárosában ügyDániel Polixéna asszony.. . negyedik esz- védi irodát nyitott és az ottani ipartendejét töltő fiú magzatjok utolsó tisz- egyesület ügyésszé választotta. 1874-től
tességtételénekalkalmával. . .szomorúha- tíz évig jegyzője a központi küldöttség
lotti predikatiot mondott a siboi udvar- egyik választmányának, a legutóbbi váháznál 1748 Mindszent hava 6. nap- lasztás alkalmával az alsó kerület válaszján. Kolozsvár, 1749. (Főczím : Rainah tási elnöke volt. Az ipariskolai bizottságdombja. . .)
nak elnöke s 1887 óta az iparosok egyeKoncz József szíves közlése.
sületének elnöke. Nagy tevékenységet fejt
Győríy András,
cs. kir. főstrázsa- ki a tanonczművelés körül, úgy ipari,
mester. — Munkái: 1.
Contubernium mint szellemi tekintetben. Az ev. ref.
festivum,
et amicum III. nonas Maii egyház főgondnoka sat. — Munkája: A
1803. agitatum versu expressum per kecskeméti iparegyesület 25 éves múltprimi pili centurionem. Hely n. (Költe- jának vázlatos ismertetése. 1886. decz.
mény.) — 2. Ad Sabbam e nobilibus 12. Kecskemét.
Tököly. Budae. (Költemény.)
Horváth
Ignácz
K ö n y v é s z e t e 1887. —
KecsPetrik

Bibliogr.

keméti

Nagy

Képes

Naptár

1891.

arczk.

Győrffy Béla. — Munkája: Az eltitGyőrfy Antal,
theologiai doktor és
kath. plébános, szül. 1786-ban; misés- kolt bűn. Regény. Bpest, 1879. (Piros
pappá 1808-ban szenteltetett föl; plébános Könyvtár XI.)
M. Könyvészet
1879.
volt Nagy-Szent-Miklóson TorontálmegyéGyőrfi Endre, a premontrei kanonokben, 1825-ben alesperes, később szentszéki
ülnök, Arad. Csanád és Torontál megyék rend csornai prépostságának tagja, szül.
táblabírája. Meghalt 1845 körűi. — Mun- 1858-ban Győrben; 1888-ban nyert középkái: 1. Predigt auf den heiligen Pfingst- iskolai tanári oklevelet és jelenleg a
Sonntag. Temeswar, 1811. — 2. Worte keszthelyi kath, gymnasiumban a törder Wahrheit- und der Liebe, zum ténelem és latin nyelv tanára. — ProDenkmahl hoch-priesterlicher Tugenden, grammértekezése a keszthelyi kath. gymbei der letzten und feierlichen Exequial- nasium Értesítőjében (1885. Az anarchisEhrenbezeigung für. . . Herrn Ladislav v. ták Rómában).
Rajner N é v k ö n y v e 66. 1.
Kőszeghy. Gewidmet und gehalten zu
Győrffy Endre. — Munkája: Magyar
Temeswar am 16. April 1828. U. ott. —
3. Hálaszó . . az aradi kórház alap- és czigány szótár. Czigányúl mondva
kövének letétele alkalmával. Arad, 3833. vakeriben. Paks. 1885. (Megjelent József
Toldy Bibliograpliiája (Tudom Tár VI. 1835. főherczeg költségén).

241.1.)— Schematismus Csanadiensis 1843. —
Petrik

Bibliogr.

Győrffy Balázs, ügyvéd, szül. 1846.
apr. 28. Kecskeméten (Pestm.), hol középiskoláit és a jogot is végezte; letevén a
bírói vizsgát. Budapestre ment ügyvédjelöltnek. hol az egyetemre járt és a

József főherczeg, Czigány nyelvtan. Bpest,
1888. 224. 1.

Győrffy Gyula (telekesi), ügyvéd és
országgyűlési képviselő, szül. 1835. nov.
30. Veszprémben ; magánnevelésben részesült és az I. évi jogtanfolyamot 185üben Nagyváradon, a II. 1853. Pesten vé-
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gezte. Ekkor Garay János vezérlete alatt
az irodalom terére lépett és a magyar
szépirodalmi lapok munkatársa lett. 1855ben e térről visszalépve Nagyváradon a
jogi s politikai tudományok buvárlatára
adta magát és majdnem kizárólag e tudományoknak élt. 1860-ban Biharmegye aljegyzője lett és helyettesítette a főjegyzőt
is. A tisztség visszalépésével ő is lelépett
és Nagyváradon ügyvédi irodát nyitott.
1862-ben alapította a Bihar cz. lapot,
mely akkoriban a legszabadelvűbb volt
hazánkban ; a katonai törvényszékek idejében Pestről is a szabadelvű czikkek
Nagyváradra vándoroltak és a Biharban
láttak napvilágot. Ezért Gy. igen gyakran
kapott magasabb helyről megintéseket.
Ez időben elleneink röpiratokkal árasztották el hazánkat; e röpiratok ellen Gy.
1863. jan. 1. Új év napján cz. egy czikket írt a Biharban, mely szívig hatott
nálunk, de a szerkesztő a nagy-váradi
törvényszék elé állíttatott, mely felmentette; ez ítélet azonban megsemmisíttetett
s ő újból perbe fogatván, a budai katonai
törvényszék három havi börtönre ítélte,
mit a nagyváradi várban állott ki. Mikor
a börtönt elhagyta, báró Radvánszky
Amáliával kelt egybe. Lapjára 1000 frt
bírságot róttak, ezért megszüntette azt.
Ismét az ügyvédi pályára tért vissza s
ez idő alatt a magyarországi ügyvédi
praxisban páratlan nevezetes eset fordúll
elő. Egy Schwarcz Adolf nevű alkusz
százezer forinton felül esett csődbe. Gy.
tömeggondnoknak neveztetett ki, és a
hitelezők megbízásából nyomoztatta az
elillant bűnöst és végre utána ment NewYorkba s miután itt a szökevények kiadatása csak rendes per lefolyása után
hozott ítélet alapján lehetséges, pert folytatott ellene s az Egyesült-Államok bírósága előtt, hétszeri nyilvános tárgyalás
után, a pert megnyerte s az elítéltet haza
hozta. Ezen valóban páratlan útján kívül,
tapasztalatok és ismeretek gyűjtése szempontjából még bejárta Alsó- és Felső-

Németországot, Angolországot és Hollandiát ; Francziaországban épen a párisi
világkiállítás idején járt. Több izben volt
Olaszországban, hol Kossuth Lajost is
meglátogatta. Itthon folytonosan Nagyváradon lakott és az ügyvédségen kívül
később is mindig élénk részt vett Biharmegyének és Nagyváradnak politikai s
társadalmi ügyeiben és egyleteiben, hol
a szabad eszmék diadalra juttatásán működött. 1869. márcz. elején országgyűlési
képviselővé választatott baloldali programmal. A felirat alkalmával beszélt először,
azután a honvédek nyugdíjazásáról szóló
törvényjavaslat tárgyalásánál mondott
ismét beszédet. Meghalt 1885. okt. 6.
Budapesten. — Költeményeket és elbeszéléseket írt a Hölgyfutárba (1852 — 54.,
1858., 1860-61., 1863.), a Családi Lapokba
(1852-55.), a Délibábba (1853—54), az
Estikébe (1855.), a Divatcsarnokba (1855.).
a Vasárnapi Újságba (1854—55.); czikke
a Honban (1867. 113. sz. vezérczikk), a
Fővárosi Lapokban (1871. Dal-CinRegináról és 1885. 272. sz. egy hátrahagyott
költeményét közli). Több dala németre
is lefordíttatott és megzenésíttetett. —
Munkái: 1. Romvirágok.
Ballada-, románcz- és regefüzér. Pest, 1854. (Ism. a
Pesti Naplóban Gyulai Pál) — 2. Ibolyák.
Költeményfüzér. U. ott, 1855. — Szerkesztette a Bihar cz. politikai lapot 1862.
szept. 15-től 1863. júl. 9-ig Nagyváradon.
Danielik,
futár

Budapesti
mondó

Magyar írók II. 98. 1. — Hölgy-

1863. 7. SZ. — Bihar
Közlöny

1863.

87.

SZ.

1869. 53. é s 58. SZ. —

1870. 17. SZ. a r c z k . — Vasárnapi

1885. 41. s z . ( N e k r . ) —

Fővárosi

Lapok

—
Igaz-

Újság
1885.

272. sz. — Bozóky, Nagyváradi kir. akadémia
százados múltja. Bpest, 1889. 216. 1. — Petrik
Bibliogr. és gyászjelentés.

Györffy Iván (csik-csatószegi), primáši
főtanító, szül. 1830. decz. 28. Mező-Mocson Kolozsmegyében; a gymnasiumot
Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt, CsikSomlyón, Nagy-Szebenben és Kolozsvárt
végezte. 1848-ban az Ormai-féle vadászzászlóaljban szolgált és a zsibói fegyver-
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letétel után a Székelyföldre menekült, U. ott, 1866. (2. kiadás. Pest, 1872. 3. k.
indíthol 1849. decz. Sepsi-Szent-Ivánban kath. Bpest, 1883.) — 3. Egy szerény
kántortanító lett. Ekkor tette le az elemi vány : Alakítsunk hazánk növendék ifjúfőtanítói vizsgát, mire a nagy-szebeni cs. sága százezrei számából és számára egy
kir. helytartóságtól (mivel akkor Erdély- szent Imre társulatot. Szeged, 1867. —
Győrffy Iván nyilvános
ben nem volt tanítóképző-intézet) okleve- 4. Könyvjegyzék
let nyert. Innét három év múlva Gyula- kölcsönkönyvtárából Zentán. U. ott, 1867.
Fehérvárra a püspöki székesegyház kar- (2. bőv. kiadás. U. ott, 1881) — 5. ÖtSzini
mesterének hívták meg és ott hét évig ven magyar népdal és dallam,
működött ; ezután Kézdi-Szent-Lélekre Károly nyomán a magyar ifjúság száhitHáromszékül.) ment kántor-tanítónak ; mára. Pest. 1871. — 6. A kath.
honnét egy év múlva Erzsébetvárosba vallástan kézikönyve. Középtanodák, ké(Kis-Küküllőm.), hol másfélévet töltött, pezdék sat. számára. Zenner Nándor után
1862-ben pedig Zentára választották meg németből magyarítva. Pest, 1872. (2. kimennyei
tanárnak. 1867-ben Simor érsek-primás adás. Bpest, 1875.) — 7. Kis
primáši főtanítónak hivta meg Eszter- manna. Kath. ima- és énekkönyvecske.
gomba, hol 1883. jún. 16. meghalt. Az Szeged. 1866. (3. kiadás. Bpest. 1878.) —
erdélyi Kemény Zsigmond társaság ala- 8. Népiskolai olvasó- és tankönyv. Makulásakor (1876) megválasztotta rendes ; gyar kath. elemi és néptanodák felsőbb
tagjának. Esztergomban 4000 kötetből álló osztályainak. . . használatára,számosképkölcsön-könyvtárt létesített. A székesfejér- pel. Pest. 1870. (Ism. Új M. Sión. 2. kivári országos kiállításon 1879-ben tan- adás. Bpest, 1874.) — 9. Tréfás versek.
könyvei s tanszerei bronzérmet nyertek. Humorgyöngyök gyönyörködtető gyűjteSzékely-magyar nyelvészeti gyűjteményé- ménye. Pest. 1872. (Anthologia. Kis Nemvel. melyet a m. tudom, akadémia özve- zeti Múzeum 20. 2. kiadás Bpest, 1886.>
gyétől vásárolt meg, nagy szolgálatot tett — 10. Garabonczás diák. Iskolás adoa magyar nyelvtudománynak. — Irodalmi mák, diákos ötletek . . . Közel ezeregy
működését 1832-ben kezdette meg a Ka- élez. Bpest, 1878. — 11. Földrajzi
könytholikus Néplapban (1864. A katholikus vecske népiskolai növendékek használaifjúság valláserkölcsi neveltetéséhez), a tára. Esztergom, 1878. (30. kiadás. U.
Tanodai Lapokban (1866., 1868.). írt még ott., 1895.) — 12. Magyarország
törtéa gyulafejérvári Egyházi és Iskolai Heti- nete rövid kivonatban. U. ott. 1878. (22.
lapba (1867), az Esztergomi Közlönybe kiadás. U. ott, 1895.) — 13. Természet(1868. Tafener János tanító emlékezete), rajz kézi könyvül népiskolai növendékek
az Autonomiába (1869), a Néptanítók használatára. U. ott, 1878. (19. kiadás.
Lapjába (1869—1870.), a Néptanodába U. ott, 1895.) — 14. Természettan
nép(1871), a Hargitába (1872). a szatmári iskolai növendékek használatára. U. ott,
Népiskolába (1872—75), a Pesti Naplóba, 1879. (7. kiadás. U. ott, 1895. a 11—14. sz.
az Esztergom és Vidékébe (1876. Felhí- munkák németre s tótra is lefordíttattak
vás az Eötvös-alap tárgyában), a Magyar és szintén több kiadást értek). — 15. Hat
Koronába (1878. A tanítók érdekében a humoros toaszt. U. ott, 1880. (Mulattató
nemzet érdekeért) sat. Az Egyetemes M. Zsebkönyvtár 4. 3. kiadás. U. ott, 1885.)
Encyclopaediának is munkatársa volt, — 16. Szellemi sziporkák. Eredeti élezek,
melybe száznál több ismeretterjesztő czik- ötletek, szellemes szójátékok, adomák,
ket írt.— Munkái: 1. Két humoros szí- kedélyes gratulatiók és felköszöntések
nezetű toaszt. Szeged, 1864. — 2. Meny- gyűjteménye János deák irodalmi hagyanyei manna.
Ima és énekes k ö n y v . . . tékából. U. ott, 1890.
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M. Könyvészet 1878. 1881—83., 1886—88., 1890.

—

Vasárnapi

Esztergom

Újság

és Vidéke

1883.

25. Sz. ( N e k r . ) —

1883. 50. SZ. —

Néptanoda

(Pécs) 1883. 42. sz. — Petrik Könyvészete. —
Körösi

László,

Esztergom

1887. —

Paedagogiai

Plutarch. Pozsony, 1887. II. (Samu József)
arczk. — Zelliger Alajos, Esztergommegyei
irók. Bpest, 1888. — Orbók Mór, M. Paedagoííok és Tanférfiak Albuma. Pozsony, 1888.
— Berecz Gyula, H á r o m s z é k v á r m e g y e n é p o k t .

intézeteinek története. Brassó, 1893. — Benedek Elek, Székely-egyleti képes Kaptár 1894-re
arczk. és gyászjelentés.

Győrffy János, ügyvéd, szül. 1844.
jan. 29. Boba községben Vasmegyében,
hol atyja Gy. István földbirtokos volt;
a gymnasiumot Sopronban és Nagy-Kanizsán, a jogot Győrött végezte; 1869.
decz. a zalamegyei tanfelügyelőséghez
tollnoknak neveztetett ki. 1875—76-ban
a budapesti egyetemen joghallgató volt.
1878-ban nyert ügyvédi oklevelet és kilépvén az állam szolgálatából, Nagy-Kanizsán ügyvédi irodát nyitott; azóta ott
működik. — 1869-től a Zalasomogyi
Közlönynek és a Zalai Közlönynek beimunkatársa volt ; írt a Néptanítók Lapjába, a Zalai Tanügybe, a Pesti Naplóba,
a Fővárosi Lapokba, a Jogtudományi
Közlönybe (1882. Az 1881. LX. t.-cz.
182. §-a) sat. — Munkái: 1.
Irányeszmék a nevelés köréből. Bpest, 1872.
— 2. Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki
földhitel. Nagy-Kanizsa, 1879. — Szerkesztette a Zalai Tanközlönyt 1873-ban
Nagy-Kanizsán ; kiadója volt a Csendőrségi Közlönynek 1894. jan. 4-től ápr. 5-ig,
mikor a lap megszűnt.
Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.

Győrffy János (csik-csatószegi), fő- és
székvárosi tanító, Gy. Iván tanító s író
és Jordaky Bóza fia, szül. 1859. jan. 8.
Gyulafejérvárt Erdélyben ; gymnasiumi,
majd reáliskolai tanulmányait Esztergomban végezte, hol tanítói oklevelet
nyert, mire Budán a paedagogium növendéke lett és a polgári iskolai tanárképző intézetben a természet- és menvnyiségtudományokat hallgatta. 1876-tól
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Sárváron (Vasm.), azután Perkátán (Fehérm.) működött mint tanító ; 1877-ben
középiskolákra tornatanárrá képesít tetett; 1882 óta Budapesten tanító. —
Paedagogiai s társadalmi czikkeket, tudósításokat, tárczákat. karczolatokat és
költeményeket írt a Vasmegyei Lapokba,
a Vasmegyei Közlönybe, a Fehérvár és
Vidékébe, a Fehérvári Híradóba, a székesfejérvári Szabadságba s Darázsba, az
Esztergom és Vidékébe, az Esztergomi
Közlönybe s a Zalai Tanügybe. — Mun(Mykái : 1. Karácsonyi
pásztorjáték.
sterium.) Kath. gyermekek számára Esztergom, 1882. — 2. Győrffy
földrajzi
irkája. Magyarország megyéinek és fővárosának térképével és rövid leírásával.
Bpest, 1884. (64 térkép, ugyanannyi leírással.) — 3. Alkotmánytan.
A polgári
jogok és kötelességek rövid ismertetése,
Népiskolai növendékek használatára. A
legújabb törvények alapján. Esztergom,
1886. (2. kiadás. U. ott, 1887. Gvőrffyféle népiskolai képes tankönyvek V. 4.
kiadás. 1892., 5. k. 1894. U. ott.) — 4.
Számtan.
Gyakorlati példatár a népiskolák I. —VI. osztályai számára. U. ott,
1888. (Győrffy-féle népiskolai képes tankönyvek VI.—VIII. 3. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1893. Négy füzetben.) —
5. Egészségtan és életmentési szabályok.
A népiskolák felsőbb osztályai számára.
U. ott, 1892. (2. kiadás.) — 6. Rövid
gazdaságtan
különös tekintettel a földművelés- és állattenyésztésre. A népiskolák IV., V.. VI. és ismétlő osztályai
számára. U. ott, 1890. (A 3—5. sz. tótul
is megjelentek és több kiadást értek.)
— 7. Magyar nyelvtani
gyakorlókönyv.
A népiskolák II—VI. osztálya számára.
U. ott, 1892. Négy füzet. — 8. Fogalmazástan. Üzleti levelek, ügyiratok, váltóisme és könyvviteltan, kapcsolatban az
ipartörvény rövid ismertetésével. Esztergom. 1890. — 9. Abc és
olvasókönyv.
Az alsófokú ipariskolák előkészítő I. és
i II. oszt. számára. Bpest, 1890. (Több
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társszerzővel.) — 10. Olvasókönyv
az
alsófokú ipariskolák I—III. osztálya számára. Bpest, 1890. Három rész. — 11.
Ujpénz, vagy a koronaérték népszerű
ismertetése. U. ott, 1892. (Hat kiadást
ért.) — 12. Falusi iskolások olvasó- és
tankönyve. Az osztatlan népiskolák 3—6
osztályai és az ismétlő iskolák számára.
U. ott, 1894. (Ism. M. Állam 1893. 207. sz.)
.)/. Könyvészet 1884., 1888., 1890. és önéletrajzi adatok.

Győrffy József, ügyvéd Veszprémben.
— Munkái: 1. Klimius Miklósnak föld
alatt való utja, Melyben a földnek új
tudománya, és az ötödik birodalomnak
históriája adatik elől. B. Abelinus könyvesházában találtatott, és deákból magyar nyelvre fordíttatott. . . Pozsony, 1783,
(Censurai példánya 1781-ből a m. n.
múzeumi kézirattárban.) — 2. Napra
forgó virág, melyben a b. szűz Máriának fogantatása és hét innepei foglaltatnak. Pál plántálta, Apolló öntözte, az
Isten nevelte és kiadatta . . . által. Hely
n., 1791.
Katona. H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 585. — Ballagi

Géza, Politikai Irodalom G47., 71G., 748. 1. —
Petrik

B i b l i o g r . — Beöthy

Zsolt,

Szépprózai

elbeszélés II. 203., 204. 1.

Győrffy József, hírlapíró, szül. 1863.
márcz. 30. Toroczkón Torda-Aranyosinegyében székely nemes családból; az elemi
iskolát Sinfalván járta, hol atyja akkor
unitárius lelkész volt; a gymnasiumot
Toroczkón, Tordán és Kolozsvárt az unitárius főiskolában végezte; 1882-ben a
kolozsvári egyetemen bölcseletet és 1886.
szept. 1-től Pozsonyban jogot hallgatott;
e mellett több nyelvet is megtanult. 1890.
júl. 1. óta az Egyetértés belmunkatársa.
— Mint tordai tanuló verseiért a báró
Kemény Gyöcgy-féle aranv-pályadíjjal jutalmaztatott ; azután egy rajza jelent meg
a budapesti Vasárnapi Szünórákban; az
unitáriusok főgymnasiumában évről-évre
ő nyerte el a Bulyovszky Lilla-féle pályadíjat ; 1878—79-ben a kolozsvári Magyar
Polgárnak külmunkatársa, 1880-tól pedig
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belmunkatársa volt 1883-ig, midőn Tordán szerkesztő lett. hol lapja útján megindította azt a mozgalmat, mely Jósika
Miklós báró szülőházának emléktáblával
megjelölését czélozta. A kolozsvári lapoknak levelezett és Hugo Victor, Beranger
és Göthe költeményeiből fordított Tordán.
Kaálban. Tekében, hol az Emke titkára.
: és Marosvásárhelyt, hol a törvényszéknél napidíj mellett fogalmazó volt. 1886.
szept. 1. a Pozsonyvidéki Lapoknak belmunkatársa, egy év múlva a Pozsonymegyei Közlöny főmunkatársa, végül pedig az Egyetértés. Pesti Napló sat. pozsonyi rendes levelezője lett. Mint az
Egyetértés belmunkatársa (1890-től) egy
miniszterelnöki távirat közléseért három
napi fogságot szenvedett; felváltva vezette a törvénykezési, törvényhatósági,
országgyűlési sat. rovatokat; ezenkívül
számos tárczát, vezérczikket és egyéb
közleményt írt a lapba. Költeményei, tárczái s vezérczikkei a következő lapokban, évkönyvben és folyóiratokban jelentek meg ; Vasárnapi Szünórák (1878—79),
M. Polgár f 1878—86), Magyarország és
a Nagyvilág (1880—81), Szegedi Napló
(1881). Ellenzék (1882—85), Népbarátja
(1882). Marosvidék (1882—85), Jótékonyság könyve (1882), Növendékek Lapja
(1882), Aranyos (1883), Pozsonyvidéki
Lapok (1886—87), Fővárosi Lapok (1886—
1888), Veszprém (1887), Felsőmagyarországi Nemzetőr (1887), Csöndes Órák
(1887-88), P. Hirlap (1888—93), P. Napló
(1888—93), Egyetértés (1888 óta). M. Hirlap (1.891-92), Budapest (1891—92), Bolond Istók (1891) és Protestáns Szemle
(1893). — Munkái: 1. Költemények. Kolozsvár, 1882. — 2. Újabb
költemények
I. Torda, 1884. — 3. Újabb Költemények
II. Pozsony, 18S7. — 4. A szibériai ólombányákban.
Vaszilij Jakszakov örökös
kényszermunkára itélt orosz tanár kiadatlan levelei. Az elitélt rajzaival és autogrammjával. Bpest, 1892, (A reliquiát
Gy. fedezte föl és dolgozta át ilyen alak-
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b a n ; németre is lefordították és Cronbacb adta ki Berlinben 1892.) — 5. Győrffy
József Politikai ssatirái. Bartók Lajos
előszavával. Sajtó alá rendezte s jegyzetekkel kisérte Horváth Ádám országgyűlési képviselő. U. ott. 1893. (Két kiadásban.) — Kéziratban van Öreg nóták
cz. nemzeti eposza, melynek első része
az Attila-mondakör, másik az Árpádmondakör. harmadik a keresztény mondakör mondáit öleli fel. (Az első kötetből
néhány ének a kolozsvári Növendékek
Lapjában jelent meg 1882.) — Szerkesztette az Aranyos cz. helyi lapot Tordán
1883-ban és a Csöndes Órák cz. havi
folyóiratot 1887-ben Pozsonyban — Álnevei s jegyei: Dalos Pista (1882), íródeák (1882), Fűimen (1883-93). G y - f i
(1878), Gy. (1886-93). —yj (1891-93).
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írása. A régi vár és főszékesegyházak
története s Esztergom egyéb nevezetességeinek leírásával. Esztergom. 1886.
(Németül. U. ott, 1890.) — 2. Vig diák.
Adomák a gyermekvilág, diák-élet és
tanítói pálya köréből. U. ott, 1887. (Mulattató Zsebkönyvtár. 39.) — 3. Hopták!
Vidám egreczérozások a cs. és kir. katonai
életből. U. ott, 1891. (Mulattató Zsebkönyvtár 51.) — Jegye: (ff.) nagyobb
hírlapi czikkei alatt.
M. Könyvészet 1886—87., 1891. és önéletrajzi
adatok.

Győrffy Pál {Orbán), sz. Ferencz-rendi
minorita szerzetes, sárfalvai háromszékmegyei származású, hitszónok és házfőnök
volt Kantán (Erdély), hol 1762. márcz.
15. meghalt 78 éves korában. — Munkája:
Ortus. progressus, vicissitudines, excisio.
Magyar Polgár 1881. 227. SZ. — Szegedi
Napló et restauratio, olim custodiae, nunc ab
1882. — Marosvidék
1882. 15. SZ. —
Aranyos
anno 1729. provinciáéTranssylvaniae ord.
1., 3 . , 12., 13.. 17. SZ. — Vasárnapi
Újság 1884.
7. sz. — M. Könyvészet. 1884., 1887., 1893. — m. s. p. v. Francisci, Titulis regis StePozsonyvidéki
Lapok
1886. 179., 2 0 0 . SZ. — phani. . .Typis Csik. convent., 1737.
Pressburger

Zeitung

SZ. — Fővárosi
— Westungarischer
Keresztény

1886. 290. SZ. 1 8 8 7 . 2 4 6 . , 249.

Lapok

Magvető

1887. 248. SZ. 1893. 91. SZ.

Grenzbote

1887. 5049. SZ. —

1887. 351. 1. —

Catalogus Bibl.
S l t p p l . I . 224.
Névtára

—

Franc. Com.
Magyarországi

1883. 170. — Petrik

Széchényi.
Minoritarend

Bibiiogr.

Budapesti

Hirlap 1893. és önéletrajzi adatok.

Győrffy Lajos (csík-csatószegi), képzőintézeti tanár, Gy. Iván tanító és író fia,
szül. 1856 szept. 12. Gyulafehérvárott
Erdélyben ; középiskoláit Esztergomban ;
tanári szaktanulmányait a budapesti egyetemen végezte, mire a m. r.emzeti múzeum könyvtárában gyakornokoskodott.
Jelenleg a nagyszombati képzőintézet
tanára. — Czikkei megjelentek a Gyöngyösben (1882), az Esztergomi Közlönyben (1880-81), a Néptanodában (1882—
85). a Nyitramegyei Közlönyben Í1884),
a Népnevelőben (1890—91.. 1892 óta
főmunkatárs), az Esztergom és Vidékében
(1891—94); Petőfinek Matzenauer-Beňovsky által tótra fordított összes lyrai
költeményei elé (mely 1893-tól Nagyszombatban füzetekben jelenik meg) megírta a költő életrajzát. — Munkái: 1.
Az esztergomi bazilika története és le-

György mester. L. Georgius
garia.

de

Hun-

György Aladár, az országos statisztikai hivatal beltagja. György József megyei
orvos és Lator Borbála fia. szül. 1844.
ápr. 11. Huszton Máramaros megyében ;
iskoláit különböző helyeken végezte;
Budapesten kiválóan bölcselettel és theologiával foglalkozott. 1 8 6 7 - 7 1 . külföldön
(Franczia-, Német-, Angol- és Olaszországban) tartózkodott és az egyetemeket látogatta, de behatóan foglalkozott a népnevelés tanulmányozásával is. Hazaérkezvén 1871-től 1882-ig belmunkatársa volt
a Honnak, melyben tanügyi közleményeivel a közoktatás iránt érdeklődést keltett.
1882 óta az országos statisztikai hivatal
tisztviselője. — Az irodalmi téren 1865 óta
nemcsak paedagogiai kérdésekkel foglalkozott, hanem a képzőművészet, művelődéstört énelem és ethnographia köréből
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között egy éj), a Jónás Lapjában (1873.
Kopernikus), a Magyarország és Nagyvilágban (1873. Az olasz carneval), az
Otthonban (1874. A nők társadalmi helyzete), a Koszorúban (1885. Aesthetikai
muzeumok sat.), a Családi Körben (1874.
10. sz. A svéd nőkről, 44., 45. sz. Sommerville Mária. 1876. 7. sz. Egy adalék
Deák Ferenczről, régi gyorsirati jegyzeteimből), a Reformban (1875. 23. sz.
Izsó Miklós), az Igazmondóban, a Világkrónikában (1878 óta), a Család és Iskolában (1876. A ponyvairodalom ellenszerei), a Néptanítók Lapjában (1872.
Fröbel Frigyes és rendszere. 1882. A
néptanítók árvaháza. 1883. A tanítónők
menedékháza kérdéséhez. Az iskolai vagyon gyarapodása. A népoktatásügyi statisztika hazánkban, A közoktatás ügye
Svájczban. 1884. Molnár Aladár, A közös hadsereg magyarországi tanintézetei.
1887. Eötvös József báró és az Eötvösalap, ünnepi beszéd, A Mária-Dorotheaegylet működéséről, A magyar tanítók
önsegélyző törekvései, A tanítóegyletek
könyvtárai, 1888. Hazafias szellem tankönyveinkben. 1889. Az országos kisdednevelési kiállítás, Iskoláink tőkésített
vagyona, A néptanítók anyagi helyzete
Poroszországban és hazánkban. 1891. Ballagi Mór a paedagogus sat.), a Népnevelők
Lapjában (1872. Rendezzünk tudományos
felolvasásokat, később is minden évben
egy czikk), a M. Tanügyben, (1872.), a
Máramarosban (1865—71). a Szatmárban
(1869—71), a Sárospataki Füzetekben
(1869). a Szatmármegyei Közlönyben
(1875—78), az Országos középiskolai
tanáregylet Közlönyében (VIII. 1875.
A felsőbb leányiskola, XVI 1883. A
középiskolai tanulók nemzetiségi viszonyai), a Sárrétben (1876. A vidéki lapok hivatásáról, 1877. Bessenyei György
sírja), az Erdélyi Protestáns Közlöny; ben (1878. A hitoktatás kérdéséhez),
a Koszorúban (1879—80. Az ősmagyar
népeposz nyomai, Mythologiánk marad-

is közölt népszerű tanulmányokat. —
Czikkei a Honban (1871 óta csaknem
minden számban, többek közt: 1871.
242—246. sz. Emlékek az internationale
köréből, 264 sz. Bessenyei György sírja,
1872. 7. sz. Scaramuzza képei Dante
poklához, 68. sz. Mazzinira emlékezés, i
194 sz. 1572. aug. 24., 1873. 41. sz.
Kopernikus emlékezetére, 151. sz. Rapos
József, 234., 236.. 237. A szabadkőmivességről, 1874. 33. sz. Strauss Dávid,
86. sz. Muzeumi könyvtár új kincsei,
1875. 47. sz. Lyell Károly, 53. sz. Michelangelo Buonaroti, 119.. 123. sz. Izsó
Miklós és hagyatéka, 132. sz. Egyetemi
könyvtár, 153. sz. Szinnyei József kincsei. 1876. 89. sz. Tudományos irodalmunkról, 307. sz. esti k. A népkönyvtárak terjesztése érdekében sat.), a Vasárnapi Újságban (1871-től szórványosan,
1878 óta jóformán minden számban,
különösen ethnographiaiakat, legtöbbnyíre névtelenül, névvel: 1874. A játékokról, 1878. Cyprus sziget. Rafael stanzái, 1882. Egy angol tudós Körösi Csorna
Sándorról, Irland fővárosából, Biazza
gróf az afrikai utazó, 1888. Hunfalvy
Jánosról, 1889. Ós magyar mythologiai
nyomok középkori művészetünkben, Zirzen Janka, Bischitz Dávidné sat.), Szana
Figyelőjében (1871. és 1875. Michelangelo Buonarotti, 1872. Az országos
képtár fölállítása, Új magyar festmények
és szobrok, Scaramuzza Dante-kartonjai,
1873. Pár szó hírlapirodalmunkról, Természettudományi irodalmunk,
Irodalmunk democratisalása, 1874. Történelmi
irodalmunk. Az önképzőkörök, Irodalmi
petroleurség, A fejlődés eszméje a történelemben, 1875. Dürer Albert kisebb
passiójának kiadása, Egy új könyvkiadó
vállalat, Penny-könyvtárak, A régészeti
congressus alkalmából), a Hazánk és a
Külföldben (1871. Az internationale törekvési czélja. Marx Károly, 1872. Socialisták és a munkásmozgalmak), a
Részvét Albumban (1872. Szellemidézők
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ványai a gyermekvilágban. Képzőművészeti irodalmunk, 1881. A vasorrú bába
mint magyar Istenség, 1888. A hirlapok
és a könyvirodalom hazánkban, Pulszky
Ferencz életrajza, Az angol irodalom hódítása Magyarországon), a Főv. Lapokban
(1875-től), a Havi Szemle (1879). a Földrajzi Közleményekben (1879 óta több czikk
és 1884 óta a legtöbb apróságot ő írja ; a
nevezetesebbek közül: 1881. A sziklahegvség és Colorado canonai, A földközi
tenger pusztulása, Tunisz lakói, 1882. A
népek bölcsője. 1883. A művelődés terjedése Közép-Afrikában, A Szahara sivatag keletkezése, A Beni folyó kikutatása,
1884. Tenger maradvány-e a Balaton, Dr.
Fischer utazása Közép-Afrika vulkanikus
vidékén, Német gyarmatok Afrika nyugati
partjain. 1885. Thomson utazása a Victoria Nyanza felé sat.), a Budapesti Szemlében (1884), a Nemzeti Nőnevelésben
(1881 óta), a Rozsnyói Hiradóban, Zalában és Esztergomi Hírlapban (1882. Irodalmi körök vidéken), a Nemzetben (1883.
53. sz. A magyar irodalom tőkéje, 141.
A kik az irodalomból élnek. 158. sz.
Bessenyei sírja), M. Salonban (1884. Nőnevelésünk, 1892. A nők irodalmi nevelése), a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban
(1884. A szeretet munkája Budapesten,
1890., 1892. A magyar ev. ref. egyház
híveinek megoszlása, 1893. A temesvári
püspökség sat.), a Paedag. Plutarchban
(I. 1886. Tóth József és Ballagi Mór életrajza), az Életben (1893. A millenium
és a néprajz, emlékirat); ezeken kívül
írt még csaknem az összes tanügyi lapokba ; végre az Ungarische Revuebe, a
stuttgarti Beobachterbe s az Alig. LehrerZeitungba. Több magyar mythologiai czikkét a franczia és német folyóiratok is közölték. Czikkeinek száma több ezerre megy,
melyek száznál több lapban jelentek meg.
A Pallas Nagy Lexikonába a magyar
földrajzi írókat és utazókat írja. — Munkái : 1, A bibliai történelem az iskolában. Pest, 1871. — 2. As emberi nem
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eredete és törssfdja. Két előadás. Haeckel
Ernő munkájának 2. kiadása után ford.
Többek támogatásával kiadja Láng Lajos.
U. ott, 1871. — 3. Meghalt lelkek. Satvrikus korrajz. Gogol után. Bpest. 1874.
— 4. 1793, vagy a polgárháború.
Regény, Hugo Viktor után ford. (Áldor Imrével.) U. ott, 1874. Három kötet. — 5. A
munka f elosztás a természetben. Haeckel
Ernő után ford. U. ott, 1875. (A Természettud. társulat könyvkiadó vállalata. VII. 79
— 111. 1.). — 6. As egyetemes
művelődéstörténelem vázlata. U. ott. 1875. (Ism.
Századok. 2. kiadás. U. ott, 1890.) — 6.
Anglia művelődésének története. Buckle
Tamás után angolból ford. U. ott. (1872—
1873. a két első kötetet fordította, a többi
hatot mások. Ism. Budapesti Szemle IX.
1875.) — 8. Piros mint a rózsa. Regény, angolból ford. U ott, 1877. Két
kötet — 9. A modern
képzőművészet
külföldön.
Benjamin S. G. W. Contemporary in Europe cz. műve után ford.
hazája.
U. ott, 1878 — 10. A prémek
Verne Gyula után ford. U. ott, 1876. —
11. A föld és népe. Föld- és népismei
kézikönyv, több mint 600 képpel és külön kép- és térképmellékletekkel. Hellwald Frigyes után átdolgozta. U. ott,
1881. III. kötet. (Az I. és II. kötetet Toldy
László ford. 2. kiadás. U. ott; 1894-től az
egész mű öt kötet lesz.) — 12. Amerikai
nők. Rajzok és beszélyek. Angolból ford.
U. ott, 1880. (Olcsó Könyvtár 94.) —
13. Viharban.
Regény Lewer Károly
után angolból ford. U. ott, 1882. (Olcsó
Könyvtár 151.) — 14. Egyházi s iskolai
statistika 1882-től 1889-ig. Ü. ott, 1884—
90. (Hivatalos Statistikai Kiadványok. Névtelenül.) — 15. Magyarország
hivatalos statisztikája,
történelme és fejlődése.
U. ott, 1885. (Hivatalos Statisztikai Közlemények. Ugyanez francziául. U. ott.
1885.) — 16. Dél csillaga. A gyémántok hazája. Regény. Verne Gyula után
francziából ford. U. ott, 1885. — 17.
Keraban a vasfejű. Regény. Verne Gyula
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után ford. U. ott, 1884. — 18. Magyarország köz- és magánkönyvtárai
1885ben. U. ott, 1886—87. Két rész. (Ism.
Nemzet 1886. 106. sz., Századok, Prot.
Egyházi és Iskolai Lap 1887. 27. sz.)
(Hivatalos Statistikai Közlemények.) —
19. Kereskedelmi szótár. A magyar tudományos akadémia által kiküldött szakbizottság közreműködésével szerkesztette.
Ugyanott. 1887. Két rész. (Ballagi Mórral együtt. I. Német-magyar és II. Magyar-német rész.) — 20. A
MáriaDorothea-egylet Évkönyve. U. ott, 1889.
(Névtelenül.) — 2!. Az országos kisdednevelési kiállítás.
U. ott, 1889. (Névtelenül.) — 22. Eszményi világ, eló'adások. értekezések, tanulmányok. U. ott,
1890. (Mária-Dorotheaegylet Könyvtárai.)
— 23. A'ó'fc mint orvosok. U. ott, 1892.
(Különnyomat a Gyógyászatból.) — 26.
A Biharhegység.
U. ott, 1894. (Különnyomat a Földrajzi Közleményekből.) —
Szerkesztette aTanítók Zsebnaptárát 1875
óta; az Eötvös Naptárt 1878—81-re(Komjáthy Györgygyei és Luttenberger Ágosttal.) ; Budapest leírását, útmutatókönyv
az 1874. tanítógyűlésen; a Debreczeni
önképzőkör lapját 1872-ben; az Országos Nőiparegyesület Évkönyvét 1872-től
1875-ig ; a Hunyady Albumot (Szathmáry
Gvörgygyel) 1878-ban ; Jókai írói működésének ötvenedik évfordulója 1894. jan.
6. Bpest, 1894. (Szerk. és az előszót írta.)
— Álnevei s jegyei: György deák, Mihály István, Szűcs Lajos. Anonymus. —r.,
—rgy. és Gy. (különösen a Hon-, Igazmondó- s M. Népvilágban.)
Családi

Kör 1876. 17. s z . a r c z k . — M.

Köny-

veszet 1876—77.. 1880—81., 1885—87., 1890. —
Vasárnapi

Újság

1879. 11. s z . a r c z k . —

Petrik

Könyvészete. — Szinnyei Könvvészete. —
Verédy Paedag. Encyclopaediája 347. 1. —
Ország-Világ

1891. 51. sz. ( N é v a l á í r á s a )

és

önéletrajzi adatok.

György Aladárné.
lina.

L. Ember

György Deák. L. Illésy

Karo-

György.

György Endre, volt országgyűlési kép-
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viselő, a m. tudom, akadémia levelező
tagja. Gy. Aladár testvér-öcscse, szül.
1848. márcz. 18. Huszton (Máramarosm.);
középiskolai tanulmányait szülővárosában, azután a jogot Debreczenben s a
pesti egyetemen végezte, hol 1869-ben a
statistikai tanfolyamot, is hallgatta. Ez
j időben az országgyűlési ifjúságnak tagja
volt. Az önkéntesi évét is ekkor töltötte
ki. 1870-ben a közmunka- s közlekedési
minisztériumba lépett, hol különösen a
I vasúti osztályban csakhamar tekintélvre
vergődött ; több izben küldetett ki tanulmányútra Európa különböző országaiba.
Sok ideig ismételve tartózkodott Angolországban, Oroszországban, de a magas
éjszakon és keleten is megfordult. 1878ban sógora Szentpály Jenő visszaléptekor országgyűlési képviselőnek választatott a halmi (Ugocsam.) kerületben, s
azután ismételve egy félév kivételével
(midőn 188í-ben a később öngyilkossá
lett Gyengő László választatott meg) e
kerületet, 1887—90-ig pedig Beregmegye
Munkácskerületét, képviselte. 1879. máj.
22. a m. tudom, akadémia levelező tagjává választatott. Mint vasúti szakember,
különösen a vicinális vasutak létesítése
körül (nagy-becskerek-nagy-kikindai, marosvásárhely-szászrégeni. debreczen-hajdúnánási, debreczen-nagylétai sat.) szerzett érdemeket; mint nemzetgazda a
népbankok, szövetkezetek, különösen a
pestmegyeiek ügyében fáradt sokat. Mint
egyházi férfiú, a máramaros-ugocsamegyei ref. egyházmegye, a tiszántúli ref.
egyházkerület s a konvent állandó tagja.
Az akadémia nemzetgazdasági bizottságának több évig volt titkára. A Balkán félszigeten hatszor tartózkodott hoszszabban és alaposan ismeri e tartományok viszonyait. Tagja a közlekedésügyi tanácsnak, a statisztikai tanácsnak,
a tarifabizottságnak sat. Az országgyűlésen többször szólalt fel önállóan p. a
pest-zimonyi vasút, az ipartörvény revesiója kérdésében. Jelenleg a szövetkezeti
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bank igazgatója, adebreczen-hajdunánási,
marosvásárhely-szászrégeni s több vasút
igazgató-tanácsosa, tagja a Nationál railway assotiationnak sat. — A debreczeni
casino Kazinczy-pályadíjait 1869 és 1870ben aesthetikai értekezésekkel (A tragicumról, A comicumról) és egy satirával.
melyet a Ivisfaludy-társaság is figyelemre
méltónak talált (Az ifjú költői nemzedékhez) nyerte meg. Czikkei a szövetkezetről, bankok, vasutak politikájáról sat. a
Nemzeti Képes Újságban (1863. Máramarosi útiképek), a Vasárnapi Újságban
(1871. A háború veszteségei, Lakáshiány
és munkásházak, 1872. Fekete pontok,
John Stuart Mill, Patterson Arthur,
1876. Montenegro, 1878. Az új angol
miniszterek, Cairoli Benedek, 1879. Az
új franczia miniszterek, Az új angol kormány), a Pesti Naplóban (1871. 215. sz.
Tárcza Kopenbágából, 1872. 112., 114.,
118. sz. John Stuart Mill irodalmi működése és hatása, 172. sz. A skót High Landból), a Fővárosi Lapokban (1871. Tárcza
Herrnhutból, 1872. Tárcza Szász-Altenburgból, Richmondból, Brightonból, A
Clyde mentén, Hampton-court, A skót
Highland, Danczig, Hamburg. 1875. CollegnoalBarracone. Tárcza Milánóból. 1876.
Londoni tárcza, A lord-mayor, Edinburghi
tárcza, 1877. Drill-Hall, Budapestről Edinburgig, Londonból haza, 1878. Velenczei
tárcza. Ottobrates, 1879. A Drenta partján, A Lidoról, 1880. Olaszországból), a
Figyelőben (1872. Az angol irodalom
1871-ben. Az angol lapirodalom), a Hazánk és a Külföldben (1872. A perui forradalom, John Bright), A Reformban
(1872. 192. sz. A Middlesex. 329., 300.
sz. John Bo wring, 1874. 332., 341.. 353.
sz. Velenczei tárczák), a Budapesti Szemlében (II. 1873. Az angol törvények a szegényekről, IV. 1874. könyvism., VIII.
1875. Az új közgazdasági iskola Olaszországban és első congressusa Milanóban, IX. 1875. Egy olasz államférfi a
magyar rablókról, XI. XII. 1876. A helyi
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közigazgatás Angol- és Francziaországban, XVII. 1878. könyvism., XIX. 1879.
könyvism. LXXIV. 1893. Kötött forgalmú
földbirtok és agrár-politikánk); az Igazságügyben (1874. II. Az angol codificatióról), a Nemzetgazdasági Szemlében
(1874. A keleti vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége), a Kelet Népében (1876. 10., 11. szám. Tudományos
Irodalom, 175. sz. Remusat és Jules Simon
az Académie Frangaiseban, 1877. 109.
szám Bagehot Walter életrajza); székfoglalója az Akadémiai Értesítőben (1880.
A cash-rendszer a skót bankoknál) sat.,
írt még a V. Közlönybe. Athenaeumba s
összeköttetésben volt a Railway. Times és
Engeeneringczímű szaklapokkal. AM. Hírlapnak keletkezése (1891) óta belmunkatársa. — Munkái: 1. György Enclre jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. Bpest, 1874. Három kötet. — 2.
Angol államférfiak
és szónokok a jelenkorból, élet- és jellemrajzokban. Szónoklati mutatványokkal. U. ott, 1874.
(John Bright, John Stuart Mill, William
Edward Gladstone, Benjamin Disraeli,
Henry Fawcett. Ism. Bud. Szemle V..
Uj M. Sion 1878.) — 3. György Endre
. . . Jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. U. ott, 1874. (A közmunka és közlekedési m. kir. minisztérium kiadmányai 1—6. füzet. Három
rész. I. Az angol vasúti törvényhozás
története 1865-ig. II. A királyi bizottság
korszaka, III. A legutóbbi évek 1868-tól.
Ism. Budapesti Szemle XVII.) — 4. Bectori beköszöntő beszéd. Tartatott John
Stuart Mill által a St.-Andrewsi egyetemhez 1867. febr. 1. Ford. és előszóval
ellátta. U. ott. 1874. — 5. Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érde
kei és teendői kelet felé. A nemzetgazdasági egylet által a Korizmics-Weiszdíjjal koszorúzott pályamű. U. ott, 1877.
(Ism. Földrajzi Közlemények.) — 6. A
külömbözési
árszabályok
jogosultsága
és hatása. A magyar tud. akadémia ál-
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tal a Dóra-jutalommal koszorúzott pályamű. U. ott, 1876. — 7. Olaszország
vízjogi törvényei. Claudio Calandra turini ügyvéd összeállítása után fordította
és előszóval ellátta. U. ott, 1877. (A
közmunka és közlekedési magyar kir.
minisztérium kiadmányai 12. füzet.) —
8. Jelentés
az Edinburghban 1877-ik
évi júl. 3—10. tartott egyetemes prezsbiteri nagy-gyűlésről. Debreczen, 1877.
n (Balogh Ferenczczel együtt; közölte az
Egyházi és Iskolai Szemle is.) — 9.
Az országos magyar gazdasági
egyesület által gazdasági bajaink kipuhatolása és orvoslása érdekében tartott enquéte-tárgyalások. V. Közlekedés. Előadók : Gróf Dessewffy Aurél és György
Endre. U. ott. 1881. — 10. Anglia
művelődésének története. Buckle H. Tamás
után ford. U. ott, 1882. X. kötet. (Többekkel együtt.) — 11. A
dunagöshajózási társaság
és a magyar érdekek.
U. ott, 1883. (Különnyomat a Nemzetgazdasági Szemléből.) — 12. A kisbirtoki hitelszervezet hiányai. U. ott, 1885.
— 13. Die Mängel der
Creditorganisation des Kleingrundbesitzes. Von . . .
Referenten-Elaborat zu dem im Oct.
1885. in Bpest abzuhaltenden l a n d w i r t schaftlichen Congresse. U. ott, 1886.
(Ugyanez francziául. U. ott, 1885) —
Szapáry-kormány.
14. A helyzet és a
U. ott, 1891. (Spudaios álnévvel.) — 15.
Emlékbeszéd Gorove István felett. U. ott,
1892. (Emlékbeszédek VII. 2.) — 16.
Emlékbeszéd
Beöthy Leo felett. U. ott,
1892. (Emlékbeszédek VII. 3.) — 17.
Emlékbeszéd báró Kemény Gábor felett.
U. ott, 1894. (Emlékbeszédek VIII. 4.). Kiadta Gorove István munkáit. (Budapest,
1882.) — Szerkesztette az Uj Nemzedék
cz. országyűlési ifjúság közlönyét 1870.
júl., szept. és 1871. jan. füzetét; a Nemzetgazdasági Szemlét 1877-től 1886-ig; a
Vasúti Közlekedési Közlönyt 1879. jan.
5-től 1886. decz. 31-ig, mely lapnak kiadója is volt.

Alföldi
Értesítő

Hirlap
1874.

1869. 122. SZ. —
164.,

1877.

Akadémiai

58., 88., 1878. 142..

1879. 119., 1880. 35., 1883. 53. 1., 1890. 95. 1.
— SIo e ni c h és Vutkovich, M, írók Névtára.
P o z s o n y , 1876. 451. 1. — V. Könyv-Szemle
298., 1877. 131. 1. — Vaiárnapi

1876.

Újság 1879. 11.

SZ. arczk. — Balogh Ferencz, A M. P r o t e s t .
Egyháztörténet Irodalma. Debreczen, 1879.
87. 1. — Petrik
nácz

K ö n y v é s z e t e . — Horváth

Könyvészete

1883.

—

Halász

IgSándor,

Országgyűlési Almanach 1886. 63. 1. — Sturm
Albert, Uj Országgyűlési Almanach 1887—
1892. 215. 1.

György István, cz. kanonok és plébános, szül. 1828. júl. 26.; miséspappá 1857.
nov. 9. szenteltetett föl; utóbb szöregi
apát, pápai kamarás, főesperes és plébános volt Nagy-Szebenben, hol 1885. ápr.
9. meghalt. — Munkája:
Emlékezzünk
régiekről. Egyházi szózat, melyet a nagyszebeni történeti emlékű s újból megnagyobbított Szent-Kereszt-Kápolna 1878.
okt. 31. történt fölszentelése alkalmával
mondott. Nagy-Szeben. 1878.
Schematismus Transsilvaniensis 1882—86. —
M. Könyvészet 1878. és gyászjelentés.

György József, orvosdoktor, megyei
főorvos, szül. 1813. júl. 13. Sátoraljaújhelyben (Zemplénm.), hol atyja, Gy.
József ev. ref. lelkész, Kazinczy Ferencz
személyes barátja, maga vezette fia nevelését ; középiskoláit Szatmárt és Sárospatakon járta, hol Kövytől hallgatta a
jogtudományokat. Egy évi otthoni joggyakorlata után 1830-ban Pestre ment.
hogy a kir. tábla mellett, mint annak
felesküdt jegyzője végezze tanulmányait;
pár hónap múlva azonban fölvétette magát az orvosi egyetem hallgatói közé.
1835-ben végezte az orvosi tanfolyamot
és ekkor mint segédre reá bízatott az
egyetemen a növénytannak előadása. 1836.
márcz. 15. orvosdoktori oklevelet nyert.
Alig hogy letevé az orvosi szigorlatot,
gróf Vay Ábrahám gondoskodásából Máramaros vármegye főorvosa lett. Hivatala
mellett a megye ásványvizeinek felkutatását és növényvilágának megismerését
tűzte ki feladatáúl. A létező forrásokat
analysálta s rólok értekezéseket írt az
3, ív sajtó

alá

adatott

1S94.

deczember

11,
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akkori egyetlen orvosi szaklapba, az Or- binek testvéröcscse, született 1826-ban
vosi Tárba ; gyógyjavaslatokat állapított Szatmár-Németiben; Debreczenben tameg és annyira vitte az ügyet, hogy nult; 1851. szeptember 1-től 1852. aug.
mikor Tognio doktor a megyét megláto- 15-ig ugyanott a főiskola seniora volt;
gatta (1843), Gy. irodalmi munkásságá- I azután Szatmár-Németiben volt lelkész,
ban több mint 170 megyei ásványvíznek hol 1864. deczember 17. meghalt. —
beszéd Vészemlélhette részint sorozatba vételét, j Munkái: 1. Sírkőszentelési
részint leírását. A növényország átkuta- kony Julianna hajadon felett. Pest, 1859.
tását. példányok gyűjtését Kovács Gyula (Más gyászbeszédekkel együtt) — 2.
és Gerenday, részint Vagner Lajos egyet- j Népszerű megemlékezés Kálvinról mint
értő működésével gyarapította. A mára- : igazról. Szatmár, 1864. (Kálvin János
marosmegyei történet-természettudományi emléke cz. füzetekben).
társaság keletkezésének eszméjét már
Sárospataki
Füzetek
1860. 422. 1. —
Kiss
1849-ben tervezte, ez azonban az akkori
Kálmán, Szatmári ref. egyházmegye története. Kecskemét, 1878. 355. 1. — Bakóczi
politikai események miatt lehetetlenné
János szíves közlése és gyászjelentés.
vált; de az 1872-ben alakult máramarosszigeti müzeum-egylet első sorban neki
György Lajos, gymnasiumi tanár, előbköszöni lételét. Nagy előszeretettel dolgo- I binek és Fésős Julianna (a debreczeni
zott egy Növénytanon, melyben tetemes I Fésős András ref. lelkész és író leánya)
megyei Flóráját föl akarta használni; ! fia, szül. 1858-ban Szatmár-Németiben ;
górcsövi vizsgálatokat tett az újabb föl- a gymnasium hat osztályát Szatmárt
fedezések érdekéből a növényphysiologiá- járta, a VII és VIII. Debreczenben, hol
ban; ebbeli fáradozásait azonban az 1859. az I. évi theologiát is végezte ; innét a
aug. 9-iki nagy tűzvész semmivé tette. budapesti egyetemre ment a classica phiMeghalt 1862. decz. 21. Máramaros-Szi- lologia hallgatására. 1882. szept. 1-től
geten. — Czikke a Zeitschrift für Natur kisújszállási ev. ref. gymnasiumi tanár,
und Heilkundeban (1855. Ideen zur Or- 1884. okt. 20. óta pedig a losonczi állami
ganisation des öffentlichen Medicinal- gymnasiumban a görög és latin nyelv
wesens in Ungarn.) — Munkája: Orvos- tanára, hol jelenleg is működik. A szüntudori értekesés. A természeti testeknek idők alatt 1889 ben utazott Felső-Olaszlépcsőnkénti kifejlődéséről. Pest, 1836. országban, Francziaországban és Svájcz(Latin czímmel is). — Arczképe, kőnyo- ban, 1891. és 1892-ben pedig Németmat, rajzolta és nyomt. Grund V. Buda- országban. — Szépirodalmi s vegyes tardesten. (M. Orvosok és Természetvizsgá- talmú czikkeket írt a Pesti Hírlapba
lók Munkálatai XIX. kötetében. Bpest, (1882), az Egyetemes Philologiai Köz1878.) — Sírjára gyermekei 1875. aug. lönybe (1882. Theokritosból A kecske27. emlékoszlopot állítottak.
pásztort ford.), a Nagy-Kúnságba (.1884);
Hanák János, Az á l l a t t a n t ö r t é n e t e és i r o - 1886 óta a Losoncz és Vidékének munkadalma Magyarországon. Pest, 1849. 155. 1. társa (1891. Másvilági élet cz. Olasz-,
— Kanin, August, Versuch einer Geschichte Francziaországban és Svájczban tett utader ungarischen Botanik. Halle, 1865. 197.
zását írta, 1894. Losoncz 52 évvel ezelőtt
1. — Szinnyei
K ö n y v é s z e t e . — iVáramaros
1876.
76., 77. sz. (Szilágyi István, Emlékbeszéd). sat.) Czikkeit: Paenultimus, Tejesszájú,
— ill. Orvosok és Természetvizsgálók
Munkálatai. Losonczi, Valaki álnevekkel, Gy. L. jegyXIX. Bpest,, 1878. (Szilágyi István, Emlék- gyei vagy név nélkül közlötte. — Munb e s z é d ) . — Fejes István, A s á t o r a l j a - u j h e l y i
a Bartal-Malmosi-féle
ev. ref. egyház története. S.-a.-Ujhely, 1889. kája: Praeparatio
Latin Gyakorlókönyvhöz. Bpest, 1895.
173. 1.
György Lajos, ev. ref. lelkész, előb- (Szőke Adolffal együtt).
Id. S z i n n y e i J., Magyar Írók IV.
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Ambrus Már,. Vázlatok 55. 1. és önéletrajzi alkalmazást. 1832-ben misés pappá szenadatok.
teltetett föl és Miskolczra ment segédlel-

György László (ildándi), jószágigazgató Bethlen János gróf dobokamegyei
Árokalja birtokán. — Költeménye van a
M. Kurírban (1808. I. 3 4 sz.) — Munkái:
1. Arokalyi
énekek az az mélt. gróf
Bethlen János úr ő nagys. ns. Doboka
várm. árokalyi jószága ritkaságainak
szépségeinek, es némely történeteinek
versekbe foglalt leírása. 1801. esztendőn
kezdve. Kolozsvár. 1811. — 2. Találmányok, a tizenegyedik századbéli hazai
történetekből fel-talalta. U. ott. 1811. Két
kötet.

késznek, honnét később Bakamazra helyeztetett át és ettől kezdve 50 évig lakott Szabolcsban; 1835-ben berezeli, 1843.
tiszalöki s 1847-ben kisvárdai lelkésznek
nevezték ki, 1859-ben kerületi esperes.
1865. szabolcsi főesperes, 1868. prépost,
1875-ben pedig kanonokká lett s Egerbe
költözött. Körülbelől 20 ezer forintot fordítottjótékony czélokra; 1883-ban az általa
létesített betegápoló intézetet Egerben
fölszentelték : ezért a városi képviselőtestület 1890-ben díszpolgárává választotta s életnagyságú arczképét 1891. okt.
Petrik Könyvészete.
22. díszközgyűlésben leplezte le. Meghalt
György Ödön, joghallgató, György 1891. decz. 20. Egerben. — Czikkeket és
Aladár író testvéröcsese, szül. 1846. márcz leveleket írt 1845 óta. körülbelől 35-öt,
15. Huszton Máramarosmegyében; Deb- a lapokba, különösen többet a Religióba
reczenben tanult és élte utolsó évében s egyet Kisvárda cz. a M. Sionba (1867.)
tanulmányait betetőzni Pestre jött; meg- — Munkája : Lelkipásztori
elméletek és
halt 1866. júl. 3. Debreczenben. — Mun- gyakorlatok,
melyekkel . . . mint plébákája : György Ödön hátrahagyott
mun- nos, üres óráiban foglalkozott és melyek
kái. Kiadják, testvérei. Pest, 1869. (Tar- a Religio és Nevelésben és más lapokban
talma : Előszó P. Szathmáry Károlytól, 1845-ik évtől kezdve szórványosan megCicero pro oratore III. könyvéből, pálya- jelentek. Saját élvezetére összeszedte s
koszorúzott műfordítás, A képviseleti kiadta a szerző. Eger, 1887. (2. bőv. kirendszer jelentősége, Bóma Írnokai, ford. adás. U. ott, 1888.)
Lessing Laokonjából. Szent Anna tava,
Ferenczy é s Danielik,
M . í r ó k I . 174. — Borsodni. I.apok 1889. 69. s z . — Ország-Világ
1890.
székely néprege, Jogi állapot I. István
32. SZ. a r c z k . — Egri Egyházmegyei
Közlöny
alatt, koszorúzott pályamű, Rege Cseh1892. 1. sz. —\Koncz Ákos, Egri Egybázm.
ország őskorából és Prága alapításáról,
Papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 97. 1.
Pestalozzi neveléstani elvei, töredék, Az
Györgyiy József (szent-imrei), megyei
önszeretet, önzés, Massillon n y o m á n ;
biztos Torontálban 1842-ben. — Munköltemények eredetiek, mint A hegedűs
kája : Öröm-ünnepi
üdvözlő
versezet.
Budavárában a honfoglalás örömünnepén,
mely Hertelendi Hertelendy Ignácz úr ő
pályakoszorúzott költemény és ford. Körnagyságának, Torontál-vármegye főispánpr. Herder, Hugo Victor, Byron, Schiller.
nyi-helytartói hivatalába történt beiktaHoratius, Heine és Uhland után).
tása alkalmával a nagy-becskereki m.
Petrik Könyvészete.
város fegyveres polgársága nevében 1836.
Györgyényi Ignácz. egri kanonok, szül. jún. 14. bemutatott. Szeged, 1836.
Nagybányán (Szatmárm.) 1809. júl. 15.;
Petrik B i b l i o g r .
szülővárosában és Szatmárt végezte köGyörgyi Pál, kir. tanácsos, Győrmezép skoláit. 1824ben az egri papnevelő- gyének 27 évig volt első alispánja. Megintézetbe lépett, hol bölcseletet és hittu- halt 1828. jún. 2. Győrben 80. évében.
dományt hallgatott. Tanulmányainak be- — Munkája: Salutatio in honorem celfejeztével (1830) az érseki irodában nyert sissimi principis et praesulis Ernesti
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Schwarzenberg occasione solennis ingres- lat, Czél és eredmény, Gondolkozzatok.
sus in urbem Jaurinensem. Jaurini, 1819. Népirodalmunk. Valami tanirodalmunkHazai s Külföldi
Tudósítások
1828. I . 49. S z . ról, Vallási kihágások, Rémképek, Pol— Petrik B i b l i o g r .
gári iskoláink sat ), az Általános TanGyörgyössy Rudolf. elemi iskolai ta- ügyi Közlönyt 1879-től 1886-ig (Mádai
nító, szül. 1843. jan. 6. Nagyváradon Mátyással együtt) és a Józsika és Erzsike
(Biharm.); a gymnasium VII. osztályát cz. gyermekfolyóiratot 1886. júniustól
és a tanítóképzőintézetet ugyanott vé- 1888. februárig. Millig Józseffel együtt
gezte és 1864-ben tanítói képesítést nyert; kiadta Vertán Endre, Hagyatékok fiam1866-67-ben Gyulán működött és 1867 nak cz. munkáját (Arad, 1880.)
óta Aradon tanító. Kiváló szerencsével
Szöllőssy Károly, Aradmegye népoktatási
intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 3í. 1. —
működött az országos tanító-szövetség
Szabadság, Nagyvárad, 1879. 134. sz. — Hl.
kérdésében ; ő készítette az idevágó alapKönyvészet
1880. — Lakatos
Ottó, A r a d t ö r t é szabálytervezetet is. Az aradvidéki tanítónete. Arad. 188!. III. 2!., 103. 1. — Petrik
egyletnek megalapítása óta legbuzgóbb
K ö n y v é s z e t e . — Aradi Képes Naptár
1887-re.
83., 84. 1. arczk.
tagja, különös érdemeket szerzett a jegyzői minőségében szerkesztett Emlékiratok
Győri Bálint, ev. ref. lelkész Endréáltal; ezen egylet részéről 1878-ban ki- den a barsi egyházmegyében 1614-től
küldetett a tanítók III. egyetemes ülésére. 1630-ig. — A komjáti zsinat jegyzője
Iskolaszéki s árva-bizottsági tag. — Mint volt és ezzel közvetlen szolgálatot tett
képzőintézeti növendék írt a Lonkay, az egyháztörténelmi s egyházjogi irodaMárki és Bárány tanügyi lapjaiba ; majd lomnak.
az István bácsi s Ilméri Kiss István
Kiss Károly. Monográfiái Vázlatok. Pápa,
1879. 31.. 40. 1.
(1865—66) képes lapjaiba is küldött tájGyőry Béla, kath. plébános, szül 1838.
rajzokat, népszokásokat és népköltészeti
tanulmányokat; a Néptanítók Lapjába jan. 11. Gyöngyösön Hevesmegyében;
(1873—74. Tudósítás és könyvismertetés), 1862. okt.—1869. aug. káplán volt Káa Sopronba (1876. 6 sz. Népirodalmunk), lozon, azután administrátor Sárbogárdon,
egy pár költeménye megjelent a Nefelejts- később ugyanott plébános lett, hol jeben és a Vasárnapi Újságban ; az Ara- lenleg is működik. — Fordított hymnudon megjelenő Alföldbe is írt három be- sai a M. Koronában (1881—82), egyes
szélvt. az Arad és Vidékébe (1881-től el- egyházi beszédei pedig a Garav Alajos
beszéléseket és rajzokat) sat. — Mun- gyűjteményében jelentek meg.
kái : 1. Költemények.
Arad, 1870. —
Pauer, História Dioecesis Albaregalensis
429. 1. — Hl. Sión 1893. 624. 1. (Szöllőssy K.)
2. As aradvidéki
tanító-egylet első tis
évi működése. Emlékkönyv. Arad. 1880.
Győry Dániel. — Költeményei s el(Szöllőssy Károlylyal együtt.) — Szer- beszélései jelentek meg a sárospataki
kesztette az Aradvidéki Tanítóegylet Év- Parthenon cz. zsebkönyvben (Iö37. kikönyvét 1872—73-ban (Záray Ödönnel lencz költ. és egy beszély), az Atheegyütt és itt jelent meg : A lélektan sze- naeumban (1838- 39. költ.), a Regélőben
repéről a tanító működésében cz. három (1838. elb), a Honművészben (1839.
aranynyal jutalmazott pályaműve), aNép- költemények, egy Uhland után), a Nemirodalom 12 füzetét (Piros Pista névvel, zeti Almanachban (1841. költ.)
Arad, 1874—76.), az Aradvidéki TanítóGyőry Elek. jogi doktor, ügyvéd és
egylet Közlönyét 1876. ápr.-tól 1878. ok- országgyűlési képviselő, szül. 1841. máj.
tóberig (ebben czikkei: A népirodalom 1. Győrött iparos szülőktől; szülővároés kivitele, Az elemi iskola és gyakor- : sában végezte a gymnasiumot; 185tf-ben
4*
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— Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach
a pesti egyetemre jött jogot tanulni;
216. 1. — Dunántúli
Képes Naptár 1892. 10. 1.
1865-ben ügyvédi vizsgát tett és 1866— Vasárnapi
Újság 1893. 19. Sz. a r c z k .
ban Pesten ügyvédi irodát nyitott. 1868Győry Ferencz. orvosdoktor, magyarban választmányi tagja lett az ügyvédországi nemes származású. — Munkája:
körnek, 1870-ben a jogászgyűlésnek,
Dissertatio inaug. medica de erysipelate.
1873-ban az igazságügyminiszter a maYiennae, 1818.
gánjogi törvénykönyv általános részének
Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
kidolgozásával bízta meg. Ez időtől kezdve
Győry Ferencz (radványi gróf), cs.
több hasonló természetű megbízatásnak
kir. kamarás és főispán; 1790-ben Győtett eleget. 1875-től 1890-ig az ügyvédi
rött első éves bölcselethallgató volt. 1821kamara ügyésze s 1893 óta elnöke.
ben neveztetett ki Bács-Bodrogmegye főis1881-ben az orosházai kerület, 1884-ben
pánjává, de főispáni székét csak 1825. máj.
a szoboszlói kerület választotta meg
30. foglalta el; működésének ideje alatt
képviselőnek. 1887-ben itt és Komáromfolytonosan betegeskedvén, 1837-ben leban nyert mandatumot és az utóbbit
mondott főispáni hivataláról. Meghalt
tartotta meg. A függetlenségi párt hive.
1839. ápr. 23. Perkátán (Fejérm.) 66.
A házban az igazságügyi és a IV bíráló
évében. — Munkája: Beszéde (Mélts.
bizottságba választatott be. Az 1892.
Badványi Gróf Győry Ferencz ns. Bács
képviselői választáskor
Komáromban
és Bodrog törv. egyesült vármegyék főmegbukott. 1889 óta a jogászgyűlés alispánjának .. . 1825. Pünkösd hava 30.
elnökének, az állandó választmány pedig
napján szab. kir. Zombor városában,
elnökének választotta. Tagja a fővárosi
főispáni hivatalában történt beiktatása
bizottságnak, egyetemes főjegyzője az
alkalmával mondott beszédek. Szeged.
ág. ev. egyház mindnégy kerületének és
Mások beszédeivel együtt.)
presbytere a hudapesti ágost. evang. egyMindenes
Gyűjtemény
I I I . 1790. 229. 1. —
háznak. A pesti hazai első takarékpénzTrattner Nemzeti Kalendáriuma 1840. (Nekr.)
tárnak 1892 óta egyik igazgatója. Húsz
— Petrik
B i l i l i o f í r . — Bayer József,
Nemzeti
Játékszín Története I. 559. 1. (Gyulainak
év óta dolgozik mint codificator, az
radványi elönevét Radványi nevű föispánutóbbi két évben a házasságjogról kétáisának Írja hibásan.) — Somogyi Zsigmond,
szített tervezetet. Részt vett a h'zassági
Magyarország főispánjainak Albuma. Szomjog tárgyában folyt értekezleteken is. —
bathely, 1889. 94. 1.
Elbeszéléseket és tárczákat írt a HölgyGyőry Ilona, tanítónő, Gy. Vilmos ág.
futárba (1860—62) és a Divatcsarnokba ev. lelkész-író és Székács Etelka leánya,
(1862—63); jogi czikkei a Jogtudományi szül. 1868. decz. 13. Orosházán BékésKözlönyben (1885. A magyar jogászság megvében ; tanult Orosházán; azután
és a főrendiház, 18?6. A párbérügyről, Budapesten az ág. ev. iskola két osztáA párbérvita fejlődése és a curiai dönt- lyát, majd az állami felsőbb leányiskola
vény.) — Munkái: 1. A jávai orvos. j hat osztályát és végre az Andrássy-úti
Regény, id. Dumas Sándor után ford. ! polgári s felsőbb leányiskolára képesítő
Pest, 1862. Három kötet. (Csávolszky tanfolyamot 1888. jún. 20. végezte. 1893.
Lajossal együtt; előbb a Hölgyfutárban szept. óta tanítónő a bpesti I. ker. leányjelent meg.) — 2. Az általános
magyar iskolában. — Költeményei: a gödöllői
magánjogi törvénykönyv
tervezete. Ál- honvéd-szobor bizottság Kegyelet cz. altalános rész. A m. kir. igazságügyi mi- bumában (Longfellow után sat.), Pesti Hírniszter megbízásából készítve. Bpest. lapban (1890., 1892-93. költ. Lord Byron,
1880.
i Hugo V., Longfellow után sat.), az OrszágM. Könyvészet

1880. — Petrik

Könyvészete.

Világban (1894. Moore Tamás),
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dolgozatok a M. Újságban (1893), a Sze- Verne Gyula után átdolg. Christian W.,
gedi Hiradóban (1893), az Egyetemi La- ford. . . U. ott, (1892.) — 20. Péter a
Elbeszélés az észak-amerikai
pokban (1893); a P. Hírlapban (1892. hírvivő.
Részletek, Jerom K. után, 1893. Cressy, szabadságharczból. Gundmann után ford.
«aliforniai regény Bret Harte után. 1894. U. ott, (1892.) — 21. Ötven mese gyerLady Baby, regény. Gerard D. után). — mekek számára Hey Vilmos után. U. ott,
Munkái: 1. A karácsonest
és öt más (1892. Nyolcz színny. képpel Klimich tanár
elbeszélés, Schmidt K. után ford. Bpest, vízfestményei után és 60 ábrával). — 22.
1887. — 2. Húsvéti tojások és öt más Az amerikai örökös, regény, Twain Mark
elbeszélés, Schmidt K. után ford. U. ott, után ford. U. ott, (1893.) — 23. Száz(1887.) — 3. Regék a görög és római ötven rövid elbeszélés. Schmidt K. és
őskorból. Grimm A. L. után átdolgozták mások után ford. U. ott, (1893.) — 24
Amerikai elbeGyőry Vilmos é s . . . U. ott. 1888. (2. jav. A rokkant hagyatéka.
kiadás. 12 eredeti rajzzal ellátta Angyal- szélés Pajeken Fr. után ford. U. ott.
ífy Erzsike.) — 4. As 1001 éj regéi, Benn- (1894) — 25. Kain dráma 3 felv. Lord
dorf P. után ford. U. ott, (1888.) - - 5. Byron után. U. ott, 1895. (A KisfaludyRösa és négy más elbeszé- társaság kiadása. Sajtó alatt).
Tannenburgi
lés. U. ott, (1889.) — 6. Stanley és a
Horváth
Ignácz
K ö n y v é s z e t e 1888. — ni.
hősiesen megszabadított Emin pasa. Scott
Könyvészet
1890—93. — Vasárnapi
Újság 1893.
12. sz. és dr. Hampel Antal szíves közlése.
E. P. után angolbol ford. U. ott, 1890.
(Több képpel és egy térképpel). — 7. AnGyőri István, theologiai tanuló volt
dersen meséi. Szabadon átdolg. Andt Pál;
Franekerában 1640. júl. 21-től. — Muna Reclam-féle kiadás után ford. U. ott.
kája : Disputatio
de Sacramentis in
(1890. Öt színny. képpel). — 8. Gyermegenere. Franequerae. 1640. (Vedelii Colkek öröme. Beutner Renata után ford. U.
legium Hungaricum 92—95. 1.)
ott, (1890. Négy színnyom. képpel). — 9.
nr. Tört. Tár 1886. 605. 1.
Tisenkét elbessélés. Schanz Frida után
ford. U. ott, (1890.) — 10. Jó leánykák- j
Győri István. — Munkái: 1. Új esznak, Schanz Paulina után ford. U. ott, tendői, avagy ez új századra alkalmaz(1890.) — 11. Virágok as útfélen. Öt tatott köszöntő versek. Melyeket a kiráelbeszélés fiatal leányok számára. írta lyokat. hazájokat és békességeket szerető
Ludwig Julia. Átdolgozta. . . U. ott, (1891.) tiszta hazafiaknak kezeikbe írt egy ma— 12. Messze nyugaton.
Elbeszélések gyar hazafi. Buda, 1800. — 2. A fels.
Észak- és Délamerikából. Pajeken Frigyes austriai főherczeg József Antalnak
és
után ford. U. ott, (1891.) — 13. Besséhjek fels. orosz főherczegné Alexandra Pavtávoli világrészekből. Campe és Cooper lovnának pompás házasságok, és Budára
után ford. U. ott. (1891.) — 14. Visen lett érkezéseknek napján lejendő tiszteés ssárason. Négy elbeszélés a fiatalság letekre alkalmaztatott lakodalmi köszöntő
számára. írta Christian W., ford. . . U. ott, versek. . . U. ott, 1800. — 3. A felséges
(1892.) — 15. Egyszer volt, hol nem örökös ausztriai
császár és magyarvolt. Mesekönyv. Bechstein L. után át- országi király második Ferencz hitvesének
dolgozta. U. ott, (1892.) — 16. Crusoe Mária Teréziának halálát gyászoló versek.
Robinson. Burnside M. H. után ford. U. U. ott, (1807.) — 4. A fels,
ausztriai
ott. (1892.) — 17. Columbus
Kristóf. főherczeg Károly Ambrosius
magyarBurnside M. H. után. U. ott, (1892.) — országi primás és esztergomi érseknek...
18. A bolygó hollandi. U. ott. (1892.) — Budáról Esztergomba vett útjának és
19. Utazás a föld körül 80 nap alatt. pompás kisérésének alkalmatosságával
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lejendő tiszteletére és örök emlékezetére gyületei, előadatott a m. tud. akadémiá1808. észt. Augustus 17. napjára. Pest. ban 1894. okt. 20. ; Az antimonsulfid
Petrik B i b l i o g r .
mennyiségi vizsgálata, A cyánhydrogén
Győry István, bölcseleti doktor, a m. oxidatiója káliumpermanganáttal, mindkir. kertészeti tanintézet tanára, szül. kettő előadatott a természettudom, tár1861. júl. 15. Debreczenben (Hajdúm.); sulat chemiai szakértekezletén 1894. okt.
középiskolai tanulmányait a debreczeni 30. ; írt még a Gyógyszerészi Közlönybe,
ev. ref. főgymnasiumban végezte s kez- Kertészeti Lapokba s Gyümölcskertészbe.
hadetben a gyógyszerészi pályán működött. — Munkája: A nitrogénmonoxid
1882 őszén a budapesti egyetemre irat- tása a natrium aethylatr a. Bpest, 1892.
Önéletrajzi adatok.
kozott be s 1884 őszén Lengyei Béla
egyetemi tanár vezetése alatt az ásványGyőri János, ev. ref. iskolamester Sovízelemző intézet gyakornoka lett; 1887 ponyán (Fehérmegyében). — Munkái:
őszétől kezdve az egyetemi II. chemiai 1. Búcsúzó versek, melyeket Istenben
tanszék tanársegéde, mely minőségben boldogúl kimúlt idősb Kenesey Péter1893 őszig működött. 1893 —94-ben a uramnak utolsó tisztessége megadattatávallás és közoktatási s a földmivelési sának alkalmatosságával írt, ugyan a
m. kir. miniszterek megbizásából né- megboldogult urnák képében, az magok
metországi egyetemeken és felsőbb isko- halandóságokról megemlékező, és néki
lákban (Heidelberg, München sat.) che- utolsó tisztesség tételére számosan felmiai (főképen organikus chemiai) tanul- gyülekezett frequentia e l ő t t . . . el is monmányokkal foglalkozott. 1894. okt. óta dott Balháson Sz. György havának 27.
a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet napján 1760. Hely n. — 2.
Búcsúztató
rendes tanára. 1888 óta a gyógyszerész- versek, melyeket Istenben boldogúl kigyakornokok számára rendezett nyári múlt Kisfaludy Sándor uramnak utolsó
tanfolyamok tanára is, melyeknek veze- tisztessége megadattatásának alkalmatésével 1891 óta megbízatott. — Lengyel tosságával í r t . . . elis mondott Balháson
Béla vezetése alatt nagyszámú ásvány- Sz. György hava 27. 1761. Pozsony.
víz sat. chemiai elemzését végezte s
Sándor
István,
M . K ö n y v e s h á z 121., 261. 1.
több folyóiratba írt. Főbb értekezései a
— Petrik B i b l i o g r .
Természettudományi Közlönyben (1886.
Győry János, ev. ref. lelkész BüdösPótfüzet. A folyékony szénsav és alkal- fán Baranyamegyében. — Munkája : Inmazása és 1888 óta több czikk), a M. duló mars. mely a T. N. Baranya vártudom, akadémia math, és természettud. megyei fölkelő ns. seregnek készíttetett
Értesítőjében (1891 — 92. Új nitrogéntar- 1809. márcz. 27. Hely n. (Végén : Nótája
talmú vegyületről), a Math, und Natur- ezen Marsnak az. mely a franczia kirâlŢ
wiss. Berichte aus Ungarn-ban (1891 — megölettetésére készíttetett. A m. n. mú92. Über eine neue Stickstoffverbindung), zeumi példányon Mátravtól 1850. decz.
a Gyógyszerészi Hetilapban (1893. A 23. jegyzett hangjegyek.)
soiutio arsenicalis Fowleri és a hánytató
Petrik B i b l i o g r .
borkő arsen- és antimontartalmának megGyőri János, prépost-plébános Kőszehatározásáról, két czikk), a Fresenius, gen Vasmegyében, naraji (Vasm.) szárZeitschrift für analyt. Chemie-jében (1893. mazású és hires hitszónok volt. Meghalt
Neue volumetrische Methode zur Ge- 1852 előtt. — Több prédikácziója van
haltsbestimmung der Fowlerischen Lö- a Pátkai Pál gyűjteményében és Garay
sung und des Brechweinsteins). Sajtó ! Alajosnak M. Egyházi Szónok (I—III.
alatt: A methylendinitrodiamin és ve- 1862—64.) cz. munkában.

109

Győry

110

Schematismus Sabariensis 1837—1852. — M. dei
Sion

1893. 8 5 1 . 1.

Győry József, ev. ref. lelkész, szül.
1862-ben Debreczenben, hol atyja Gy.
Ferencz vásárgazda volt. Tanulmányait
Debreczenben végezte, hol theologus is
volt; de a papi pályát elhagyta és hírlapíró lett. Egy balladájával megnyerte
a polgári kaszinó által évenként kitűzött Kazinczy-díjat; ekkor a Debreczeni
Ellenőrhöz ment belmunkatársnak,melybe
a legtöbb franczia s német beszélyt ő
fordította; mint reporter és újdondász
is működött és a Debreczen-Nagyváradi
Értesítőbe írt néhány társadalmi czikket
is. Később ismét pap lett. Meghalt 1884.
február 22. a budapesti lipótmezei őrültek házában. — Munkái: 1. Középiskolai
oktatásunk.
Debreczen 1880. (Ism. Prot.
Egyházi és Iskolai Lap 33. sz.) — 2.
Münchhausen
báró kalandjai
Bürger
G. A. eredetije után az ifjúság számára
átdolgozta Hoffmann Ferencz. magyarra
ford. . . . Bpest, 1882. — Szerkesztette
1882. aug. 16—20-ig a Debreczeni Szemlét, összesen 4 számot.
Vebreceen-Xagyváradi

Értesítő

1879.

41.

SZ.

— V. Aonyeesiei 1880. és Géresi Kálmán szíves közlése.

a Fürdős Lajos által Kecskeméten
kiadott Különféle viszonyokra vonatkozó
papi dolgozatok-ban (III—V., VII., X ,
XII. 1852—58. és Új folyam I. Pest,
1890), a Papi dolgozatok gyászesetekre
cz. gyűjteményben (IV—VII., Kecskemét.
1854—57.) — Munkái: 1. Beszéde és
imája 1848. júl. 23. a nemzetőr-zászlók
felszentelése alkalmából. Debreczen, 1848.
— 2. Beszéde, melyet tartoti 1860. ápr.
7., midőn a kisújszállási nagy harang
rendeltetésének átadatott. U. ott, 1860.
Prot.

Egyh.

és Iskolai

Lap

1871.

25.

Sz.

és

fiának Győry Lajosnak szíves közlése.

Győry Lajos. ev. ref. lelkész, előbbinek fia, szül. 1848. jan. Kisújszálláson,
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyében ; iskoláit szülővárosában és Debreczenben az
ev. ref. főiskolában végezte, hol esküdt
felügyelő, köztanító két évig és 1873-ban
helyettes tanár és senior volt. 1872-ben
a kisújszállási ref. egyháztanács tanárnak választotta a gymnasium VI. osztályába. 1882 tavaszán lelkész lett Kenderesen (Jász-Nagy-K.-Szolnokra ), majd
egyházmegyei tanácsbiróvá s főjegyzővé
választatott meg. — Czikke a Vasárnapi
Újságban (1874. Az erdélyi székely szomI hatosokról). Középiskolai s egyházi tárgyú czikkeket írta Debreczeni Prot. Lapba,
a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (több név
nélkül), a Zsinati Értesítőbe, melyet
mint a heves-nagykunsági egyházmegye
zsinati képviselője szerkesztett (az 1890—
92. zsinat második cyclusáról). — Kéziratban : Kenderes története és a Hevesnagykunsági ref. egyházmegye monographiája.

Győry Lajos, ev. ref. lelkész, szül. 180Ü.
jan. 1. Bihar-Püspökiben köznemes családból ; Debreczenben végezte középiskoláit, (1819-től) a bölcseletet, theologiát
és jogot. Esküdt felügyelő s 1829-30ban ugyanott senior volt és Göttingában
töltött egy év után hajdúszoboszlói káplán
lett; innét két év múlva hivatott meg
1832 körül lelkésznek Erkörtvélyesre ; hét
év múlva máté-szalkai lelkész lett; 1842Önéletrajzi adatok.
ben az egyházkerület ajánlására a kisGyőry Tjoránd. miniszteri fogalmazóújszállási egyház hívta meg papjának. gyakornok. Gy. Vilmos ág. ev. lelkész és
A heves-nagykunsági egyházmegye meg- Székács Etelka fia, szül. 1871. ápr. 11.
választotta tanácsbirájává s főjegyzőjévé. Orosházán (Békésm.); középiskoláit Buda1852-ben a kisújszállási, most már fő- I pesten végezte 1889-ben s a jogot ugyangymnasiumnak reorganisálása körül neki j ott az egyetemen hallgatta ; 1894. máj.
jelentékeny szerep jutott. Meghalt 1871. 30. a földmívelési minisztériumhoz fogaljún. 4. Kisújszálláson. — Egyházi beszé- í mazó-gyakornokká neveztetett ki. Tartalé-
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I tői sok helyen volt; azonban kötekedő
természete miatt mindegyik helyét el kellett hagynia. Peregrinált. Utolsó éveiben
Komáromban volt ismét tanító ; itt sem
tűrték, áthelyezték O-Gyallára; végre a
tatai ref. egyházmegye újra kebelébe fo
gadta és 1880. aug. 30-tól Szenden (Komárommegye) alkalmazta tanítónak, hol
1888. febr. 29. meghalt. Minthogy igen
kalandos élete volt, sok adoma kering
róla; a. Győri Mikéről szólók a humorisztikus lapokban, naptárakban, Beöthy
László munkáiban és egyebütt mind reá
vonatkoznak. Igen jó szívű volt; szüleit,
különösen anyját véghetetlenül szerette.
Mikor hivatal nélkül bolyongott (írja róla
Varga S. lelkész; Szemerén. kijárt még
éjjel is édes anyja sírjához és ott hangosan zokogott. Irodalmi munkát ugyan
nem hagyott maga után. de jeles ötleteiért, mondásaiért és tetteiért, melyek máHl. Könyvészet 1887. és dr. Hampel Antal sok följegyzése után maradtak fenn irodalmunkban, fölvettem őt is a magyar
szíves közlése.
írók
közé.
Győry Miklós, ev. ref. tanító, Gy.
Szinnyei
József, Komárom 1848—49. Bpest,
István jómódú köznemesnek, ki Sárbogárd1887. 78., 81., 82., 86., 87., 180—182., 491. 1.
ról származott, és Fejes Sára fia, szül.
— Vasárnapi
Újság 1888. 13. s z . ( N e k r . ) é s
1826. ápr. 3D. Szemerén (Győrm,); taSz. Kiss Károly ev. ref. lelkész szíves köznulmányait Pápán kezdte s Kecskeméten
lése (Varga Sándor györ-szemerei lelkész
jegyzetei után).
folytatta, hol elvégezvén a theologiát a
lelkészi vizsgán megbukott. (Ezen alkaGyőri Miklós ev. ref. néptanító, (előblomból elkeseredetten citálta a bibliából: binek vérrokona), szül. 1851-ben PereMiért nincs kezem ügyében egy szamár Takácsiban Veszprémmegyében, földműállkapczája, melylyel agyonverhetném a ves szülőktől; tanult a pápai ref. gym
filiszteusokat, t. i. censorait.) Komárom- nasiumban; 1875-ben tanítói képesítést
ban kapott tanítói állást; itt érte az nyert Nagy-Kőrösön; tanító volt előbb
1848. szabadságharcz és beállott honvéd- Naszályon, azután több helyt és 1886
nek a 37. zászlóaljhoz ; martiális alakja óta Nagy-Igmándon (Komáromm.) tanít.
megtetszett és azonnal zászlótartónak tet- — Munkatársa volt 1875—1889-ig a győri
ték, azonban az első csatában (1849. Hazánknak, a Dunántúli Prot. Közlönyjan. 13. Nyárasd előtt) az ágyútűzhöz nek, a Prot. Egyh. és Iskolai Lapnak. —
még nein szokott zászlóaljat szétrebben- Munkája: Hasai történelem népiskolák
tette a golyó, Gy. pedig zászlóstól a számára, tan- és olvasókönyv. I. rész.
munitiós kocsi alá bújt; ezen bátortalan- Komárom, 1878. — Kéziratban a fentebbi
sága miatt aztán elvették tőle a zászlót munka folytatása és vége, számos népdal,
és élelmezési őrmester maradt. A töb- ezekre s más eredeti szövegre írt zenebiekkel Komáromban ő is kapitulált és szerzemény.
lévita lett Környén (Komáromm.). 1865Sz. Kiss Károly szíves közlése.
kos es. és kir. tábori tüzérhadnagy. — Költeményei s beszélvei az Egyetemi Lapokban (1891, 1893.), aM. Figaróban (1891
—92). a Szarvasi Lapokban (1893), az
Ország-Világban (1893). a Néplapban
(1894), az Üslökösben és Borsszem Jankóban, az utóbbinak állandó dolgozótársa ;
közgazdasági czikkei a Földmívelési Értesítőben (1892. Oroszország közgazdasági
helyzete 1891-ben, 1893. Békésvármegye
közgazdasági helyzete 1892-ben, A lombtakarmányról, Néhány szó a baromfitenyésztőkhöz, Az állandó gazdasági tudósítói intézmény hazánkban), a Köztelekben (1893. Oroszország gabonakereskedése) és a Budapesti Hírlapban (1894.
okt. 14. Hadgyakorlaton.) — Munkája:
A jól nevelt gyermek otthon és az iskolában. Album Klimsch Jenő rajzaival.
Szövegét Trojan I. után írta (versben).
Bpest, 18ö7.
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Győri Pál, a debreczeni ev. ref. főiskola tanulója volt 1686-ban, midőn a
Hedera Poeticaban (Debreczen) egy rövid latin költeménye jelent meg.
Győry Sándor, mérnök és országos
kir. építészeti igazgató, a m. tudom, akadémia rendes tagja. szül. 1795-ben Tarjányban(Komáromm.); tanult Pozsonyban,
Nagy-Kőrösön és Debreczenben (1810);
a mérnöki tudományokat a pesti egyetemen hallgatta s 1825-ben oklevelet
nyert. 1832. márcz. 9. a m. tudom, akadémia mathematikai osztályába levelező
és azon év szept. 1. rendes taggá választatott. Addig mint országos kir. építészeti igazgató működött; megválasztatása után azonban rendes fizetéssel és
nyugdíjjal ellátott magasabb rangú hi vataláról lemondott és egyéb jövedelmező
mérnöki vállalatait is abba hagyta, hogy
egészen a tudománynak élhessen. A mathematikai tudományoknak hazánkba átültetése s meghonosítása ügyében mint
úttörő küzdött az elébe gördülő akadályokkal, melyek a nyelvre is vonatkoztak ; magyar műnyelvet, műszavakat kellett teremtenie. A m. tudom, akadémiának mindvégig munkás tagja volt. Meghalt 1870. márcz. 9. Pesten. — Néhány
költeményt írt a Szépliteraturai Ajándékba
<1822). Czikkei a Tudom. Gyűjteményben (1822. IX. A tehetetlen gyökerekről,
radices impossibiles, imaginariae). a M.
tud. társ. Évkönyvében (II. 1832—34 A
mathematikai tudományoknak az elme
kifejtésére és köztársaságok virágoztatására befolyásáról, székfoglaló, A Duna
regulázásáról, III. 1834—36. Báró Zach
Ferencz, Végh István, Horváth József Elek,
Humboldt Vilmos és Klaproth Gyuláról,
V. 1838—40. A fel- és visszatorlásról,
VI. 1840—42. A számbeli felsőbb egyenletek egyenes valós gyökerekben, VIII.
1845—47. Emlékbeszéd Vásárhelyi Pál
felett), a Tudomány Tárban (1834. Az
erőművek alkalmazásáról s munkatételéről. Az architektúrái szépségről, Észre-

I vételek, Igaz-e azon panasz, hogy erőművek alkalmazása, és mind a száraz.
I mind a vizi közlekedés könnyebb helyre
állítása által a dolgozó nép és kézi munkájok napi béréből élők, élelem s keresetmódjoktól megfosztatnak ? Zamboni
örökmozgója, Babbage számoló mozdonya, 1835. A közlekedés rendszeréről.
1842. Közgazdaság fogalma és elvei. 1843.
Nemzetviszonyok : 1. Erő elemei, 2. Munkásság foganata, 3. Pénzviszonyok. 1844.
j Népnevelés, realismus es a tudományok
befolyása, terjesztése és alkalmazása), az
Ismertető az öszművészetben (1838. Dunaszabályozás és a budapesti lánczhid, A
budapesti állóhid tárgyában. 1839. A viszszahatás theoriájának részletes vizsgálata),
a Társalkodóban (1839. Úrbéri szabályozásról. 1848. A gyökérhuzásokról), a Műiparban (1841. Térképek készítése), a
Hetilapban (1845. A villámhárítókról sat.),
a M. Académia Értesítőjében (1847. Az
egyenletek alábbszállításáról, A felsőbb
egyenletek megfejtéséről. 1848. A negyedik fokú egyenletek fölfejtéséről, 1850—
51, A gyökérhúzások egy új módja. 1852.
A cubik gyökerekről. Emlékbeszéd Beszédes József felett. 1853. A hanglépték, öszhangzatok és mérséklet számviszonyairól.
Az asztalmozgatás tüneményéről, 1854.
A közelítő törekek közbeiktatásáról, A
láncztörekekről. 1856. A bűvös négyszögekről, A hanglépték kiszámításáról. 1858.
Egy nehéz feladat megoldásáról, 1859.
Armellino hangolási módszeréről, 1860.
Egy nehéz feladat megoldásáról. Némely
kéteseknek vitatott mathematikai elvek
igazolása. 1861. A háromszög határozatlan
területéről, Akülpontiszegletek középponti
viteléről vagy középpontosításáról, Cardan
szabályáról s az egyenletek általános feloldásáról. 1862—63. A műnyelvről és műszavak alkotásáról. Az egyenletek általános megoldásáról és határ-értékeiről,
1865. A régi római font súlymértékéről,
1867. Az egyenletek gyökereinek határairól. A felsőbb egyenletek gyökereiről mint
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első fokú szorzókról, 1868. Az egyenletek megoldásáról és szorzókra osztásáról, 1869. A mathematikai műszavakról
és fogalmakról), az Irodalmi Őrben (1845.
könyvismertetés), az Uj M. Muzeumban
(1856. Az emberiség eszményi kifejlődése) és a M. Sajtóban (1857. 15i. sz.
Viszonzás Brassai urnák a hangmérséklet tárgyában). — Munkái: 1. A Buda
és Pest közt építendő álló hídról. Pest.
1832. — 2. A felsőbb analysis
elemei.
Buda, 1836—40. Két füzet. (5Ü0 példányban
nyomatott és 1845-ben kiadatott szerzőjének a Marczibányi-féle nagyjutalom.)
— 3. Budapestnek
ár vis ellen megóvásáról. Pest, 1845. (Gróf Andrássy Györgyjutalmaira érkezett pályairatok az azokra
írt véleményekkel és Gáty István külön
értekezésével együtt.) — 4. A hangsser
kissámitásáról
és zongora hangolásáról
mérséklet nélkül tiszta viszonyok szerint.
U. ott. 1858. (M. Akadémiai Évkönyv IX.
3.) — 5. A hangrendszerről
és zongorák
hangolásáról mérséklés nélkül tiszta viszonyok szerint. U. ott, 1864. — Szerkesztette
a Magyar Akadémiai Értesítőt (A mathematikai és természettudományi osztályok
közlönyét) 1860—65.bat kötetét. Kézirata:
Némelyek a tizes tört számokról (a m.
n. múzeumi kézirattárban.)
Ferenczy
Ujabbkori
Akadem.

és

Danielik,

Ismeretek

M.

írók

I.

174.

Tára I V . 132. — M.

Almanach

—

Tudom.

1861. 177., 178, 1863. 239,

1864. 243, 1865. 241, 1866. 218, 1867. 296, 1868. '
235, 1869. 226. 1. — Toldy M. Nemzeti Irodalom

története.

—

Akadémiai

Értesítő

133, 1870. 73, 1890. 73. 1. — Szinnyei
s z e t e . — Magyar
Munkálatai

Orvosok

XIX. —

és

Petrik

1869.

Könyvé-

Természetvizsgálók
Könyvészete

B i b l i o g r a p h i á j a . — Irodalomtörténeti

és

Közlemé-

nyek 1890. 467. 1. és gyászjelentés.

Győry Vilmos, ág. ev. lelkész, a m.
tudom, akadémia levelező, a Kisfaludytársaság és Petőfi-társaság rendes tagja,
felpéczi Gy. Endre ág. ev. leányiskolái
tanító és Wurmb Katalin egyetlen gyermeke (húgának halála után), szül. 1838.
j a n 7. Győrött; elemi iskoláit ugyanott
járta, 1846-ban pedig szüleivel együtt

116

Pestre jött és hat osztályt az evang. gymnasiumban végzett. Időközben szülei igen
sanyarú helyzetbe jutva, fiukat többé nem
akarták taníttatni s a Geibel-féle könyvkereskedésbe könyvárus-segédnek szánták. De volt tanára Argay János közbenjárására, nagy áldozatok árán, tovább
taníttaták. s így került a pesti kegyesrendiek gymnasiumába, a hol a VII. és
VIII. osztályt (az evangélikusoknál ez nem
lévén), elvégezve, 1854-ben az érettségi
vizsgát kitűnő eredménynyel tette le. A
derék piarista tanár Horváth Cyrill néhány tehetséges tanítványát, köztük Dalmadyt, Szokoly Viktort és Gvőryt, az irodalomba is bevezette s irodalmi munkásságra buzdította. Az egyetemre lépett
és 1855 első félévében a jogot hallgatta ;
de csakhamar szakított a természetével
ellenkező jogi pályával, házi nevelőséget
vállalt és 1855 második felétől 1856 végéig
Vanvarczon élt, Dessewffy Ottó házánál.
Ekkor Pestre visszatérve, az ez alatt itt
megnyílt egyesült protestáns theologiai
intézetbe lépett, hol Török, Székács, Ballagi sat. voltak tanárai. Tanulmányai
mellett magántanítással is kellett foglalkoznia, hogy magát fentarthassa s szüleit is segíthesse, s e mellett ráért még
nyelveket tanulni, irodalmi dolgozatokra,
önképzésre minden irányban, még a zenében s festésben is. A német, franczia.
olasz nyelvekkel már korábban megismerkedett, most az angolba és spanyolba kezdett bele. A négy évi theologiai cursust
bevégezvén, 1860. decz. Konkoly Thege
Miklós és Tihanyi Ferenczczel mentorkép
külföldre utazott; egy évet töltött a berlini egyetemen, meglátogatta Németország nevezetesebb városait s Párisba is
átrándult. 1861. aug. Székács József meghívására visszatért Pestre ; szept. 2. avatták fel segédlelkészuek és Székács József
mellett működött. 1862. szept. 8. Magyarországnak talán legnépesebb evang.
hitközsége. Orosháza, megválasztotta lelkészének. 1863. szept. 8. nőül vette Szé-
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kács József superintendens leányát, Etelkát. Mindig szoros érintkezésben maradt
az irodalmi s tudományos központ köreivel. 1868-ban a Kisfaludy-társaság rendes és 1872. máj. 24. a m. tudom, akadémia levelező tagjának választotta;
végre 1876. nov. a budapesti ág. ev.
magyar egyházának lelkésze lett. A bányakerület egyházi főjegyzője s a budapesti iparosképző protestáns egylet elnöke
volt. Nagy kedvével és könnyen tanulta
az idegen nyelveket, a latin, görög és
héber nyelven és az említetteken kívül,
megtanult még svédül is. sőt a szanszkrit
nyelvet is tanulmányai körébe vonta. E
mellett festett olajban és a fuvolát mesterileg kezelte. Kitűnő verselése, hangzatos és gondos prózája sokkal alkalmasabbá tették őt a műfordításra, mint az
eredeti alkotásra. Mint műfordító csakhamar magára vonta a figyelmet s lassanként legjelesebb műfordítóink közé
emelkedett. Mintaszerű pap és egyházának jeles szónoka volt, valódi lelki atyja,
bizalmas barátja híveinek. Örömben kedélyes jó barát, vidám társaságban szikrázó elméjű, kedves mulattató s a hol
a gyász beköszöntött, a szelid vigasztalás apostola. Barátai ragaszkodtak hozzá
és családja körében boldogságot talált.
De nagy elfoglaltsága, szakadatlan munkássága ártott egészségének. Gödöllői
nyaralójában keresett üdülést, majd 1884ben Marienbadba s Ausseebe ment, de
megfogyott erejét nem nyerhette vissza.
Szept. 2. visszatért Gödöllőre. Szívbajához utóbb vízkórság járult és félévi szenvedés után meghalt 1885. ápr. 14. Budapesten. A templomban koporsója felett
lelkésztársai Bachát Dániel és Doleschall
Sándor tartottak gyászbeszédet; a Kisfaludy-társaságban 1888. Bérezik Árpád,
a m. tudom, akadémiában pedig az 1894.
febr. 24. összes ülésen Szász Károly
mondottak fölötte emlékbeszédet. Síremlékét 1886. okt. 13. avatták fel a
kerepesi úti temetőben. — Első beszélye
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A chán kegyencze Jókai Délibábjában
(1853) jelent meg és a szerkesztő írt
hozzá ajánló sorokat; beszélyei, költeményei, műfordításai s egyéb czikkei a
következő lapokban, évkönyvekben ésfolyóiratokban jelentek meg: Fiatalság
Barátja, szerk. Brassai (1851. vegyes
czikkek), Divatcsarnok (1853—54., I858.) r
Családi Lapok (1854—55.), Részvét hangjai (1854.), Hölgyfutár (1854., 1857—
1862.), Vasárnapi Újság
1(855-58.,
1860-62., 1864., 1 8 6 6 - 6 9 . , 1877., 1879.r
1882., 1885-86.), Estike (1855.), Kalauz:
(1857. két elbeszélése), M. Néplap (1857.),
Napkelet (1857—58.), Szépirodalmi Közi..
(1858.), Aradi Híradó (1858.), Lelki Kincstár (I860.), M. Akadémia Könyve (1860.)r
Családi Kör (1861—62., 1864., 1866.),
Szépirodalmi Figyelő (1861—62.), Gombostű (1861—62.), Pesti Hölgydivatlap(1861-62., 1866.), Uj Nemzedék (1862.),
Házi Kincstár (1862., 1864. életrajzok,
apró történetek), Magyar Ember Könyvtára (III. 1863. elbeszélés). Koszorú (1864
65.), Fővárosi Lapok (1864-66. Levél
faluról, Parlagi álnévvel, Goethe mint
színházi intendáns, 1868—69. Kudrun a
Nibelung ének Odysseája, 1870. Don
Jósé de Lara, századunk egyik legnagyobb
szatirikusa, Lope de Vega. 1871—72.,
1874-76., 1879., 1881—84.. 1886. svéd
népdalok), Hazánk és a Külföld (1867.),
Budapesti Szemle (IX. 1867. Az élet
szeretete és halál a drámában, XII. 1868.
Három svéd költő, szemelvényekkel, XIII.
1869. Axel, Tegnér Ézsaiás költői elbeszélése, svéd eredetiből, III. 1873. A
Ganzul románczkör, VII. 1875., XVIII.
1878. Bománczok Granada elestéről, XIX.
1879. Spanyol néptalányok. XXíII. 1880.
A portugál népköltészet gyöngyeiből,
XXXIII. 1883. Bománczok Don Bodrigo
királyról, XLV. 1886. A próba, svéd ballada. XLVI. 1886. Kis Karin, svéd ballada), Néptanítók, Lapja (1868., 1885,
költ.), Kisfaludy-társaság Evlapjai (IV.
1868. szept. 30. Három svéd költő:
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Kränzen. Runeberg. Tegnér. székfoglaló.
VIII. 1873.. XIV. 1878. Spanyol népmesék, XVI. 1880. Szényi, regényes költemény a magyar szabadságbarcz korából,
írta Virgin Axel Gusztáv, XVII. 1881.
Calderon emlékezete), Bolond Miska Naptára (1868.). Divat (1869.), Nefelejts
(1869.), Erdély (1871.), Reform (1871.
78. sz. Eötvös József névnapján), Prot.
Egyh. és Isk. Lap (1871. Chrysostomus.
18r*3. Zsivora György emlékezete). Athenaeum (1873. Siberia első orosz hódítói). Magyarország és a Nagyvilág (1873.
Öman Viktor Emanuel, Petőfi svéd fordítója. 1874 ), Békés (1875.), Békésvármegyei Évkönyv (1875. A nők műveltsége
társadalmunk alsóbb osztályában, 1878.
•életrajzok), Havi Szemle (1878—79. ered.
költ. és svéd után). Akadémiai Értesítő
1878. Jelentés a Karácsonyi-pályázatról.
1879. A portugál népköltészetről, Jelentés a Teleki-pályázatról), Magyar Bazár
(1879.), Ország-Viiág (1882.. 1885.), Koszorú (1883), Leány világ (,1884.); egyházi beszédei a Margócsy József Egyházi
Beszédtárában (Kecskemét. 1870—71.).
Székács József síremléke leleplezésekor
1877. okt. 31. (Prot. Egyh. és Isk. Lap
1874. 44. sz.), a Prot. Papban (1880—
81). Emlékverseiből Lenkei közölt a
Nemzetben (1885. 142. sz.), Emlékmondásaiból Badnai Rezső a P. Naplóban
<1885. 176. sz.) és a Bud. Hírlapban
(1885. 192. sz.) ; a Néptanítók Lapja
(1885. ápr. 8.) közié Húsvéti ének-ét,
mint utolsó munkáját. — Munkái: 1.
Fejlő rózsák. Beszélvfüzér. Kiadja Szigmund Vilmos. I. Pest. 1»55. —. 2. 2Balassa János. Történeti elbeszélés az ifjúság számára. U. ott. 1858. (Egy ismeretlen főúr által kitűzött 20 arany pályadíjat nyerte 1858-ban. 2. kiadás 1872.,
3. k. 1873. U. ott.) — 3. A feledhetlen.
Gyula
kedves tanítvány felett Kollmann
koporsójánál.
.. . m on d á 1862. aug. 3.
(A rokonok kívánatára.) U. ott, 1862. —
4. Emlékkönyv a confirmatióhoz készülő
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prot. hajadonok számára. U. ott. 1866.
— 5. Gyászbeszéd, melyet néhai Haviár
Dániel elhunyta alkalmából tartott. U.
ott, 1868. (Gyászbeszédek . . . Szeberényi
Gusztáv és Haan Lajos beszédeivel együtt.)
— 6. A legújabb Robinson. U. ott, lö69.
(Népiskolai Könyvtár, szerk. Molnár Aladár. 3., 4., 2. kiadás. Bpest, 1873) —
7. Egy igaz polgár élete. Elbeszélés.
U. ott, 1869. (Corvina-társaság kiadványa.) — 8. A Fritliiof-monda.
Tegnér
Ézsaiás után ford. U. ott, 1870. (Ism.
Fővárosi Lapok 1891. 343. sz. P. Napló
342. sz.) — 9. Spanyol Szinmütár.
U.
ott, 1870—71.. 1883. Kiadja a Kisfaludytársaság. (I. Calderon. Az állhatatos fejedelem, színmű 3 felv., Greguss Gyulával együtt. II. Moreto, Közönyt közönynyel, vígj. 3 felv.. III. Calderon, Az élet
álom, V. Calderon. A zalameai bíró.
szinmű 3 felv ) — 10. Shakespeare
minden munkái. Ford. többen. U. ott. 1872.
és Bpest. 1878. (XIII. Minden jó. ha jó
a vége, XIX. Vegyes költemények: A
szerető panasza, A szerelmes vándor.
33 sonett). — 11. Mesekönyv az ifjúság
számára. Színezett képekkel. Bpest. 1873.
— 12. Egy apostol az ujabb
korban.
Elbeszélés a grönlandi missió történetéből. U. ott, 1873. — 13. Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. írta
Miguel de Cervantes Saavedra, spanyolból ford, és bevezette . . Kiadja a Kisfaludy-társaság. U. ott. 1873—76. Négy
kötet. — 14. Emléke az 1874. máj. 12.
Pesten, a bányai ev. egyházkerület közgyűlése alkalmával végbement felügyelői
beiktatás ünnepélyének. Bpest, 1874. —
15. Koszorú
a magyar versköltészet
utóbbi századának virágaiból. U. ott,
1875. — 16. Don Quijote de la Mancha.
Cervantes után a spanyol eredetiből készült fordítása után az ifjúság számára
átdolgozta. . .U. ott, 1875. (7 színnyomatú
jképpel.) — 17. Beköszöntő beszéd. Tartotta 1876. decz. 10. a budapesti ág.
hitv. evang. magyar gyülekezet lelké-
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szévé történt beiktatása alkalmával. U.
ott, 1876, — 18. Kis világ szép képekben. Díszes képeskönyv rövid versecskékkel. U. ott, 1878. — 19. Nagy papok
életrajza. U. ott, 1878. (Többekkel együtt.
Ism. Századok ) — 20. Krisztus és az
írás. Saphir Adolf után angolból ford.
U. ott, 1879. (Szerző előszavával a magyar fordításhoz. London. 1878. nov. 1.)
— 21. Ünnepi ajándék. 382 képpel. U.
ott, (1881.) — 22. Moliére
vígjátékai.
U. ott, 1881. (IX. Az éliszi herczegnő és
vegyes költeményei. XII. U. ott, 1883.)
— 23. Svéd költőkből, ford. Kiadta a
Kisfaludv-társaság. U. olt, 1882. — 24.
Kedves órák Képes könyv. U. ott, (1882.)
— 25. Bimbócskáknak
rózsaszálak.
Képeskönyv. U. ott, (1883.) — 26. Hogyan lehet könnyen
meggazdagodni.
Elbeszélés. U. ott, (1883. Magyar Könyvtár.) — 27. Népdalok, gyűjteményekből
válogatva. U. ott, (1883. M. Könyvtár.)
— 28. Népmesék. U. ott. (1883. Magyar
Könyvtár.) — 29. Nótás Kata, eredeti népszínmű 3 felv., zenéje Szentirmay Elemértől. U. ott, (1883. Népszínház műsora
7., először adatott a budapesti népszínházban 1879. nov. 28. Ism. Független
Hirlap 330., Hon 287., Egyetértés 329..
Ellenőr 569. sz. sat. Beöthy Zsolt, Színműírók). — 30. Az öreg béres, ered.
népszínmű 3 felv. U. ott, (1884. Népszínház műsora 11., először adatott a
népszínházban 1881. decz. 17. Ism. Függetlenség 348., Főv. Lapok 288., Hon
347., Budapesti Hirlap 185., Ellenőr 6%.,
Pesti Napló 347. sz. sat.) — 31. ABC
jó gyermekek számára. A betűkhöz alkalmazott versecskékkel. U. ott, (1884).
Uj kiadás. U. ott, 1894. — 32. Dr. Lu- j
ther Márton Kis kátéja. Ágost. hitv.
evang. népiskolák számára. Magyarázó
jegyzetekkel ellátta. U. ott, 1884. — 33.
Beggeltől estig. Képeskönyv. U. ott, (1885.)
— 34. Győry Vilmos egyházi
beszédei.
Rendezte Radnai Rezső. U. ott. 1886.
(Ism. Prot. Egyh. és Iskolai Lap.) —

— 35. Győry Vilmos költeményei. Sajtóalá rendezték : Almási Balogh Tihaméiv
Bérezik Árpád, Dalmady Győző és Radnai Rezső. U. ott, 1886. arczképpel. (A
költő életrajzával Radnai Rezsőtől. Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap., Nemzet 163
sz., Főv. Lapok 227. sz., Vasárnapi Újság 24. sz.) — 36. Győry Vilmos elbeszélései. U. ott, 1886. (Aurora-köuyvtár I. Több nem jelent meg.) — 37_
Győry Vilmos elbeszélései. U. ott, 1888.
Két kötet. — 38. Regék a görög és római őskorból. Grimm A. L. után átdolgozták . . . és Győry Ilona. U. ott, 1888.
(2. kiadás.) — írt még egy 1 felv. vígjátékot Gyula szerelme cz., mely 1859.
jún. 30. elő is adatott a pesti nemzeti
színházban, de kevés sikerrel, és egy
népszínművet A jeles kompánia 3 felv.,
zenéje Delin Henriktől, mely szintén előadatott 1883. jún. 29. a nemzeti színházban (ism. Főv. Lapok 151., Függetlenség
179., Pesti Napló 178. sz. sat.); A hazug vagy az igazság is gyanús, vígj. 3
felv. Don Juan Ruiz de Álarcon y Mendoza után spanyolból ford., színre alkalmazta Paulav Ede, szintén előadatott
1-ör 1891. szept. 9. a nemzeti színházban. — Egy verses levelét Haan Lajoshoz, Orosháza, 1874. márcz. 17. közli
Zsilinszky Lajos a Fővárosi Lapokban
(1891. 88 sz.) — Szerkesztette a Protestáns árvaházi képes naptárt 1876—
1886. évekre Budapesten (Farkas Józseffel együtt.)
Hölgyfutár

1862. 112. SZ. 1863. I I . 32. SZ. —

Családi hör 1862. 36. köny. arczk. 1876. 47.
SZ. köny. arczk. — Kisfaludy-Társaság Évlapjai Uj Folyam IV. 1868. 12. 1. — Hazánk és
a Külföld

Almanach

1871. 19. SZ. a r c z k . — M.

1*78. 333.,

Akadémiai

1875. 3'^6., 1877.

289.,

1881. 181., 1884. 227. (Munkálatai) és 1886.
333. 1. N e k r . — Magyarország
1873. 28. s z . a r c z k . —

Vulkooich

és a

Nagyrilág

Sándor,

Ma-

gyar í r ó k Albuma. Pozsony, 1873. 330. 1. —
Prot.

Uj Képes

Naptár

1875. a r c z k . —

Figyelő

I., I I . 1875—76., XIV., XIX., XX. — M. Köny-

vészet 1876., 1878., 1883—86., 1888., 1893. —
Vasám.

Újság

1899. 11. s z . a r c z k . 1885. 16. sz..

arczk. — Föv. Lapok 1882. 260. Sz. 1885. 87—89.r

Györik—Györkönyi
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105.,

l'<8. sz.

(Porzó). — Ország-Világ

1884.

22. sz. arczk. 1885. 16. sz. arczk. — 1885 :
Prot.

Egyh.

és Isk.

lap

16. s z .

(Ballagi

Mór),

17. sz. (Bachát D. és Doleschall S.). 19. sz
(Boross Mihály tévedéseket a k a r helyreigazítani s maga is tévedésekbe esik). Pesti
Napló

103. SZ.

Egyetértés,

103.,

105.,

300.

SZ.

(Gy. V.-ra emlékezés. Porzó). Nemzet 103., 105.
s z . Budapesti

Hírlap

103., 105., 169. s z á m .

(A

holt költő nyaralója), 178. sz. (A költő hag y a t é k a ) , Békésmegyei

arczk.

Debreczeni

Adolf),

Magyar

Athenás

161.,

Közlöny

Prot,
Bazár

lap
9.

93. SZ. HI.

18. sz.

SZ. —

498. 1. — Petrik

•és B i b l i o g r . — Békésvárm.

Salon

(Lang

Uj

Magyar

Könyvészete

történelmi

Évkönyv

1886. arczk. (Zsilinszky Mihály). — Radnai
Rezső, Győry Vilmos élete (Gy. V. Költemén y e i . B p e s t , 1886. 1 — 119. 1.) — Ungar.
1886. ( P o r z ó ) . — Zalai

Tanügy

Revue

1887. 2 — 6 . SZ.

( N e u m a n n E . ) — Kisfaludy-Társaság

Evlapjai

XXII. (Bérezik Árpád emlékbeszéde).— Veres,
Orosháza

146. — Beöthy

Zsolt

M.

Nemzeti

Irodalom Tört. Ismertetése II. és Szépprózai
E l b e s z é l é s I I . — Akadémiai

Értesítő 189&. (Szász

Károly emlékbeszéde) és gyászjelentés

Győrik Márton, ág. ev. lyceumi tanár,
•szül. 1848. okt. 3. Gáloson Mosonmegyéb e n ; közép- és főiskolai tanulmányai
után leszolgálta az önkéntesi évét, azután két évig nevelő volt. 1877-ben lyceumi tanárnak választatott meg Pozsonyban. hol jelenleg is működik. Időközben
az 1878. mozgósítás alkalmával mint hadnagy a dél-dalmácziai hadoszlopnál szolgált. — Műve : Schimkoianum.
Pozsony
1 8 8 5 - 9 4 . 11 füzet. Dr. Schimko Frigyes
Dániel, bécsi egyetemi tanár, a pozsonyi
lýceum egykori tanítványa, 16.000 darabból álló nagyszerű éremgyűjteményét,
melyet 40 évig gyűjtött. 1867-ben a pozsonyi ev. lyceumnak hagyta. E gyűjtemény őrévé 1882-ben Gy. választatott
meg és annak rendezése s lajstromozása
reá bízatván, három évi előtanulmány
és rendezés után, azok jegyzékéből Pozsonyban 1885-től 1894-ig 11 füzetet
Schimkoianum
czímmel ki is adott (I.
Hires személyek emlékérmei 1885; II.
Magyarország érmei 1886; III. Görög érmek 1887; IV. Régiségek 1887; V., VI.,
Római érmek 1 8 8 9 - 9 0 ; VII. Portugall.
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spanyol és franczia érmek 1891 ; VIII.
Nagybritanniai, olasz és svájezi érmek
1892 ; IX. Belga, németalföldi, dán. svéd,
norvég, orosz-lengyel érmek 1893 ; X.
Osztrák érmek 1894; mind ezen füzetek a pozsonyi ág. ev. lvceum Értesítőjében jelentek meg előbb és onnan különnyomatban, összesen 61 í v ; a XI. füzet
12 íven. mely a német érmeket, a Balkán félsziget államainak, továbbá Ázsia.
Afrika, Amerika s Ausztrália érmeit és a
miscellán érmeket foglalja magában 12
íven szintén ki van nyomtatva s 1895ben jelenik meg. (Ism. Archaeol. Értesítő.)
Horváth István Könyvészete 1886., 1889—
90. — Rajner Névkönyve s önéletrajzi adatok.

Györkönyi Károly, családi nevén Arnhold, jogi doktor és ügyvéd, szül. 1853.
ápr. 17. Györkönyben Tolnamegyében,
német lakosság közt. német nyelvű szülőktől ; atyja ág. ev. tanító volt; az algymnasiumotSár-Szent-Lőrinczen (Tolnamegvében), a főgymnasiumot a soproni
lyceumban, a jogot Pozsonyban az akadémián és a budapesti egyetemen végezte.
Mint tartalékos hadnagy részt vett a
boszniai occupatióban. Az ügyvédi gyakorlatot Sopronban teljesítette, hol 18sl
óta ügyvédi irodája van. — Pozsonyban
egy ideig a Pozsonyvidéki Lapok beimunkatársa volt; Sopronban rövid ideig
német lapot szerkesztett és a Sopron cz.
magyar hírlapba irányezikkeket írt. Novelletteket, beszélyeket és rajzokat írt az
Üstökösbe (1874. A paraszt, A kinek a
kapanyél is elsül, A mikor én egyszer
nagy úr voltam), a Magyarország és a
Nagyvilágba (1875. A nyűge Pali, 1876.
A Lajos bácsi pipatóriuma), a Fővárosi
Lapokba (1875. A falu első legénye,
1879. Nyolcz év után, 1892. A kis Ali,
1893. Karácsonyi dal, 1894. Egy fogadás.
Úrrá lett Marcsák Péter ! A kötél. Ágnes
rendelkezett, Rézi meg a Miska, A Maresch Lipót regénye, Bukott angyalok,
Kapitány úr Hentes, A kis kastélyban,
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Győrök

A szerelem próbája s Cserő Lidi cz. regénye), a Sopronba (1893. A szép Milka
esetje), az Ország-Világba (1894. Az utolsó
dézsma), M. Hírlapba (1894. A Tálos uram
pöre), a Vasárnapi Újságba ^1894. A Gerjénes kincse). Beszélyeivel újabban feltűnést keltett. Saját családi neve alatt
csak az Üstökös közleményei s a helyi lapokba írt czikkeinek egy része jelent
meg, az utóbbiak Q jegygvel is ; többi
dolgozatainál Gvörkönyi-Arnhold Károly,
Györkönyi A. Károly és legutóbb csak
Gvörkönyi Károly nevet használt.
Fővárosi

adatok.

Lapok

1893. 147. SZ. é s ö n é l e t r a j z i
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nyek, A devecseri régi vár rövid ismertetése, Mi is teszünk valamit, eredeti
vígj. 1. felv., A műkedvelők, eredeti vígj.
1 felv. egy műkedvelőtől, az előbb említettek is névtelenül. Gy. tollából.) —
Szerkesztette Balaton-Füreden a Balaton
cz. lapot 1862. jún. 26-tól szept. 29-ig
19 számot és a Balaton-Füredi Naplót
1863. jún. 14-től szept. 9-ig 21 számot,
: mind a két lapot saját nyomdájában nvomatta s adta ki: végre a Magyar Föld
cz. társadalmi s vegyes tartalmú élezés
képes hetilapot Sopronban, melyből azonban 1863. nov. 15. csak a mutatványszám jelent meg.

Győrök György (alsó-eőri), ügyvéd,
Petrik Könyvészete és fiának Győrök Leónak szíves közlése.
szül. 1815-ben Pápán Veszprémmegyében; ügyvéd, majd Pápa város kir. ügyésze
Győrök Leó György (alső-eőri), főlett. Az 1848—49. szabadságharczban a : reáliskolai tanár, előbbinek fia, szül. 1847.
pápai zászlóaljnak hadbirája volt és az- ápr. 22. Pápán(Veszprémm.); középiskoláiután sokáig bujdosott somogyi ismerősei- nak Székesfejérvárt befejezése után a tengenél ; az ötvenes években a devecseri részeti pályát végezte, majd azt elhagyva,
szolgabírói járás kerületi jegyzője volt. egy évig Argolországban (Cardiffban) élt:
Utolsó éveiben tanároskodott Budán, So- tanítással és festéssel kereste kenyerét.
morján, Jászberényben és meghalt 1888- Innét Párisba került, hol három évig az
ban Tisza-Abádon Jász-Nagv-Kun-Szol- École des Ponts et Chaussées, az École
nokmegyében. — Czikkei a Balaton- des Beaux-Arts és a Sorbonne előadásait
Füredi Naplóban (1861. Utiképek Zala- hallgatta. Az 1870. franczia forradalom
Somogyból, 1862 — 63. Nagy-Kanizsa vá- (a köztársaság kikiáltása) és a város
ros története). — Munkái: 1. Eljárások s ostroma a poroszok által véget vetett
okiratok elemzése, helységbirák számára. tanulmányainak és ő beállott katonának.
Pest, 1853. — 2. A község birája, vagy Később, midőn a Commune ügye rosszra
eljárások törvénykezési küldöttségekben. fordult, Gy. védelmére sietett, pár hét
U. ott, 1854. — 3. Margitsziget
törté- alatt törzskari kapitány, majd Páris kulnelme az I. századtól a jelenkorig és a csának, a Port Maillot és környékének
Margitszigeten lakott hét szerzetes rend- tüzérparancsnoka s a 2. genie-zászlóalj őrnek eredete, rendeltetése, főbb szabályai, nagya lett. Midőn itt egy éjjel, úgyszólszines öltözete s rövid történelme. 50 ván az ellenség orra előtt, egy födött
ábrával. IV. Béla a Margitszigeten, vagy üteget állíttatott föl s reggelre kelve az
a margitszigeti apáczák. tört. szinmű ellenség ütegeit szétszórta, két nap múlva
1 felv. Kassa, 1875—76. Két rész. (Őri pedig egy hatalmas támadását is visszaG. György névvel.) — Szerkesztette A de- verte, a Commune a romba lőtt Issy vár
vecseri 1857—58. évi szinműkedvelők parancsnokává nevezte ki az ezen állásEmlékkönyvét. Sopron, 1859. (A tiszta ról lemondott Eudes tábornok helyére.
jövedelemnek egy része a pesti nemzeti Később a Commune utolsó mentsvárászinház nyugdíjintézete alaptőkéjének nö- nak, az általa megerősített Montmartrevelésére fordíttatott. Tartalma: Költemé- nak lett parancsnoka. A Commune le-
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veretése után fogságba került, két ízben
agyonlövésre ítélték s csakis az utolsó
pillanatban menekült meg a haláltól.
Ezután az Aube transport-hajón a bresti
hadi kikötőben négy hónapig sinlődött
900 társával, kik közül a negyedik hónap végén már csak 300 maradt életben,
mert a többit a kiállóit sanyarúságok
elpusztították. A bresti kikötőből csodával határos módon megszabadulva, 1871
végén visszatért Magyarországba s mint
mérnök itt működött egy belga vasútépítő
társaságnál mindaddig, míg a krach következtében a munkát abba. nem hagyták. lH76-ban tanári képesítést nyert a nyelvészetből és Trefort közoktatásügyi miniszter kinevezte Fiúméba a magyar és
franczia nyelv tanárának az ottani gymnasiumhoz. 1880-ban Budapest főváros
szolgálatába állott és előbb mint kisegítő tanár, 1886 óta pedig mint rendes
tanár a IV. kerületi főreáliskolában a
franczia és magyar nyelvet tanítja. Mint
jeles tájképfestő ismeretes, képeivel többször részt vett a képzőművészeti tárlatokon. Tengerészeti szenvedélyéről most
sem mondott le, minden nagyobb szünidejét az Adrián tölti, többször társaságban ; 1891-ben a saját terve szerint épített kis vitorlás hajón tette meg ezen
kalandos utazását ; Szinnyei Ottmár, ki
szintén részt vett ezen tengeri kiránduláson Fiamétól Spalatoig. leírta azt Magyar
lobogó az Adrián (Bpest. 1892) cz. munkájában ; a képeket Gy. rajzolta hozzá.
— Czikkeket írt az Egyetértésbe (1876—
78.) — Munkái: 1. GrammaHca
metodica delia lingua ungherese con exercisi
pratici. Fiume. 1880. (I. rész. több nem
jelent meg. Ism. Bud. Szemle LXXIII.
1893., mely a legjobb olasz nyelven írt
magyar nyelvtanok közé sorolja) — 2.
Ldsadó hajósnép viszontagságai a csendes tengeren. Való történet. Az ifjúság
számára írta és rajzolta. Bpest, 1890.
(Ism. Bud. Szemle.)
Néptanítók

Lapja

1872.

738. I. —

Budapest,
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IV. ker. főreáliskola
váth

Ignácz

Értesítője

Könyvészete

1886—90. —
1889—90. —

Névkönyve. — Pallas Nagylexikona

HorRajner

VIII.

Gyújtó István (sepsi-martonosi). székely származású ; Gy. Miklós és Görög
Sára fia. a parajdi (Udvarhelvm.) sóhivatalnál 1794-től mázsáló volt. — Munkái :
1. Az erkölcsöknek és a világi
dolgok
folyásának
kisded tüköré. Versekben
készítette kedves nemzetének hasznára. . .
Kolozsvár. 1 797. — 2. Életnek
mestersége. Szabadon fordítva. U. ott, 1800. —
3. Az embernek jobbítására czélozó némely beszélgetések.
Melyeket készített
kedves nemzetének hasznára. I. darab.
U. ott, 1805.
Katona,

História Critica XLI. 585. 1. —

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV.
— Petrik B i b l i o g r .

479.

Gyújtó Izabella. L. Fanghné.
Gyújtó Sándor — Költeményeket írt
a Szive kiömlése. . . (M.-Vásárhely, 1829.)
cz. munkába, az Aglájába (II. 1830.), a
Költemények (Kolozsvár, 1833) cz. gyűjteménybe s a Nemzeti Almanachba (L
1841.); egy czikke is van a kolozsvári
Nemzeti Társalkodóban (1830.) — Munkája : Bereczki Ferencz sírjánál.
M.Vasárhely, 1830.
Koncz, József, M a r o s v á s á r h e l y i n y o m d a t ö r -

ténete 40. 1. — Petrik Bibliogr.

Gyukics Ábrahám,
alezredes, szül..
1844. febr. 9. Goszpodiniczén Bács-Bodrogmegyében ; jelenleg cs. kir. alezredes
Prágában. — Czikkei németül az Österr.Ung. Wehrzeitungban (lo84. Karagyorgyevics Péter, 18-55. Titel története. 18S9.
Visszapillantás az osztrák-magyar dunai
hajóhadak történetére, 1890. A sajkások
működése a vaskapu szabályozásánál),
a Javorban szerbül (1885. Titel története, 1887. Gyurgyevo és Nádaly telepítése, 1890. A sajkások egyik kudarcza
1840-ben, 1891. Mikor költöztek a szerbek III. Arsen pa^'iarkával hazánkba ?
A titeli naszádosok és a rumén dunai
flotilla eredete, 1892. Mikor foglalták el
a szerbek Temerint és Járeket ?), a Nase
4. ív sajtó

alá

adatott

1894,

deczember

19.

129

Gyula—Gyulafi

Dobában szerbűi (1886. Zsabaly község
neve), a Letopiszban szerbűi (1889. Vitkovics Gábor a sajkások története cz.
művének bírálata), a Streffleur, Österr.
Militar Zeitungjában németül (1890. A
titeli sajkás zászlóalj részvétele az 1789
—91. török hadjáratban és a Letopiszban
is szerbűi.) — Munkája: Adalékok
Rajics János élettörténetéhes.
Zara, 1886.
(szerbül.) — Kéziratban: A titeli sajkásezred története 1763—1872-ig (szerbűi.)
.¥. Könyv-Szemle 1893. 113. 1. és Thim József szíves közlése.
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Emlékirat,
melyet mélt. gróf Wenckheim Frigyesné szül. gróf Wenckheim
Krisztina, mint a békésmegyei árvaház
alapítója tiszteletére tartott. U. ott, 1891.
— Szerkesztette a Békésmegyei Lapokat
1893. júl. 8-tól nov. 4-ig B.-Gyulán.
Dombi Lajos szíves közlése (önéletrajzi
adatok után.)

Gyulaíi János, nagyváradi tanár 1597től; külföldön, nevezetesen Svájczban is
járt. — Munkája: Hárfák Hárfája. Az
a z : Istenhez való oly áhítatos Fohászkodások. melyek minden keresztyén hív
lelkeket az Istennek valóságos tiszteletére, és imádására felbuzditt és a mellyeket irtt. . .Debreczen, 1599. (Végén van
Szentegyházi énekek cz. 3 magyar ének.
melyeket szintén Gy. írt. Egyetlen példánya 1849-ben Nagyenveden pusztult el.)

Gyula János (megyaszai.) — Kézirati
m u n k á j a : A baji ref. sz. eklesiában a
templom felszenteltetése alkalmával 1784.
oct. 10. mondott prédikáczió (a budapesti egyetemi könyvtárban.)
Gyula (Szigeti) György sat. L.Ssigethi
Gyula György sat.
Weszprémi Succincta Medicorum Biogr. 56.1.
— Szabó Károly. Régi M. Könyvtár I. 147. 1.
Gyulafi Endre, . polgáriskolai tanár,
szül. 1867. nov. 11. Gyulán. BékésrneGyulafi Lestár (ráthóti), fejedelmi titgyében, hol 1880-tól a polgári iskola kár és követ, Gy. János és devecseri
négy osztályát végezte ; 1884-ben a zilahi j Choron Dóra fia. szül. 1557. szept. 20.
állami tanítóképzőben folytatta tanulá- Eustachius napján, ezért kapta a masát. hol az irodalmi kör elnöke volt és gyaros Lestár nevet a keresztségben ;
1888-ban tanítói oklevelet nyert. 1888- atyját már 1559-ben elvesztvén, anyja
tól a budai állami polgáriskolai tanító- i gondviselése alatt növekedett, ki 1560
képzőben tanult. 1891. szept. hóban a 1 elején, midőn a törökök Hegy esd várát
székely-keresztúri állami tanítóképző in- Zalában elfoglalták, az ennek közelében
tézethez neveztetett ki tanárnak. 1892- eső Csobáncz várából kis fiával előbb
ben szülővárosa választotta meg a köz- j Szigligetre, majd Kémendre s utóbb Körségi polg. fiúiskolához tanárnak és azóta mendre költözött. 1573-ban Gy. a bécsi
ott működik és egyúttal a békésmegyei : császári iskola növendéke volt és itt
múzeum őre. — Zilahi tartózkodása vetette meg tudományos képzettsége alapalatt a Szilágyban több költeménye s j ját. Már ifjú korában Erdélybe került
elbeszélése jelent meg ; Budapesten pe- és Báthori Kristóf fejedelem udvarában
dig a Fővárosi Lapokban és a Vasárnapi annak 1581-ben történt halálakor titkár
Újságban jelentek meg irodalmi dolgo- j volt; ezen minőségben szolgált Báthori
zatai; a kolozsvári Ellenzéknek is mun- I Zsigmond alatt is ennek 1602-ben törkatársa volt. A Békésmegyei Lapoknak tént végleges leköszönéseig. Külföldön,
előbb főmunkatársa, később szerkesztője mint a fejedelem megbízottja, legelőször
volt; sok vezérczikket és tárczát írt a 1582-ben járt, midőn Vesselényi FerenczBékés cz. lapba is. Exner családi nevét nek Krakkóban tartott lakodalmán a
1888-ban változtatta Gyulafira. — Mun- fejedelmet képviselte s ennek, valamint
kái : 1. Emlékirat
Göndöcs Benedek a főuraknak fényes ajándékait üdvözlő
•tiszteletére. Békés-Csaba, 1890. — 2. i beszédével bemutatta. Tagja volt azon
I d . S z i n n y e i J , Magyar írők IV.
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követségnek, melyet Báthori Zsigmond
1587-ben a varsói királyválasztó lengyel
országgyűlésre Kovacsóczy Farkas cancellarius vezérlete alatt küldött. Első
követségét Lengyelországba Zamojski János cancellariushoz a Lengyelországot
és Erdélyt egyaránt fenyegető török ellen
követendő magatartás ügyében 15S0-ben
végezte. Második követsége volt Krakkóba III. Zsigmond lengyel királyhoz
1591 tavaszán, hogy a megürült krakkói
püspökséget a király Báthori Zsigmond
fejedelem unokatestvérének. Endre bibornoknak adományozza. 1591 őszén
harmadszor járt Lengyelországban Zamojski Jánosnál, ennek 1590-ben elhalt
neje Báthori Griseldis, a fejedelem testvére, visszakövetelt hozománya ügyében.
Negyedik útja volt Zamojskitól a lengyel királyhoz a 30,000 frtért, melyet
Báthori Zsigmond, a lengyel király Báthori István végrendelete értelmében,
Lengyelországtól ismételten követelt. Több
hónapig fáradozott ez ügyben a királynál, részint Visliczán, részint Krakkóban, hol jelen volt a lengyel királynak
1590. máj 31. Anna osztrák herczegasszonynyal tartott lakodalmán. Ötödik
útja a lengyel országgyűlésre Varsóba,
a fönnebbi követelés ügyében 1592 őszén.
Már e követség alkalmával nyerte fejedelmétől azt az utasítást, hogy szerezzen
neki pártot, mely őt a lengyel trónra
emelje. Hatodik útja volt Lengyelországba
1593-ban. hogy színleg a HO ezer frtot
sürgesse, valósággal pedig az említett terv
kivitelén működjék. 1594 okt. elején fejedelme ismét Lengyelországba küldötte,
hogy az említett adósságot és Báthori Griseldis hozományát sürgesse, s a mi fontosabb volt, Lengyelországot a törökök ellen
való szövetkezésre és segélyadásra igyekezzék bírni ; de 1595 tavaszán siker
nélkül tért vissza. 1595. júl. 5. Szamosközi szerint Báthori Zsigmond ismét, tizenegyedszer, Lengyelországba küldötte, követelései sürgetésére s a lengyelekkel
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való szövetkezés ügyében; azonban fáradozása most is sikertelen maradt. Ezen
diplomatiai működése alatt folyvást udvari
titkári rangban állott; 1597. decz. 13.
feljegyzése szerint titkári s konyhamestert
évi fizetése, téli és nyári tisztességes ruházaton és harmadmagával való asztaltartáson kívül, 350 forintot tett. Báthori
Endre fejedelem idejében is megtartotta
titkári állását és a fejedelem a lengyel
országgyűlésre 1599-ben követűi őt és
Sennyei Pongráczot küldötte. Midőn Báthori Zsigmond 1601-ben trónját harmadszor is visszafoglalta, e régi híve
szolgálatát ismét igénybe vette s ápr. 30.
Kolozsvárról őt küldötte Szathmárra Bástával alkudozni, hogy Erdélyt Rudolf császár megegyezésével mint annak híve
megtarthassa. Ezen küldetése sikertelen
maradt s Básta a goroszlói csatában
aug. 3. a fejedelmi hadakat szétverte..
Midőn Báthori Zsigmond 1602-ben Erdélyről végkép leköszönt s Csehországba vonult, Gy. helyzete Básta rémuralma alatt,
hivatalos állása s fizetése megszűntével,
mind súlyosabbá vált. 1603-ban Székely
Mózes bukása után a Borbély György
vezetése alatt harczoló hazafiak Básta
túlnyomó ereje elől Karánsebesre bujdostak ki. Ezek, a hadaival Lippa felé
vonuló Básta kiengesztelésére, a nehéz
megbízatásokban gyakran forgott tapintatos és eszélyes Gy. küldötték Kapronczai Mártonnal együtt követségbe. Gy.
Facséton találkozott Bástával s ügyességének sikerült a nehéz feladatot szerencsésen megoldani. Bástához intézett
beszéde: Szamosközi Tört. munkái III.
324—380. 1. és utána Wolfg. Bethlen,
Hist. V. 5 0 5 - 5 1 2 . 1. Ezentúl, úgy látszik, a szerencsétlen haza sorsán elborúlt lélekkel, félrevonulva élt. Az élet rá
nézve, mint 1604. Keresztúri Györgyhöz
írt levelében mondja, keservesebb volt
a halálnál. Bocskai támadását és erdélyi
fejedelemségét még megérte; de hogy
alatta régi hivatalát visszanyerte volna,.
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ennek nyomát nem találjuk. Az 1605 királyhoz és egyéb a Gy. följegyzéseit,
évről több jegyzete maradt fönn, a leg- megbízatásait és életét fölvilágosító irautolsó május 17—19-re vonatkozik. Ha- tokat tartalmaz.) — Wenzel Gusztáv
lála hihetően nem sokára ezután követ- könyvtárának egy részével az egyetemi
kezett be. — Bod Péter állítása szerint, könyvtár birtokába jutott codexben Gy.
«megirta a maga idejebeli dolgokat, a maradványainak nagyobb része előkemely históriával élt s sokszor is hozza rült, melyet Szilágyi Sándor tett közzé
elő Bethlen a maga írásában» ; ugyanezt a Történelmi Tárban (1893 1 0 9 - 1 4 5
mondja Benkő József is : ugyanezt állítja és 193—231. 1.): Gyulaffi Lestár törcz. (szintén maHaner, a ki szerint Gy. ezen történelmi téneti maradványai
műve latinul volt írva. Szabó Károly gvarúl írvák; excerptákat.. annalisokat
kétségbe vonja azt, hogy Gy. a maga és följegyzéseket foglalnak magokban.)
korát tárgyaló történelmi művet hagyott Ugyanez megjelent a Magyar Történelmi
volna hátra. E helyett rendes naplót ve- Évkönyvek és Naplók a XVI.—XVIII.
zetett. (Benkő József előbeszéde szerint. századokból, Bpest, 1894. II. kötetében.
Bethlen Farkas históriájához V. 9. 1.)
Bod, M. Athenas 95. — Horányi, Memoria
Szerinte e napló Gy. Gazdasági ügyeire
I I . G3. — Siebenb.
Quartalschrift
1801. V I I .
14. 1. — Keresztény
Magvető
187G. 193. ( G y .
s hivatalos működésére vonatkozott. A
feljegyzései Dávid Ferencz fogsága s halála
Benkő birtokában volt példány, az ő
körülményeiről.) — Szilády Aron, Régi M.
kéziratgyűjteményével együtt, 1849-ben
Költök Tára V. 286. — Magyar Akadémiai Éraz enyedi főiskolai könyvtár földulásatesítő 1890. 30. 1. — Petrik
Bibliogr.
kor veszett el. Történelmi följegyzéseiből
Gyulay Béla (gyulai), bölcseleti dokmindaz, a mi reánk szállott, a budapesti i tor. polgáriskolai igazgató, szül. 1844.
egyetem könyvtárában a Pray-féle Col- júl. 11. Sellyén (Baranyam.), hol atyja
lectio LVIII. és LIX. kötetében maradt néptanító volt; középiskolai tanulmáfönn. Innen tette közzé e jegyzetek na- nyait Pécsett végezte 1862-ben. Eleinte
gyobb részét az 1594. évig terjedőleg a papi pályára készült és négy évig
Kulcsár István, némely rész kihagyásá- theologiát tanult, azután segédlelkész
val és sok hibával, a latin jegyzeteket lett; azonban erről lemondott és nevelő
pedig magyar fordításban, ily czímmel: lett Bezerédj Antalnál, majd Budnyánszky
Krónika.
A mohácsi veszedelemtől a Iván bárónál Szent-Ivánfán, illetőleg Pakbécsi békülésig Magyarországban, Er- son 1871-ig. Azután Pesten a Röser
délyben, Havasalföldön, és Moldvában Miklós kereskedelmi tanintézetében volt
történt dolgokról. Pest, 1805. Azért szük- tanár; 1872-ben a fővárosi VI. kerületi
ségesnek látta a m. tudom, akadémia községi polgári fiúiskolához neveztetett
ezen munkát újabb hibátlan kiadásban ki, 1876 óta pedig az V. kerületi polgári
kiadni: Gyulafi Lestár följegyzései. 1565 leányiskola igazgatója. 1876-ban közép— 1605. Bpest. 1881. (Monumenta Hun- iskolai tanári oklevelet nyert a magyar
gáriáé Historica. Magyar Történelmi Em- nyelvből és irodalomból, 1883-ban böllékek. Második osztály. írók. XXXI. kö- cseleti doktorrá promoveáltatott. 1893 óta
tet. Eredeti és egykorú példányokból a Magy. Paedagogiai Társaságnak pénzkiadta és bevezetéssel ellátta Szabó Ká- tárosa. Mint igazgató ő szervezte iskolája
roly. 1—47. 1. A följegyzések, kevés ki- mellett az első női kereskedelmi tanvétellel, magyarul vannak írva ; a Füg- folyamot. Tevékeny részt vesz az ergelék 48—124. 1. LIII latin szövegű ok- kölcs-nemesítő egyesületben, melynek titlevelet tartalmaz, melyek Gy. beszédeit, kára ; a budapesti népoktatási körnek
leveleit, a fejedelem leveleit a lengyel pedig 1871 óta jegyzője. — 1862-ben
5*
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lépett fel először az irodalomban a pécsi ism. sat., 1878. írásbeli gyakorlatok
lýceum Évkönyvében költeményeivel; pragmatikája a polg. iskolában. 1883 —
később verset és prózát vegyesen írt a 84. Az állami felsőbb leányiskolák, A
szépirodalmi s ifjúsági lapokba, a Tolna- polgári iskolák kérdése sat.), a Paedamegyei nőegylet Évkönyvébe, az Egri gogiai Szemlébe (1881. A polgári leányNépkönyvbe, a Zala-Somogyi Közlönybe iskola jövője), a Budapesti Hirlapba
(1864. Az iskolatanítók. Déli szomszé- (1882. Egy szó a nőnevelésről), a Közdaink, Nevelésügyi Közlemények. 1866. oktatásba (1882. Hol állítsunk felső népLegyünk körültekintők, Az elszegényedés és polg. iskolákat ? Kereskedelmi szakszülőanyja. Az iparról, 1870. Győzzön iskoláink, Komoly szó a tankötelezettség
a jobb, A kötelességérzet. Beethoven La- érdekében. Tanító- és tanítónőképző injos, Paganini karácsonyi ajándéka), a tézetek, Teendőink a népoktatás terén
pécsi Kalauzba (1865. Veszprém tan-, stb.. 1883. A II. képviseleti tanítógyűlés,
nevelő- és jótékony intézetei. 1868. Miért 1885. A magyar közoktatás múltja, 1887.
nem vagyunk boldogabbak ?), a Zala- Néhány szó tankönyvirodalmunk érdeSomogvi Népnaptárba (1866. A termé- kében, 1888. A humanismus s a classzettan köréből), a Tanodai Lapokba sica philologia a XIV. és XV. század(1867. Tanmondatok), a Guttenbergbe ban), a Nemzeti Nőnevelésbe (1885. A
(1868. Egy londoni ujságnyomda). az görög nőnevelés), a Pester Lloydba (1891.
Autonomiába (1869. Reformeszmék, Quo- két czikk a nők kereskedelmi és ipari
usque tandem), a Fővárosi Lapokba (1869. szakoktatásáról), az Egyetértésbe (1891.
A német irodalom legrégibb ereklyéi, A jan. 11. A szaktanfelügyelet), a M. Kenémet költészet ókori gyöngyei. 1870.), reskedők Lapjába (1891. Munkásközvetítő
a Somogyba (1870. Az alma nem esik egyesületek), a Kereskedelmi Szakoktamessze fájától, Iparunk és a szakokta- tásba (1893. A női kereskedelmi tantás, Panaszaink főoka, Jólétünk egyik folyamokról.) — Munkái: 1. Népsserií
főrugója, Hogy áll Tolnamegye ?), a Va- neveléstan. Jutalmazott pályamű. Bpest.
sárnapi Újságba (1871 — 72), a Szépiro- 1872. (Ism. Népnevelők Lapja.) — 2.
kereskedelmi
leveleződalmi Közlönybe (1871. A magánnevelés Magyar-német
Strackerjan Fr. után ford. U.
ügyében sat.), a Néptanítók Lapjába könyv.
késikönyve.
(1871. Salzmann és működése. A villám ott, 1872. — 3. As irálytan
elleni védszerekről, Montaigne Mihály, Karner János után ford, és átdolg. U.
irálytan.
A beszélni tanítás, 1874. A felnőttek ott, 1873. — 4. Kereskedelmi
oktatásáról, A II. egyet, tanítógyűlés U. ott, 1873. (Mittelmann Józseffel együtt.)
taneszközkiállítása, könyvism. sat., 1875. — 5. Magyar nyelvtan.
U. ott. 1876.
A magyar nyelv tanítása és szakköny- (A polg. iskolák számára. Ism. Család
veink, Mit tehetünk az iskolán kívül és Iskola, Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883.
nyelvünk érdekében, Nagy László, könyv- 10. kiadás. U. ott, 1892.) — 6. Magyar
ism., 1887. Még néhány szó a felnőttek olvasókönyv.
U. ott, 1877. Két rész.
oktatásáról, 1890. Az erkölcsjavítás s a (Polg. iskolák számára. I. rész 6. kiadás
tanító, 1891. Állítsunk ifjúsági egyesüle- 1893.. 2. rész 5. jav. k. 1894. U. ott.)
tet sat.), a Pesti Naplóba (1872. Keres- — 7. Irodalmi
ismertető. A költői s
kedelmi szakoktatásunk 1890. 349. sz. prózai műfajok gyakorlati ismertetése,
A nők kereskedelmi és ipari szakokta- I elmélete s irodalma. U. ott, 1880. (5.
tása), a Nyelvőrbe (1874. Az i mellék- , kiadás. U. ott. 1895.) — 8. Környei J..
névképző, 1876. A kapcsoló), a Polgári Gyakorlati irálytan.
U, ott, 1882. (ÁtIskolába (1876. Iskolai értesítők, könyv- dolgozott kiadás. 9. kiadás. U. ott, 1895.)
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— 9. Nőnevelés az ó korban. IT. ott,
1883. — 10. Nőnevelés. Gyakorlati útmutatás hatóságok, szülök sat. számára.
U. ott, 1884. — 11. Ipariskolai
olvasókönyv. Az elsőfokú ipariskolák I—III.
évf. számára. U. ott, 1885 — 86. Három
kötet. (I. évf. 2. kiadás. U. ott, 1887.)
— 12. Alsófokú kereskedelmi
iskolák
olvasókönyve.
U. ott. 1886. Két kötet.
(3. kiadás : Magyar olvasókönyv a kereskedő tanoncziskolák I. és II. oszt. számára. U. ott, 1894.) — 13.
Népoktatásmik
a vegyes házbeli királyok korában. U.
ott, 1893. (Különnyomat a M. Paedagogiából 1892.) — Segédszerkesztője volt
a Néptanítók Lapjának 1872 és 1873b a n ; szerkesztette a Népnevelők Lapját
1874 és 1875-ben, a Polgári Iskolát 1876ban ; a Közoktatás társszerkesztője volt
1882-től. — Előszeretettel foglalkozik a
paedagogia történetével ; évek óta gyűjti
az adatokat a XIV. és XV. század magyarországi oktatásügyéhez; az évi Jelentéseket és Értesítőket 1877 óta. —
Álneve : Sellyei Béla.

kelt végrendelete s Naplókönyve 1639-ből.
mikor Törökországba utazott.
Hon

és Külföld

1846.

08.

SZ. —

Vagy

Iván,

Magyarország Családai IV. 486.. 487. 1. —
Történelmi

Tár 1S87. 704., 709. é s 717. 1.

Gyulai Ferencz
(maros-némethi és
nádaskai gróf), Udvarhelyszék főkirálybírája, Középszolnok és Küküllőmegye
főispánja, Gy. István asztalnok fia, cs. kir.
tábornok; Thököly egyik párthíve; Erdély
bukása után kiment Havasföldére. Rákóczy korában már nem a fejedelemmel
harczolt, hanem a labanczok soraiba állt
és 1694. jún. 2. udvarhelyi főkirálybíró
volt. midőn bárói s 1701. jan. 13. grófi
rangra emeltetett. 1709. tábornok lett. A
maros-némethi ev. ref. templomot felépíttette. — 1685-ben követségben járt Carafánál; ekkor írta: Gyulai Fer encznek Karafával való discursusát (magyarúl) és Memoriale-]ki decz. 18. Szatmárt (latinul),
mindkettő közölve van a Történelmi Tárban (1882. 4 8 2 - 4 9 1 . 1.) a gróf Héderváryak viczai levéltárában levő eredeti
kézirat után és végrendelete. Bukarest,
1691. szept. 24. (Tört. Tár 1884. 138—
M. Könyvészet
1870—77. 1893. — Horváth
Ignácz
Könyvészete 1880—1892. — M. Paedagogiai i 140. 1.) a gróf Kuun Géza maros-németi
Szemle 1884. 231. 1. fényny. arczk. (Gólt János.) levéltárában levő eredeti után.

— Petrik Könyvészete. — Verédy, Paedag.
Encyclopaedia 349. 1. — Corvina 1894. 29. sz.
és önéletrajzi adatok.

Gyulai Ferencz (maros-némethi), váradi kapitány, Gy. Tstván kassai kastélyosnak és Ternyey Annának fia, Magyarországból szakadt Erdélybe s 1639-ben
Pécsi Simonnak, a bukott és megnótázott
erdélyi kanczellárnak leányát. Margitot
vévén házastársul, alapítójává lett előkelő
történeti szerepet vitt családjának. I. Rákóczi főasztalnoka, tanácsúr s Udvarhelyszék főkirálybírója, Déva s Borosjenő főés Várad alkapitánya (1651), Zaránd-,
Arad- s Biharmegye főispánja, a hajdúvárosok és a partium főgeneralisa. 1669ben már nem élt. 1638-ban nyerte idősb
Rákóczi György fejedelemtől Maros-Némethit több más birtokokkal együtt. —
A családi levéltárban megvan 1669-ben

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 486.,
487. 1. — Hl. Nemzetségi

Zsebkönyv

I . 118. 1 . —

Történelmi Tár 1887. 704.. 705., 711. 1. (Torma
Károly).

Gyulai Ferencz grófné (gróf Bánffi
Mária), előbbinek neje; 1744-ben még
életben volt. — Naplót hagyott hátra
! kéziratban, mely a család levéltárában
van.
Történelmi

Tár

1887. 704.. 705. é s 717. 1.

Gyulai Ferencz
(maros-némethi és
nádaskai gróf), cs. kir. tábornok, Gy.
István gróf altábornagy és gróf Bánffi
Judit fia, szül. 1714. nov.-27., katonailag
neveltetett, különben polgári iskolákban
tanult. Katonává valószínűleg 1739-ben
j lett és részt vett az első örökösödési háborúban. 1752-ben tábornokká neveztetett
ki, de tovább nem alkalmaztatott tényleges szolgálatra. 1753-ban haza utazott
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borszernagy. gróf Gy. Sámuel altábornagy és báró Bornemisza Anna fia, szül.
1763. szept. 11. Nagyszebenben; 1781ben mint hadapród lépett atyja ezredébe,
négy év múlva főszázados lett. 1788-ban
a It. Bánát-határőr-ezredbe tétetett által,
hol azután őrnagy lett és a törökök
elleni harczban részt vett. 1792-ben a
Gyulai nevű szabad csapattal a Rajna
mellé rendeltetett. 1794-ben a Mária
Terézia-rend vitézi keresztjét kapta ; 1795ben a Benyovszky gyalogezrednél ezredes,
1797. tábornok, 1800. altábornagy és a
60. sz. gyalogezred tulajdonosa lett és a
Mária Terézia középkeresztjét kapta. 1805ben egy hadi osztályt vezérelt Németországba ; a pozsonyi békét megkötötte.
1806-ban Dalmaţia, Horvát- és Slavonországok bánja lett; 1813-ban táborszernagynak neveztetett ki. Az 1813—14.
táborozásban a III. hadtestet vezérelte s
fényes jelét adta hadi tudományának,
különösen Dresdánái, a lipcsei s brienni
ütközetekben, midőn a Lipót-rend nagykeresztjét nyerte. 1815-ben fő hadi-kormányzó volt Bécsben az osztrák sereg
fölött. 1816-ban határőri katonai s polgári kormányzó, 1830. a főhaditanács
elnöke, 1831. szept. 5. ötven éves katonai szolgálata alkalmából a Szent Istváni rend nagy keresztese lett. Meghalt 1831.
nov. 11. Bécsben — Munkái: 1. Hauptquartier
Gras den 3. Julius 1809. Die
Armee unseres besten Monarchen ist wieder in eure Stadt gerückt. . . (Proclamatio, -írét 1 lap.) — 2. Sermo dni comitis Ign. Gyulay de Maros Németh, et
Nádaska, regnorum Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae bani etc,, occasione celebratae 22. Aug. 1825. generalis praefatorum regnorum congregationis pronunciatus. Zagrabiae. — 3. Sermo exc. ac
ill. d n i . . . d u m dnum comitem Carolum
Történelmi
Tár 1887. 701—717. 1. ( K i j e g y z é sek gróf Gyulai család levéltárából, Torma Erdődy de Monyorokerek . . . in officium
ac dignitatem supremi ac perp comitis
Károlytól.)
inel. comitatus Varasdinensis, qua comGyulay Ignácé
(maros-némethi és
missarius regius 20. Sept. 1827. Varasnádaskai gróf), horvátországi bán és tá-

és 1755. jan. 28. Nagy-Szebenben nőül
vette gróf Halier Karolinát; azután gazdálkodásra adta magát. Emlékiratában
nem jegyezte fel azt, hogy mikor tért át
az ev. ref. vallásról a kathol. vallásra.
Zarándmegyei birtokain katholikus templomokat építtetett és segélyezett, de a jezsuitákkal nem rokonszenvezett; az ő
papjai a francziskánusok voltak. Atyja
halála (1758. okt. 13.) után 1759. máj.
16., ennek 51. sz. gyalog-ezredje tulajdonosává lett. A trésztiai falu s aranybányának is tulajdonosa volt. Birtokain, úgy
látszik, csak koronként és leginkább nyaranta tartózkodott; rendes lakása NagySzebenben vala. Meghalt 1787. nov. 20.
Nagy-Szebenben. Benne a család ifjabb ága
kihalt. — Emlékiratokat hagyott hátra, melyeket az Apponyi Sándor gróf birtokában
levő eredeti kéziratból Torma Károly tett
közzé: Gróf Gyulai Ferencz tábornok
emlékiratai 1714—1787 czímmel a Hazánkban (1886. 403—413., 509—522.,
590—603., 681—692., 740—752. és 1888.
54—58. 1.. az emlékiratra s szerzőjére
vonatkozó tudnivalókkal az 58—66. 1.)
Ezen emlékirat nevezetes forrása hazánk
XVIII, századi, főleg katonai s társadalmi
történetének. Följegyzéseit, melyeket Notatióknak, majd Jegyzőkönyvecskének,
leggyakrabban pedig Diariumnak nevez,
1766. máj. 15. Trésztián kezdette írni s
az utolsó jegyzet 1787. júl. 30. után kelt;
rendesen nem keltezte s előbb, úgy látszik, czédulákra írta s könyvébe rendetlen
sorrendben másolta le. Emlékirataiban néhány érdekes történeti adatot is említ
föl; így II. Józsefnek, mint trónörökösnek
Erdélyben 1773-ban és 1783-ban ismételve
tétt utazását ; a Hora-lázadásról írt jegyzetei, habár rövidek, szintén értékesíthetők.
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•dini solenni ritu installaret, pronunciatus.
U. ott. — Még egy beszéde van kéziratban a m. n. múzeum kézirattárában :
Sermo, occasione comitis Antonii Cziraky. in officium supremi comitis inel.
•cottus. Albensis installationis 26. Sept.
1827. (4rét 23 lap.) — Arczképe. rézmetszet, rajzolta Schedy, metszette Ehrenreich ; kőnyomat: rajzolta Machek A.,
nyomt. Gareis A. (Prágában C. W. Enresüél.)
Gemeinnützige
—

Magyar

Hasznos

Blätter

Kurir

Mulatságok

Encyclopaedic

1S2G. 36. SZ. ( a r c z k é p e . )

1832. I . 17. SZ. T o l d a l é k .

—

1832. I . 17. Sz.

Oesterr.

I I . 449. — jVagy Icán.

Magyar-

ország Családai IV. 487., 488., — Wurzbach,
Biographisches Lexikon VI. 77. — Allgemeine
Deutsche

Biographie

X . 250. — Figyelő

V . 152. 1. — Történelmi
Petrik

Tár

B i b l i o g r . — Kazinczy

1887.

Ferencz

I.

378.,

706. 1. —
Levelezése

III. IV. és gyászjelentés.

Gyulai István, magyar prédikátor Kolozsvárt. — Munkái: 1. Keltái
Gáspár.
A Biblianac
első része . . . Kolozsvár,
1551. (Az élőbeszédben Heltai megemlékezik munkatársairól is, kik a biblia
fordításában közreműködtek, e szavakkal : Niha barman, s niha negyén is
voltunc e munkaba. Helthai Gaspar Coloswari Fő lelki Pásztor. Gyvlai Estvan
Magyar Predicator. Ozorai Estvan: Es
Wizaknai Gergely Scola Mester. Csak
két teljes példánya ismeretes, az erdélyi
múzeumé és a késmárki ev. lyceumé,
többi csonka.) — 2. A Jesvs
Sirah
könyue Magyar Nyeluen. U. ott, 1551.
{Mint Gyulai Istvánnak a czímlevél hátlapjára nyomtatott rövid élőbeszédéből
kitetszik, a fordítást Tolnáról küldték be
némely megnevezetlen fordítók, s annak
átvizsgálását és kijavítását Heltai ő reá
bízta s az ő változtatásaival nyomatta ki.)
— Huszár Gál Énekes könyvében két
éneke van: Segélj meg minket mindeneknek atyja és Kinek erejét minden ember
várja. (Neve a vers fejek ben).
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Gyulai János, ev. ref. tanár, Debreczenben végezte tanulását; 1582. jún.
12. a németországi egyetemekre menő,
segélyben részesülő tanulók közt, kik
névaláírással kötelezték magokat, hogy
visszatérvén egyházi szolgálatba lépnek,
találjuk nevét Julius János aláírással;
ki azon évben a vittenbergai egyetemen
tanult. 1586. jan. már debreczeni oskolamester volt; 1597. jan. 16. Nagyváradon
van mint collega, azaz másik tanár mellett szintén t a n á r ; Lampe szerint ott
lelkészi hivatalt is viselt. — Munkája:
öp-rjvoc Ecclesiae Debrecinae, De Morte
Clarissimi Theologi Dn. Thomae Felegihazii Debrecini, patriae pastoris laudatissimi. inter mediaş preces hora. 9. vespertina, diei decimi sexti veteris Januarii placidissime expirantis ; Anno . . . . .
M. D. LXXXVI. A Johanne Givlaio Scholae
Debrecinae Rectore . . . Debrecini. — Az
elhalt Félegyházi Tamás emlékére, mikor
Vy Testamentoma (Debreczen, 1586) kinyomatott, ezen munkába latin verseket
is írt. — Julanusnak is írta magát.
laskai

Csókás

Péter, D e l i o m i n e . W i t t e b e r g a e ,

1585. — Bod, M. Athenas 83., 93., 282. 1. —
Lampe, H i s t ó r i a E c c l e s i a e 637. —

Weszprémi,

Succincta Med. Biogr. II. 56. — Barholomaeides, M e m o r i a e 77. — Révész Imre,

Egyháztör-

ténelmi irodalmunk ügyéhez. Debreczen
1880. 13. 1. — Sziics István. Debreczen város
t ö r t é n e t e 590. 1, — Debreczeni
10.. 11.. 20. 1. — Szabad

Egyház

Prot.

Lap

1886.

1883.

11. Sz.

— Szabó Károly. Régi M. Könyvtár I. 111.,
II. 53. 1.

Gyulay Lajos (maros-némethi gróf),
országgyűlési képviselő, gróf Gv. Ferencz
cs. kir. kamarás és kohányi Kácsándy
Zsuzsanna fia. szül. 1800. jún. 24. Andrásfalván Udvarhely székben; atyja 1807.
márcz. 3. meghalván, nevelésének gondja
az özvegy grófnéra nehezedett, ki Kazinczy Ferencz ajánlására 1808-ban Döbrentei Gábort hívta házához nevelőnek; ez
korán bevezette őt az irodalom- szeretetébe s bevonta őt az általa szerkesztett
Bod, M. A t h e n a s 93. 1. — .V.
Könyv-Szemle
1877. 9. 292.1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv- Erdélyi Múzeum érdek-körébe, mely folyótár I. 12. 1.
iratban Gv. több eredeti értekezésével s
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fordításaival Kazinczy figyelmét és buzdí- nak és a m. tudom, akadémiának alaptását kinyerte. Már 17 éves korában is- tőkéjét tetemes összeggel nevelte. Még
koláit végezvén, az akkori szokás szerint 1848 előtt az enyedi főiskolában a régi
Maros-Vásárhelyre ment joggyakorlatra. Gyulav-stipendiumot megjavította. 18671818-ban a maros-némethi jószág a fiatal ben a megújult maros-némethi templomot
grófnak átadatván, Döbrenteivel együtt fölszenteltette s ugyanakkor az ottani papi
egypár évet falusi jószágán töltött. Köz- állomást tízezer forint tőkével biztosította.
ben Kolozsvárt megjelenvén, ő és id. Beth- Meghalt 1869. márcz. 19. Pesten. — Köllen Ferencz gróf voltak a legelsők, kik a j teménye van a Szépliteraturai Ajándékmagyar ruhát újból felvették és annak vise- ban (1821). Hátrahagyott többféle igen
lését szélesb körben is elterjesztették. 1822- I érdekes gyűjteményei közt első helyet
ben az erdélyi udvari kanczelláriához foglal el egy félszázadig vezetett naplója,
Bécsbe ment, hol huzamos ideig műkö- melynek egy része kivonatban megjelent:
naplótöredékeiből
dött és könyvgyűjtési buzgalmával min- Gróf Gyulay Lajos
den akkor megjelent magyar könyvet meg- (1815-1834.) Kiadta gróf Kuun Géza.
szerzett. Hosszas távollét után Erdélybe Bpest, 1875. (Ism. Vasárnapi Újság 3.,
visszatért; politikai szereplése közben 4. sz. és a Hon 6., 7. sz.) A napló százmeglátogatta a megyegyűléseket. Az 1837. huszonhat 4rét és 8rét kötetre terjed •
szebeni országgyűlésen Zarándmegye kö- kezdődik az 1815. és végződik az 1868.
vete volt, s itt több ellenzéki indítványá- évvel. (Gróf Kuun Géza marosnémethii
val. a reformkérdések tárgyalásával és levéltárában).
Budapesti
Közlöny 1869. 67. s z . —
Vasárnapi
Zarándmegyeben tartott szónoklataival
Újság 1869. 27. sz. arczk. (gr. Kuun Géza.)
az ellenzék jelesei közé emelkedett. Az
•— Figyelő
I . V I . — Petrik
K ö n y v é s z e t e . —ezután következett kolozsvári s pozsonyi
Kazinczy Ferencz Levelezése IV. és gyászországgyűlésre Zarándmegye részéről új- jelentés.
ból megválasztatván, elveihez vas követGyulai Márton. — Munkája: Epinikezetességgel ragaszkodott. E közben Euró- cia Az Tekintetes es Nagysagos Vitézlőpában több nagyobb útat tett és Rómá- ket fő Uraknak, Palfi Miklósnak, es Svarban töltött ideje alatt Czélkuti-Züllich czenburgnak ieles diadalmokrol. Mikepen
magyar születésű szobrásznál megren- az mi hatalmas Urunk Istenünk, az ü
delte Juno szobrát, melyet a m. nemzeti kegyelmes jo voltabol Győr Várat, minmúzeumnak ajándékozott. A tervbe vett deneknek álmelkodasokra, velletlenül,
erdélyi múzeumnak is több érdekes tár- erdemünk fölöt, közönseges örömünkre
gyat ajándékozott, többi közt mineralogiai keresztyen kezhez ada : Ugy mint. 1598.
s éremgyűjteményét. Az 1846. és 1848. Esztendőben. Böyt mas havanak 29 napkolozsvári országgyűlésen mint kir. hiva- jan virradóra. Irattatot, Históriákból et
talos vett részt; 1848-ban pedig Hunyad- Poétakbol való Metamorphosissal. Gyulai
megye részéről a pesti országgyűlésre Marton altal, 1599. Esztendőben. Debreválasztatván, azt változott szintereire czen, 1619. (A m. n. múzeumban czímvégső állomásáig híven elkísérte. 1.850 iapja s három első levele van meg.)
után Pestre tette át lakását és azután
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 219. L
legtöbbet ott lakott. Ő, ki a kolozsvári
Gyulai Mihály, ev. ref. lelkész, Debelső állandó magyar szinház megindítá- reczenben tanult és 1622. okt. 11. lépett
sában munkás volt, a pesti színháznak, a felsőbb osztályokba; 1681—83-ban
színészi nyugdíjintézetnek és különösen a Tisza-Dobon volt pap. — Munkái: 1.
magyar irodalomnak mind végig lelkes Fertelmeskedö,
s bujálkodó Tancs Jupártfogója maradt. Az erdélyi múzeum- talma, az a z : Olyan idvességes Lelki
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Tanítás ; mellyben a Tánczolás micsodás ' csületességéről és tudományáról, szabavétek légyen Isten ellen bőségessen meg- don bocsátotta, s mivel az eszes ifjút
tanittatik ; és az Isten Szent Könyvéből meg akarta nyerni: titkárává és tanáelégedendőképpen meg-világosittatik ; a { csosává tette. Midőn 1576. elnyerte a
Tánczolókat miképpen bűntesse-meg Is- lengyel királyi koronát és Erdélyből
ten, előnkben adatik; a Tánczot javalló Lengyelországba távozott, magával vitte
embereknek ellenvetésire felelet bövön. Gy.-t is, ki ügyességével és ismereteivel
és igazán nyujtatik ; mi légyen azért nélkülözhetlenné tette magát a királyi
tisztünk a Táncz helyet előnkben szám- udvarnál. Midőn Báthory István 1586láltatik.. .Debreczen, 1681. — 2. Bégen ban meghalt, Gy. visszatért Erdélybe s
fundamentumban
él-késsült, és magas Abafájára költözött, hol főleg a tudoToronyban
fel-vonattatott
Világ Ha- mányoknak szentelte idejét. 1591-ben
rangja, a mellyel ; a Bölts Praedicator résztvett a gyulafehérvári tanácskozásSalamon minden rendben karban, s ál- ban, melyen a főurak elhatározták, hogy
lapotban lévőket az Isteni tiszteletre véget kell vetni a versengésnek és viöszve gyűjt, es be-harangoz: az a z : Jó- szálykodásnak, mely Báthory Zsigmond
zan Tanacs, melyben, az Isteni szolga- fejedelem és unokatestvére Báthory Bollatnak azö idejeben s alkalmatosságában dizsár között fenforog, ha máskép nem
való végben vitele ugy tanácsoltatik, lehet, Báthory Boldizsárt ki kell űzni az
hogy egyszer s-mind parancsoltatik-is: országból vagy kivégeztetni. A gyűlésHogy e világ Iffiai, legyenek Istennek jo nek ezen titkos határozatáról Gálfi Jászo hallo Juhai, és szolgai, avagy ; Lelki nos és Gy. értesítették a fejedelmet, kiElmelkedesek mellyekben ; az Ifííaknak nek gyóntatójától tudta meg azt Boldiaz Isteni szolgálatban való serenseg ja- zsár is. A haragjától tartó urak mindent
valtatik; a bün vélek utáltatik, a vé- Gálfira és Gy.-ra hárítottak. Ennélfogva
neknek tehetetlenségek erőtelenségek ki- Báthory Boldizsár 1592-ben, a fejedelem
hallgatag beleegyezésével, Gyulait Abafejesztetik.. .U. ott, 1683.
fáján katonáival összekaszaboltatta. TraSzabó
Károly,
R é g i M . K ö n y v t á r I . 516..
gikus életét Kemény Zsigmond báró
530. 1.
Gyulai Pál (abafáji), fejedelmi titkár, dolgozta fel Gyulai Pál (Pest, 1847) cz.
utóbb tanácsos; Olaszországban Paduá- öt kötetes regényében. — Munkái : 1.
rerum, a Stephano Rege
ban (1571) és Bolognában végezte az Commentarius
egyetemet, pártfogója, Békés Gáspár, adversus magnum Moschorum Ducem
anyagi támogatásával; az orvosi tudo- gestarum, Anno 1.5.80. Claudiopoli, 1581.
mányokból is nvert oklevelet, jóllehet (A szerző, Paulus Giulianus, a Kovaaz orvoslásban nem gyakorolta magát. csóczi Farkas erdélyi cancellariushoz inMidőn Erdélybe visszatért, Békésnek I tézett ajánlás föliratában nevezi meg
pártjára állott és védte annak trónköve- magát. Egyetlen ismert példánya a matelési igényeit. így többek közt 1573-ban I rosvásárhelyi Teleki-könyvtárban van,
a Báthorytól ostromolt fogarasi vár vé- melyről fényképmásolatok vétettek és a
delménél is vitézkedett. Békés kiszökött nevezetesebb hazai könyvtáraknak és a
a várból és kincseinek őrizetével Gy.-t krakkói Jagelló-könyvtárnak ajándékozbízta meg, ki a vár elfoglalása után, a tatott egy-egy példány.) — 2. Tanácsi
nyert meghagyáshoz képest, a győztes Tükör, az az, N. Gyulai Palnak eszes,
Báthorynak adta azokat á t ; azonban okos. tanacsos, Oktató Levele, Mellyet
hűtlen kezelés gyanúja miatt bebörtö- Ama nagy emlekezetű Meltoságos Erdénözték. De Báthory értesülvén Gv. be- lyi Fejedelem és Felséges Lengyel Király
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Báthori Istvánnak szeginy leginyből lött végig 1846-ig. Itt. a reformátusok módja
belső Tanács híve irt, Tanacsi Tükörül, szerint, teljes képzést nyert a tanári páSibrik Györgynek. Varadi Fő Kapitan- lyára ; de mielőtt arra lépett volna, az
nak, Lengyelországi Nipoloinezről. tisz- élet, az irodalom és önképzés terén is végig
tiben híven és dicséretesen való el-járá- haladt. Gyermekkorában már nagy élsára. An. 1585. die 29. Aug. Prov. 12. vezete volt, ha a kolozsvári magyar
v. 15 Qui auscultat consilio. Sapiens szini előadásokat látogathatta. Szerette
est. Prov. 27. v. 9. Miképpen a kenet eljátszani a mit látott, maga is színdaés jó illat meg vidamittya az elmét ; rabokat irogatott; a költőket, kivált a
ugy mindent az ő baráttyának édes Ta- drámaírókat, mohón olvasta. Talán, ha
nacsa inkáb meg-vidámit, hogy nem mint kis termete nem akadályozza, ő is szíaz ő tulajdon tanácsa. Szeben, 1668. nész lesz, mint bátyja Gy. Ferencz (ki(Gyulai Pálnak ezt az eredetileg latinul nek szobrát 1876-ban leplezték le a koírt levelét, melyet oly nevezetesnek tar- lozsvári szinház előtt.) Tizennégy éves
tottak, hogy az erdélyi fejedelmek a volt, mikor atyja (1840) meghalt és özváradi kapitányok előtt hivatalukba ig- vegyen hagyta nejét (Hajós Sárát) és
tatásuk alkalmával egészen 1660-ig. Vá- árván gyermekeit, három fiút és egy
rad elestéig, föl szokták olvastatni, Csep- leányt. Az élet gondjai hamar súlyosodregi Turkovics Mihály fordította ma- tak a szegény családra. Gv., hogy anyjágyarra, mint az élőbeszédből kitetszik. nak terhére ne essék, kisebb gyermekek
Bethlen Farkas közli Consilii Speculum tanításával foglalkozott a kollégiumban
czímű tört. munkájában ; XVIII, század- és már 1843-ban egészen saját erején
beli másolata megvan a m. n. múzeumi tartotta fenn magát, jókor hozzászokva
kézirattárban); az Erdélyi Múzeum (1815. az önállósághoz. A 40-es években az
II. 140.). a Felsőmagyarországi Minerva I Erdélyi Híradóba dolgozott és 1848-ban
(1832. 442.) és a Honművész (1835. 1 a lapnak rendes munkatársa lett. 1844—
90—93. sz.) is közölte.
46-ban mint jogász három pályadíjat nyert:
Bod, M. Atlienas 93.— Weszprémi, Succincta az Erdély irodalomtörténetét, a párbajt és
Medicorum Biogr. III. 144. — H órányi, Me- i a nyelvbeli purismust tárgyaló munkálamoria II. G4. — Benkö, Transylvania II. 339.
taival. Megismerkedett a magyar szép— Katona, História Critica XXVIII. 843. —
irodalom
akkori költőivel, kik közül
Sieben/).
Quartalschrift
V I I . 18. 1. — Nagy
Iván,
Magyarország Családai IV. 481. — Budapesti Vörösmarty tett rá legmélyebb hatást;
H a z a i s K ü l - magánszorgalomból megtanult
Szemle
1858. I I I . 187. — Franki,
németül
földi iskolázás 275., 388. 1. — Századok 1877.
és francziáúl és fordította Goethét, Schil877. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.
lert, Heinét és olvasgatta Voltairet, Rous419., II. 43. 1.
Gyulai Pál (nagy-váradi), bölcseleti seaut, Hugo Victort. Lamartinet és Modoktor és egyetemi tanár, a Kisfaludy- herét. 1843-tól 1845-ig Pataki Dániel gyertársaság elnöke, a m. tudom, akadémia mekeinek volt tanítója és házánál Deésen
igazgató-tanácsának tagja, a m. főrendi- töltötte a szünnapokat. 1845-ben az öreg
ház tagja s jegyzője, kinek atyja, Gy. gróf Bethlen János, Erdély egvik legAntal, az erdélyi kir. kormányszék szám- nagyobb államférfia, fiai nevelőjeül kérte
vevő osztályánál szolgált; Gy. szül. 1826. föl. (1847-ben a kolozsvári ev. ref. koljan. 25. Kolozsvárt, hol tanulását hit- légium költészeti osztályának tanárává
felekezete (a reformátusok) kollégiumá- választatott.) 1848-ig volt a Bethlen Jában kezdette, melynek osztályait, a gym- nos gróf gyermekei mellett. Alkalma
nasiumi, bölcseleti, jogi (1843—45) és nyilt érintkezésbe jönni Erdélynek a közhittani folyamokban kitűnő sikerrel járta életben szerepelt csaknem minden kitü-
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nőbb emberével és megnyerni sokak rokonszenvét és becsülését. Neve már ekkor
mind ismertebbé s jobb hangzásúvá vált
az irodalomban. Az 1848. mozgalmak
kezdetekor elvégezte az iskolát s a kolozsvári ifjúság vezetői közt találjuk őt
az unió kikiáltásában és a pesti küldöttség fogadásában. Majd Pestre jött és
a lapokba dolgozott és a követté megválasztott gr. Teleki Domokos titkára
volt. Kolozsvárt ezalatt Urbán cs. tábornok foglalta el, a város rettegésben
•és sarcz alatt nyögött és Gy. anyja, beteg már az ostrom alatt, a félelmek
közt halt meg. Fia. a város felszabadulásakor. már 1849-ben haza sietvén, csak
sírját találta; bátyja, öcscse honvédek
voltak, a kis huga egyedül a szomorú
házban. Gy., hogy rajta segíthessen, otthon maradt s egy pár hétig az Ocsvay
által szerkesztett Honvéd munkatársa
volt. Majd ismét visszatért Telekihez és
vele maradt Pesten 1851 tavaszáig. Megismerkedett Aranynyal, Csengeryvel, báró
Eötvössel. Pákh Alberttel és többi jelesünkkel, mely ismeretség jótékonyan hatott
az ifjú költőre. Ezek hatása alatt kezdette
meg valódi irodalmi munkásságát. Az
országot ért halálos csapás kábultságából először az irodalom kezdett felocsúdni
s Gy. az elsők s a leghívebbek közt volt,
kik a nemzetiség ez egyetlen megmaradt
zászlója alá sorakoztak. Valamennyi ez
időszakban megindult jobb vállalatnak
egyik elsőrendű s nélkülözhetetlen munkatársa volt. 1852 őszén elhagyva titkári állását, végleg Pestre költözött, a
hol egy nevelő intézetben vállalt tanári
állást. 1854-ben a Vasárnapi Újság alapításában főérdeme van és annak első
három számát Pákh Alberttel és Jókai
Mórral egyedül írták. Pákh Alberttel
részt vett 185-i-ban a Szépirodalmi Lapok
megalapításában, mely azonban fél év
múlva megszűnt. Ugyancsak Pákhkal
részt vett az Ujabbkori Ismeretek Tára
szerkesztésében, kritikákat írt a Pesti
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Naplóba s a hivatalos Budapesti Hírlapba. 1855-től Kemény mellett a Pesti
Napló munkatársa volt, hová kivált könyvés szinbirálatokat írt. Kritikai működése,
mely alapos, igazságos és szigorú volt,
félelmessé tette és sok ellenséget szerzett neki. Ekkor vívta nevezetes polémiáit
a régibb költőkben elfogult Toldyval.
Petőfi és Arany nemzeti irányának aesthetikai elismerése érdekében és vette üldözőbe a Petőfi-utánzók pongyola irányát
1855. okt. 25. Nádasdy Tamás gróf mentorául külföldi útra ment. Egy évet Berlinben és Párisban töltöttek, majd Münchenbe jöttek ; itt az ifjú gróf 1856. decz.
14. meghalt. Gy. irodalmi s művészi ismeretekkel gazdagodva tért vissza Pestre,
! ismét dolgozott a lapokba és folyóiratokba,
j 1858. július 31. vezette oltárhoz nejét
I Szendrey Máriát (Petőfiné húgát) és egyenesen Kolozsvárra vitte őt, hol az ev.
ref. kollégiumban a magyar és latin irodalom tanára lett. A m. tudom, akadémia,
tíz évi tetszhalál után föléledvén, azon
év. decz. 15. levelező tagjának választotta, 1860. júl. 15. pedig a Kisfaludytársaság rendes tagjának. 1862. júl. 3.
visszatért a fővárosba, hol Arany Szépirodalmi Figyelőjének segédszerkesztője
lett, egyszersmind buzgó titkára a magyar írók segélyegyletének (1876-ig). Előkelő részt vett az erdélyi múzeum munkálkodásában. sürgette a székely népdalok és balladák gyűjtését, hangoztatta
e termékek jelentőségét s az ő eszközlésével jelent meg a Kriza hires gyűjteménye
is. (Vadrózsák. Kolozsvár. 1863.) Feljötte
után tanára volt a pesti ref. gymnasiumnak 1864-ig, mikor a sziniképző aligazgatójává s dramaturgiai szaktanárrá nevezték ki; (ezen állásáról, akadémiai
titkárrá történt megválasztatásakor 1870ben lemondott). A nemzeti színház állandó
drámabirálója is lévén, ezzel a hajlamainak megfelelő hatáskört nyert. Tevékenyrészt vett, főleg mint biráló. a m. tudom,
akadémia s a Kisfaludy-társaság mun-
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kálataiban. a drámai pályázatok fölött i naeum (1842. II. Hunyady János, ballada.
mint előadó ismételve hallatta az aka- 1843. költemények), Regélő Pesti Divatdémia ítéletét. A Kisíaludy-társaságban lap (1842. szini kritika s ered. költ.).
felolvasásain kívül a népköltészeti gyűj- ; Kőváry Beszély tára (18 43), a kolozsvári
temény újra megindításával szerzett nagy- Nemzeti Társalkodó (1843-44.. költ. és
érdemet. 1866. szept. 10. a cholera el- kisebb dolgozatok), Pesti Divatlap (1844.
ragadta nejét és e veszteség s apai gond- Cserhalom cz. költ., 1845. Kenyérmezei
jai számos szép költeményre ihlették. tor, ballada, 1846. Férjes nő, beszély,
Újra többé nem nősülve, az irodalmi 1 8 4 7 - 4 8 . költ.). Erdélyi Hiradó (1846.
munkában keresett enyhületet. A m. tu- 109. sz. költ.), Életképek (1847—48. költ.),
dományos akadémia 1867. jan. HO. ren- a győri Hazánk (1847). a kolozsvári Unió
des taggá, 1870. jan. 17. a nyelv- és cz. zsebkönyv (1848.309—409.1. Az aranvszéptudományi osztály titkárává, (1883. csináló, beszély), Magyar Emléklapok
máj. 17. az igazgató-tanács tagjává), a (1850. Hadnagy uram ! sat. költ. Gy. aláKisfaludy-társaság pedig 1873-ban másod- írással), Magyar írók Füzetei (1850. költ.),
elnökévé választotta. 1876. jan. 25. öt- Pesti Röpivek (1850. költ.), Magyar írók
venedik születése napja alkalmával a Albuma (1850. költ.), Hölgyfutár (1850—
kolozsvári egyetem bölcseletdoktori ok- 52., 1854., 1858—59., ered. költ. és Schillevéllel tisztelte meg. 1876-ban a buda- ler Orleansi szüzéből D'Arc Johanna búpesti egyetem meghívta őt a Toldy Ferencz csúja), Remény (1851. költ.), Nagy-Enyedi
halálával megürült magyar irodalmi tan- Album (1851. költ.), Romemlékek (1851.
székre. mi által ismét új hatáskörhöz költ.), Fiatalság Barátja(1851.vegyesközl.).
jutott, a bol a magyar irodalomtörténet Remény (I. II. 1851. költemény), Losonczi
müvelésére új nemzedéket nevelt. Műkö- Phönix (1851—52. költ. és Vén szinész,
désének súlypontja azóta itt, az akadé- beszély). Budapesti Visszhang (1852. Pómiában. a Kisfaludy-társaságban és a kainé, költ.), Őrangyal (1852. költ.), Nők
saját folyóiratában (Budapesti Szemle) Könyve 1853-ra (Fanni, beszély), Szépvan. A Kisfaludy-társaság 1879. febr. 19. irodalmi Lapok (1853. Egyszerű történet,
elnökévé választotta. E társaság évi köz- beszély, Bujosdi sat. költ.). Delibáb (1853.
gyűlésein tartott elnöki megnyitó beszé- költ. és Egy történet napjainkból cz. redei egy-egy fontosabb irodalmi kérdést gényéből mutatvány), Uj M. Muzeum
vitatnak meg s élénken szokták foglal- (1854. Petőfi és lyrai költészetünk), Vakoztatni a közvéleményt. írói érdemei sárnapi Újság (1851. A legelső magyar
alapján 1885-ben a főrendiház újjá szer- komikus, könyvism. és apróságok, 1858.
vezésekor ő felsége kinevezte tagjának Népdalok. 1866. Egy anya, elb.. Petőfi
és legoítan jegyzőjének is megválaszta- jellemrajzához, Leányomhoz cz. költ. sat.
tott. — Első költeményét bölcselethall- 1867, Pákh Albert, Az éji látogatás cz.
gató korában írta Kolozsvárt «Az anya költ., 1869. Romhányi I. éneke sat., költ.,
és fohásza» cz., mely az Öröm-dalok a
1870. Emlékbeszéd Pákh Albert felett,
nemzet ünnepén Erdély kormányzója
1871. Romhányi II. éneke, 1872. Emléknagym. széki ifjabb gr. Teleki József úr
beszéd b. Eötvös József felett. 1873. Csenő excell. Kolozsvárra érkeztére. írva több
gery Antal életrajza, 1875—76. költ.,
ev. ref. tanuló ifjaktól 1842. cz. munká1878. A magyar hazafias lyra, 1879. A
ban jelent meg és a Hon és Külfód-hez
Vasárnapi Újság huszonötödik évfordulócsatoltatott; többi közleményei, beszélyei,
ján, 1880 óta költemények, szini kritikák
kritikái következő lapokban, évkönyvekés vegyes czikkek, 1881. Gombos Imre,
ben és folyóiratokban jelentek meg : Athe1882. Katona József ifjúsága, 1893. Arany
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János és Petőfi Sándor sat.). M. Nép
Könyve (1854. Varjú István, elb.), Divatcsarnok (1854 költ.), Budapesti Hirlap
(1855. 626. sat. sz. Szépirodalmi Szemle,
Epikai költemények), Pesti Napló (1855.
iL 51. sz. Obernyik Károly, 1856. Vita
és felhívás Egressy Gáborhoz. 1857. 10..
25. sz. Petőfi szülővárosáról. 82., 90. sz.
Színházi naptár ügyében, 171. sz. Válasz
Erdélyi Jánosnak sat. 1858. 5., 6., 9.,
10. sz. bírálata s polémiája Jókaival. 23.,
24. sz. Egy kis curiotum. 1859. költ.,
1862. 224.. 236. sz., A magyar írók segélyegylete és a «Vezér» tárczaírója. 242.
sz. 1863. 15.. 23.. 24., 28. sz. A magyar
írók segélyegylete, 1867—68. politikai
czikkek Deák-párti szellemben. 8. sz. Perczel Mór emlékirataira. 1871. 298—300.
sz. Magyar karácsonyi nysteriumok és
vizkereszti játékok, 1872. 78. A Kisfaludytársaság utolsó üléséről, kisebb czikkek,
1874. 135., 142. Deák F. levele b. Wesselényi Miklóshoz, 236. sz. Petőfi költeményei s az írói tulajdonjog, 1 8 7 5 - 7 6 .
135.. 136. Emlékbeszéd Toldy Ferencz
felett, 1877. 5., 7. sz. A Petőfi társaság
közgyűléséről sat., 1878. 2.. 3. sz. A magyar írók segélyegylete, 1879. Petőfi és
Prielle Cornelia, 127. sz. Emlékbeszéd
b. Kemény Zsigmond felett), Budapesti
Szemle (1857. A magyar nemzeti színház és drámai irodalmunk, Jókai «Dózsa
György» ism.. 1860.Emlékbeszéd Kazinczy
Ferencz felett Kolozsvárt okt. 27. 1859.,
Adalékok népköltészetünkhez, Katona József és «Bánk-bán »-ja, akadémiai székfoglalója, 1 8 6 2 - 6 3 . könyvism., 1866.
Gróf Széchenyi István utolsó évei, a
Kisfaludy-társaságról, bírálatok minden
füzetben Gy. P. és más jegygyei. 1867. A
franczia klasszikai drámáról, 1868—6c».
bírálatok, Kisfaludy-társaságról sat., Jókai
legújabb müvei, 1873. Újabb magyar regények, költ., bírálatok, Szigligeti és újabb
színművei és Színházi szemle, 1874.
Romhányi IV. énekéből. A legújabb magyar lyra, — p—, 1875. Jókai mint hír-
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lapíró, Színházi szemle, 1876. költ.,
Kossuth levele Deák halálakor, 1877.
Romhányi III. éneke, Újabb költői beszélyeink, költ. és kritikák. 1878. Válasz
Grünwald Bélának, Csiky Gergely újabb
színművei. 1879. Szerkesztő jegyzetei
Volf válaszára a Nyelvemléktár ügyében
és költ., 1880. költ., Színházi szemle.
1881. Szilágyi és Hajmási. költői beszély
és költ.. 1882. Katona József ifjúkori
drámái, költ., 1883. Arany János emlékezete, «Toldy szerelme» egy kihagyott
I versszakáról. Válasz Trefort Ágost levelére. 1884—85. költ., Zajgások az akaI démia ellen, A Pesti Napló és a Kisfaludy-társaság, Pulszky Ferencz és a
kritika. 1885. Margit emléke I—V. költ.,
1886-89. költ., Színházi szemle, 1 8 9 0 93. költ. és kritikák, A Budapesti Hirlap
és gróf Széchenyi István, Politikai xéniák
[—V., Télen I—III., 1894. Lukács Móricz,
A Magyar Nyelvőrnek, költ. és kritikák),
a Nővilág (1857—58 költ.), Urházv Ma! gyar Postája (1857. Egy régi udvarház
utolsó gazdája), Szépirodalmi Album
(1858. Magyar bál Berlinben), az Erdélyi
Múzeum Évkönyve (I. 1859—61. Adalék
népünk költéséhez), Szépirodalmi Figyelő
(1860—61. Néhány szó a kritikáról. Adalék népmeséinkhez. 1862. Petőfi életéből,
Két ó székely ballada ; Gonosz mostoha,
népmese ; mint a lap fődolgozótársa, számos bírálata, polémiái s apróbb czikkei),
M. Sajtó (1862. l241., 1864. 35., 56..
1866. 81. sz. A magyar írók segélyegylete). Részvétkönyve (1863. Széchenyieskedők, szatíra), Koszorú (fődolgozótársa,
1863—65. Nők a tükör előtt, beszély,
A színházi kihívásokról, Vörösmarty életéből, költ., számos bírálat, polémia és
apró czikk). Politikai Hetilap (1865.
Aurora-kör 1823—1830., Magyar hazafi
lyráról. 1866. bírálatok és különösen a
nemzeti színház ügyeit kisérte figyelemmel), Gombostű (1867. költ.), Budapesti
Közlöny (1867. bírálatok, 1872. 74. sz.
Lord Byron és Rutilius), Sürgöny (1867.
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44. sz. Magyar írók segélyegylete), a
Hon (1867. 36. sz. Magyar írók segélyegylete 1877. 259. sz. Petőfiről). Fővárosi Lapok (1868—69 , 1871—72. A magyar népdalokról, 1873. Szigligetiről,
1877. Petőfi és a m. tudom, akadémia,
1878. Az írói tulajdonjog és a Budapesti
Szemle, Szigligeti
«Trónkereső»-jéről,
1880. Pulszky Ferencz és a m tudom,
akadémia. 1882. Katona és Déryné. 1890.
Emlékbeszéd Kölcsey F. születése százados évfordulóján). Hazánk (1868. költ.),
Borsszem Jankó (1869. Jókai Mórhoz),
a Kisfaludy-társaság Évlapjai (III. 1869.
Egy anya, rajz, Az éji látogatás, költ..
IV. 1870. A népszerűségről, szatíra, székfoglaló 1868. febr. 5., VII. 1872. Emlékbeszéd br. Eötvös József fölött, IX. 1874.
Sellő, ballada. XI. 1876. Szilveszter éjszakáján. költ., XIII. 1878. Kriza János
emlékezete, XIV. 1879. Emlékbeszéd
Szigligeti felett, XV. 1881. Elnöki megnyitó beszéde 1880. febr. 8., XVI. 1881.
Szilágyi és Hajmási, költői beszély, Beszédei Toldv F. síremléke felavató ünnepén 1880. okt. 81., Elnöki megnyitó
beszéde, Kisfaludy K. halálának félszázados évfordulóján 1880. nov. 21., XVII,
Jelentés Lukács Móricz haláláról, XVIII.
1883. Elnöki megnyitó beszéde február
11-én, Beszédei Arany ravatalánál és
Greguss Ágost felett 1882. deczember
14-én, XIX. 1884. Beszédei a Katonaünnepen Kecskeméten 1883. ápr. 16. és
a puszta-kovácsii Bessenyei-ünnepen jún.
10., Arany János emlékezete s Gyümölcsösben cz. költ., XX. 1885. Elnöki beszéde febr. 8., XXI. 1887. Elnöki beszéde
1886. febr. 7. és 1887. febr. 6., XXII.
1888. Elnöki beszéde febr. 5., XXIII.
1890. Elnöki beszéde 1889. febr. 24.,
XXIV. 1890. Báró Kemény Zsigmond
sírjánál, költ., XXV. 1891. Elnöki beszéd
febr. 8., XXVI. 1893. Elnöki beszéd 1892.
febr. 7. és Üdvözlő beszéde Tóth Lőrincz
félszázados ünnepén 1891. deczemb. 9.,
XXVII. 1894. Télen cz. költ.), Beform
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(1870—71. vegyés czikkek és bírálatok),
Akadémiai Értesítő (1870. Emlékbeszéd
Pákh Albert felett, 1883—84. Jelentések
a Péczely drámai pályázatról, 1885. Jelentése a széphalmi mausoleumról s javaslatai, 1886. Jelentés a Péczely dr.
pályázatról, 1890. Emlékbeszéd Kölcsey
F. születése százados évfordulóján aug.
8.), Figyelő (1876. Előleges censura az
akadémiában), Ellenőr (1877. 62. sz.
Helyreigazítás Dóczy «Csók»-ját illetőleg. 438. sz. Petőfiről, előad, után Sümegi
K.), Nemzeti Hirlap (1878. 308.. 311 ,
313., 319. sz. Vörösmarty mint drámaíró
és színkritikus). Szegedi Árvízkönyv (1880.
költ.), Magyarország (1881. 141—143. sz.
Emlékbeszéd Csengery Antal felett), Nemzet (1882. 52. sz. Petőfi és Klapka, 1883.
3. sz. Gróf Széchen Antal és a Kisfaludytársaság, 1887. 38. sz. Költészet és erkölcsiség. 1888. 37., 38. sz. Kisfaludy
Károly hatása, 1893. 28. sz. A Kisfaludytársaság és gr. Apponyi Albert). Budapesti Hirlap (1882. 248. sz. Petőfi élete
és költészete. Gy. előadásaiból), Egyetértés (1883. 357. sz. Felolvasása Petőfi
dalairól). M. Ifjúság Lapja (1885. Arany
János. Ártatlan dacz czímű költeményének története). M. Salon (VI. 1886—
87. költemény). Hunfalvy-Album (1891.
Beszéde Hunfalvy Pál ravatala fölött.)
— Munkái: 1. Nemzeti szinek. Kolozsvár, 1848. (Költemények Mentovics Ferencz, Szász Károly és Gyulai Páltól). —
2. Kolozsvárit márcz. 21-én. (Kolozsvár.
1848. Költemény, az unió érdekében,
16-rétű lap, zöld papiros, gyűjteményemben). — 3. Vörösmarty életrajza. Pest,
1866. (1868-ban a Marczibányi mellékjutalomban részesült. Ism. Főv. Lapok
1865. 254—257. Zilahy Imre. 2. jav.
kiadás. Bpest, 1879.. 3. jav. kiadás. U.
ott, 1890.) — 4. Vázlatok és képek. Pest,
1867. Két kötet. (I. Egy anya, Nők a
tükör előtt, A fösvény halála, II. Az első
magyar komikus, Glück-Szerencse úr,
Egy régi udvarház utolsó gazdája. Ism.
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Arany László. Budapesti Közlöny 1869. ] 51., Vasárnapi Újság 50., Egyetértés 334.
87. sz.) — 5. A népszerűség. S z a t i r ^ .U. Buíí* Hirlap 357. sz., Hazánk 1894. 13.,
ott, 1868. (Székfoglaló a Kisfaludy-társ
ság közgyűlésén 1868. febr. 5.) — TT"
sz.) — 19. Gyulai Pál
költeményei.
Gyulai Pál költeményei.
U. ott, 1870. 4. kiadás. Ugyan ott, 1895. 4-rét. Hirsch
(1846—1869. A költő photogr. arczk. Nelli rajzaival s arczk. — Levelei Erdé1873-ban a Marczibányi széptud. jutalom- lyi Jánoshoz : Kolozsvár, 1860. szeptemban részesült). — 7. Emlékbeszéd Toldy ber 8„ október 13.. Pest, 1861. április
Ferencz felett. U. ott, 1876. (M. T. Aka- 8 . 1862. szept. 13., decz. 19., 1863. aug.
démia Évkönyvei XV. köt. 1. darab). — 31., 1864. v. 65. kelet n., 1866. júl. 17.
8. A vén szinész 2. kiadás. Bpest, 1876. és decz. 5. (Az Erdélyi-Tárban, Erdélyi
(Olcsó Könyvtár 27. Ism. Életképek 1876.) Pál birtokában). — Szerkesztette a Szép— 9. Emlékbeszédek. U. ott, 1879. (Ka- irodalmi Lapokat 1853. jan. 2-tól jún.
zinczy Ferencz, Pákh Albert, B. Eötvös 30-ig Pesten Pákh Alberttel együtt, mely
József. Toldy Ferencz, Kriza János. Szig- hetenként kétszer jelent meg; a Bészvét
ligeti Ede. B. Kemény Zsigmond, Gr. Könyvét, a magyar írók segélyegylete
Széchenyi István utolsó évei, B. Jósika megbízásából, az alaptőke javára. (Pest,
Miklós, Mészáros Lázár, Kossuth Lajos 1863. Ism. Pesti Napló 1864.), a Magyar
levele Deák halálakor, A Vasárnapi Újság népköltési gyűjtemény új folyamát; a
huszonötödik évfordulóján. Ism. a Hon Kisfaludy-társaság megbízásából szerk.
254. sz. Ellenőr 490. sz. Havi Szemle). Gyulai Pál és Arany László. Pest, 1871—
— 10. Báró Eötvös József. Emlékbeszéd. 72. és 1882. Három kötet, részben az ő
U. ott. 1880. (Olcsó Könyvtár 108.) — becses jegyzeteivel (a dalokról, balladákról
11. Gyulai Pál költeményei.
2. bőv. és mysteriumokról); az Értekezéseket a
kiadás. 1846—1881. U. ott. 1882. (aczélm. nyelv- és széptudományok köréből, kiadja
arczk. Ism. 1881: Ellenőr 640., P. Napló a m. tudom.akadémia 1873 óta; szerkeszti
350., Főv. Lapok 291., Egyetértés 355., a Budapesti Szemlét a m. tudom, akaFüggetlenség 357.. Hon 354., Reviczky démia megbízásából 1873 óta, mely előbb
Gy., Vasárn. Tljság 52. sz. 1882: Ellenőr évenkint hat füzetben, 1881 óta pedig
29., Nemzet 109., Rozsnyói Hiradó 52. havi füzetekben jelenik meg, 1894 végéig
sz.) — 12. Szilágyi és Hajmási. Költői 216 szám, nyolczvan kötetben; az Olcsó
beszély. U. ott. 1883. (Olcsó K. 157.) — Könyvtárt a Franklin-társulat megbízásá13. Katona József és Bánk bánja. U. ból 1875 óta, melyből eddig 342 füzet
ott, 1883. (Ism. Századok, Egyet. Philol. jelent meg. — Kiadta Petőfi Sándor VeKözlöny). — 14. Egy régi
udvarház gyes müveit 1838—49. (Pest, 1863. Előutolsó gazdája.
Beszély. 3. kiadás. U. szóval) három kötetben; Vörösmarty
ott, 1884. (Dörre Tivadar rajzaival és Mihály minden munkáit (Pest, 1863—64.)
Olcsó K. 157. Ism. Vasárnapi Újság 1883. tizenkét kötetben, sajtó alá rendezte V.
50. sz.) — 15. iVóTc a tükör előtt. Be- életrajzával és jegyzetekkel ellátta; Pákh
szély. U. ott, 1888. (Ism. írod. Ért. Feszty Albert humoros életképeit (Pest. 1870.);
Árpád rajzaival). — 16. Arany
János. Kemény Zs. tanulmányait (Pest, 1871.);
Emlékbeszéd. U. ott, 1890. (Olcsó Könyv- Madách Imre összes műveit (Bpest, 1880.
tár 277.) — 17. Gróf Széchenyi
István három kötet.) — Arczképei: kőnyomat,
mint író. U. ott, 1892. (Olcsó K. 322.) rajzolta Barabás Miklós 1855-ben, név— 18. Gyulai Pál Költeményei. 3. bőv. aláírásával (Arczkép-Album. műmelléklet
kiadás. II. ott. 1894. (aczélmetszetű arcz- a Hölgyfutárhoz. Pest, 1855.1.); kőnyomat,
kép. Ismert. Főv. Lapok 1893. 346., Hét rajzolta Marástoni, nyomt. Danieletto és
Politzer Pesten 1866.; aczélmetszet név-
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1867. 47., 64., 1868. 91., 1869. 13., 1870. 17.,
aláírásával, metszette és nyomt. Weger
1872. 188., 1873. 138., 1877. 166., 1878. 148.,
A. Lipcsében 11. és 18. sz. munkájában.
1879. 66., 1880. 113., 1882. 190., 212., 229., 1883.
— Munkái közül több lefordíttatott né17., 100., 1884. 46., 1886. 169., 1890. 57., 670. 1.
metre, olaszra, francziára s ruménre is;
— Budapesti
Közlöny
1869. 87. s z . ( E g y a n g o l
kritikai lap Gy. P.-ról). — KisfalujhisJársasag
ezek: Ein alter Schauspieler, übersetzt von
Évlapjai.
—
Robert Sturm (Wanderer 1859. okt.) és von
"safnapi
Újság 1869. 50. sz. a r c z k . , (Szász K á Leopold Rosner (Leipzig, 1870., Universalroly) 1876. 42. sz. D. J . 1879. 11. sz. arczk.
Bibliothek 250 ), francziáúl M. Saissy ford.
— Alföldi
Hírlap
18C9. 98. SZ. —
Vutkovich
Sándor, Magyar írók Albuma. Pozsony. 1873.
Le vieux comédien, Bpest, 1880., lengyelül
302. 1. — M. Polgár (1876. 20—79. sz. Dr. Gy.
(Posenben), olaszúl: II vecchio artista (ford.
Pál, mint a Petőfi irodalom megalapítója;.
Zigány Árpád, Perzeveranza 1882. júl. 31.
Figyelő I. 1876. (Gy. P. az egyetemen), II—
sz.), Der letzte Herr eines alten Edelhofes,
XVII., XXIÍÍ. — Toldy Ferencz, M. Költészet
Kézikönyve. Bpest, 1876. V. — Szinnyei Keübersetzt von Adolf Dux (Universal-Bibliopertóriuma. Történelem I. II. — Szilády Áron,
thek 579., angolul is a Cornhill MagaMagyar Költök Tára I.. III.. V. — Moenich
zinban); Frauen v o r d e m Spiegel, übers,
és V utkovich, Magyar írók Névtára. Pozsony,
von Adolf Dux (Pesther Bote tárczájában
1876. 452. 1. — Dömötör János M u n k á i . B p e s t ,
1878. — M. Könyvészet 1879., 1880., 1882—83.,
és külön Pest, 1864.); Eine einfache Ge— lauka Gusztáv, Múltról a jelennek. Bpest.
schichte (Arader Zeitung 1856. 67—70.
1883. 111. 1. — Horváth
Ignácz
Könyvészete
sz.); Das Verhältniss der Sittlichkeit zur
1880., 1882—84., 1887—90., 1892 -93. Budapesti
Kunst, insbesondere zur Poesie (Ung.
Hírlap 1882. 289. sz. (Gy. mint tanár), 1884.
Revue 1887.), Bei der Leetüre des Horaz
201. SZ. ( J ó k a i é s Gyulai). — Magyar Tisztviselő
1882. — Család és Iskola
188?. 12. Sz.
(ford. Handmann Adolf, és Zur Geschichte
( G y . g y e r m e k v e r s e i r ő l ) . — Harmónia 1883.
des ungarischen Theaters, Ung. Revue
(Pulszky F., Gy. és a mostani kritika). —
1889.), Tagesordnung (Pester Lloyd 1889.
Borsodmegyei
lapok
1884. 52. SZ. — M. Salon
III. 1885, arczk. VI. 1886—87., XII. 1889—90.
64. sz.), An Baron Sigmund Kemény's
arczk. és kézirata, XV. 1891. arczk. — NyítraGrabe. Übers, v. E. Lindner (Ung. Revue
megyei Közlöny 1885. 23. SZ. (LatkÓCzy Miháh 1890.), ruménúl: Din Timburil bătrâne
Költök otthona). — Petrik Könyvészete és
Bibliogr. — Koszorú 1885. (Palágyi Menyhért .
(A régi időből. Ungaria 1893.); zsidóra
ford. Virágnak mondanálak és Hadnagy ! — Haza 'és Külföld 18S6. 8. s z . ( T h e w r e w k
Árpád). — Irodalom 1887. 23. sz. (Tolnai Lauram ! (Bacher Simon. Hebräische Dichjos). — Halász Sándor, Orsz. Alm.1887. Főrenditungen. Wien. 1894. II.)
ház 60.1. — Verédy, Paedagogiai EncyclopaeArczkép-Album. Műmelléklet a Hölgyfutárhoz. Pest, 1855. köny. arczk. — Pesti Naplo

1855. I I . 105. s z . — Ferenczy

é s Danielik,

Ma-

gyar írók I. 174. — Hölgyfutár 1858. 28., 106..
173. sz. 1859. 120. sz. 1862. 65., 78. sz. —
Pesti

Napló

Kritikai

1862.

lapok

146.,

151..

1894. 101. s z . —

1862. I . 329. 1. — Ország

Tökre

1862. 26. sz. k ö n y . arezk. — M. tudom.
démiai

220.,
222..
122.,
181.,

Almanach

1867.
1871.
1875.
1881.

kálatai).

1863.

203.,

1864.

Aka-

d i a . B p e s t , 1888. 348.1. — Salamon Ferencz. I r o -

dalmi Tanulmányok. Bpest. ifíSyľTl. — Sturm
Albert, Országgyűlési Almanach 1892—1897.
145. i. — Beöthy Zsolt, M. N e m z e t i I r o d a l o m
T ö r t é n e t i I s m e r t e t é s e I I . — Magyar Géniusz
1893. 47. SZ.
szek.

a r c z k . — Magyar

írók

B p e s t , 1894. a r c z k . — Nemzeti

és

Művé-

Újság 1894.

168. sz.

220., 1865.

276., 1868. 217., 1S69. 216., 1870.
Gyulai Rezső {Gyula), szent benedek242., 1872. 250., 1873. 330., 1874.
rendi áldozópap és gymnasiumi tanár,
334., 1878. 296., 1879. 203., 1880.
175., 1884. 220., 18S6. 221. 1. (Mun- szül. 1848. máj. 2. Pesten, hol atyja

—

Fővárosi

lapok

1864. 1. SZ. 1882. j

Gy. meséi, Gy. mint tanár. 1886. Gy. és a
grafologia. 1893. 346. Sz. — Családi Kör 1886.
28. sz. (Mátray Ernő). — Magyarország és a
Nagyvilág 1867. 1. sz. arczk., (Áldor Imre),
1876. 42. sz. arczk. (Szász Károly). 1880. 19.

Sz. arczk. — '/.

Tudom.

Akadémia

Értesítője

Prohászka Ferencz nyomdász és szakíró
volt; a gymnasiumot a fővárosban és
Komáromban járta, hova atyja időközben átköltözött. 1864. szept. 8. a benczések rendébe lépett és 1871. júl. 16.
áldozópap lett; a theologiát Pannonhal5. ív sajtó

alá adatott

1S94.

deczember

19.
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(I. 1887. Adalék megyénk római hódoltmán végezte s 1871. júl. 16. miséspappá
sága korához, Bregetióban talált feliraszenteltetett föl; gymnasiumi tanár volt
tos kövek, A thúri-szakállasi ref. góth
1871—74-ben Kőszegen, (1872-ben nyert
templom. Komárom városának egy mult
tanári oklevelet a classica philologiából
századi térképe, II. 1889. 1—45. 1. Koa pesti egyetemen). 1874—75. Pannonmárom-vármegye és város Róbert Károly
halmán (a magyar és görög irodalom),
koráig való történetéhez, III. 1890. Ko1875—77. Esztergomban, 1877 óta pedig
márom vármegye és város történetéhez.
a komáromi gymnasium tanára. — ProIV. 1891. 1—164. 1. Komáromvármegye
grammértekezései a kőszegi gymnasium
és város történetéhez, V. 1892. 1—48.1.
Értesítőjében (1873. Nyilt szó a művelt
Adatok Komárom vármegye monográfiáközönséghez a latin nyelv érdekében.
jához). — 1887 óta Komárom vármegye
1874. Felső-vasmegyei várak : 1. Lékaés város monographiáján dolgozik. —
vára, 2. Szalonak. 3. Borostyánkő vára),
Kéziratban : A komárommegyei ármentea komáromi algymnasium Értesítőjében
sítő társulat monográfiája. — Szerkesz(1880. Néhány szó Liviusról); 1875-től
tette még a Komáromi Kalendariomot 18801877-ig az Esztergom cz. helyilapnak volt
tól 1890-ig. — Álneve és jegyei: Hüvelyk
munkatársa s az Esztergom és Vidékébe
írt zenekritikákat és humorisztikus czik- : Matyi, H. és Gy. R. a komáromi és esztergomi lapokban.
keket névtelenül; czikkei a Komáromi
Siöllössy Károly, Szerzetes Kendek, Arad,
Lapokban (1878-tól főleg humorisztikus
1878. I. 183. 1. — Scriptores Ordinis S. Beczikkek, 1886. A megye római, népvánnedict]. Vindobonae, 1881. 157. 1. — Zelliger
dorlási s vezérek korabeli tört. adatok,
Alajos, Esztergom-Vármegyei írók. Bpest,
1883. A spiritismus a tudomány szem1888. 61. 1. és önéletrajzi adatok.
pontjából, dr. Ulrici hallei egyetemi taGyulai Sámuel (maros-némethi és nánár után. 1887. A megye geológiájára
daskai gróf), cs. kir. kamarás, altáborvonatkozó adatok. Őskori leletek. Rónagy, gróf Gy. Ferencz tábornok és gróf
mai, népvándorlási és a. vezérek koraBánffi Mária fi3. szül. 1723-ban Nádasbeli adatok, A bodorfalvi Baranyay-csakán Tornamegyében; 1745-ben katona
lád. 1888. A kurucz háború. Mária-Terézia
lett; 1752-ben már őrnagy volt atyja
és II. József kora), a Komárommegyei
ezredében. Személyes bátorságáról és viKözlönyben (1889. 3—39. sz. Komáromtézségéről tanúskodnak Meissen, Maxen,
megye törökhódoltsági kora), az ArchaeThorgau. kivált pedig az 1762. hadjárat
ologiai Értesítőben (1885—86. A bregetörténelme; okt. 14. és 15. a Freibergtiumi vízvezetékről), a tatai helyi lapban
nél elsánczolt poroszok ellen intézett táis közölt római kori adatokat. — Munmadások alkalmával súlyosan megsebekái: 1. Komárom vármegye és város
sült. Ezen hősies magaviseletével nyerte
történetéhez. Komárom. 1890. és 1892.
meg a Mária Terézia-rend lovag-keresztKét füzet. — 2. Törökvilág
Komáromjét. A hubertsburgi béke után ezredével
megyében. U. ott. 1894. (Ism. Századok).
együtt Szebenbe vonult állandó szállá— 1887-ben az ő buzgalma folytán ala- | sára. 1767-ben tábornok lett, 1773. márcz.
kult meg a Komárom-vármegyei és váa 32. sz. gyalogezredet kapta mint turosi történeti és régészeti egylet és mint
lajdonos. 1777. jan. 6. altábornagygyá
annak megalakulása óta titkára (s 1888
neveztetett ki s utóbb károlyfejérvári
óta az egyleti múzeumnak őre), szerparancsnok lett. Meghalt 1802. ápr. 24.
keszti s nagyobbrészt maga írja annak
Bervén (Alsó-Fehérm.). — Munkái: 1.
évi Jelentéseit; ezekben a rövid törtéGyulai Sámuel gróf versei, Gyulai Kata
nelmi bevezetéseken kívül, munkálatai
gróf kisasszonynak, gróf Bánffi Mária
I d . S z i m i y e i J . , Magyar írók IV.
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leányának véletlen halálára. Hély n.,
1733. — ?. Quod bene vertat! Sylloge
continens specimina studiorum c. Samuelis Givlai. ..publico examini proposita informátoré Josepho Hvszti, ao. 174-0.
Cibinii. — 3. Magyar oratio. Melybea
hogy az eklesiai szent hivatal a fő rendnemeseket illesse megmutattatik a méltóságos grof Losonczi Banffi Mária aszszonynak mint kedves édes aszszonyannyának fiúi alázatos engedelmességgel
lábai eleiben tétetett Gyulai Sámueltől
Berven 1740. eszt. Sz. Mih. Hav. (Végén
hét lapon búcsúztató versek). — 4. Emlékeset kő., melyet emelt Gyulai Kata
gróf kisasszonynak. Hely n.. 1742. —
5. Hadi késsület, a vagy buzgó imádságok. Melyeket mindennapi szükség szerint idegen Földeken bujdostában egyszer és másszor irt, mostan pedig rendben szedett és együvé tett. . .1747. eszt.
Mind Sz. Havában. Szeben, 1750. (Végén : írtam Olaszországban, midőn quártéroznánk az Parmai Ducatusnak Gaete
magyore: a régi irasok szerént pedig
Castellanto nevű városkájában). — Kéziratban : fiához gr. Gy. Ignáczhoz intézett, katonai dolgokra tartozó, terjedelmes német oktató levél ; a károlyvárosi
katonai iskola megnyitásakor mondott
beszéde ; mind a kettő Kuun Géza gróf
maros-németi levéltárában.
Vasárnapi

Újság

1865. 27. s z . —

Petrik

Bi-

bliogr. — Történelmi Tár 1887. 706. 1. — Gyászjelentés és Kuun Géza gróf szíves közlése.

Gyurátz Ferencs. ág. ev. lelkész, szül.
1841. ápr. 30. Alsó-Bükön (Sopronm.) ;
középiskolai s theologiai tanulmányait a
soproni ág. ev. lyceumban és theologiai
intézetben és a hallei egyetemen végezte ;
hazajővén egy évig Kővágó-Őrsön volt
segédlelkész, 1868--72. Beleden, 1872 óta
Pápán rendes lelkész, majd megválasztatott a dunántúli kerület jegyzőjévé, az
egyházkerületi gyámintézet egyházi elnökévé, egyetemes gyűlési aljegyzővé és
zsinati egyházi jegyzővé. — Czikkei a
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Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1876—
78., 1880., 1886.). a Pápai Lapokban
(1880 körül, beszély), a Prot. Papban
(1880—81. A mysticismus viszonya a
valláshoz és isteni tisztelethez). — Munkái : í. Emlékbeszéd Deák Ferencz pvászünnepén. Pápa, 1876. — 2. A ssábadkőmivességről.
U. ott. 1886. — 3. A
hit oltára. Imakönyv evangelikus keresztyének számára. Bpest. 1887. (Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap. 2. kiadás. U.
ott, 1894.) — 4. Luther Márton.
Életrajz. Pápa. 1888. (Ism. Prot. Egyh. és
Isk. Lap). — 5. Kési agenda. Templomi
ós halotti imák szertartási beszédekkel.
Lelkészi használatra. U. olt. 1889. (Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 6. Gyássemléklapok. Kiadta a dunántúli ág. hitv.
ev. egyházkerület kegyelete jeléül néhai
Alsó-Káldi Gyula felügyelőjének emlékére. U. ott, 1889. — 7.
Ssentmártoni
Radó Kálmán urnák,
a dunántuli ág.
hitv. ev. egyházkerület felügyelőjének
beiktatása Sopronban. 1889. aug. 21.
Sopron, 1889. (Szerk.) — 8. Gusstáv
Adolf svéd király élete. Pápa, 1892. —
9. Lelki vesér. Imakönyv. U. ott. 1891.
— Szerkesztette a Pápai ág. ev. egyház
Évkönyvét 1886-ban.
Horváth lgnácz Könyvészete
X.

Könyvészet

Pallas

Nagy

1S92. — Corvina
Lexikona

1886—89. —
1894. 8. SZ. —

VIII.

Gyurcsák Ignács, Jézus-társasági áldozópap és tanár ; Nagyszombatban végezte a bölcseletet; 1762. Trencsényben
lépett a jezsuita rendbe, melynek föloszlatása után (1773) theologiát végzett
és Nagyszombatban a rhetorika tanára
volt. — Munkája : Carmen, quod ill. ac
rev. dno Francisco e comitibus Bercbtoldt, lib. baroni ab Ungerscbitz. primo
episcopo Neosoliensi & dum communŕ
venerabilis cleri populique gaudio die
28. Oct. 1776. primo cathedralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur ; suo totiusque rhetoricae Neosoliensis nomine
in perenne grati animi, pietatisque mo-
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numentum obtulit Franciscus Xav. Puchner professore. . .Tyrnaviae, 1776.
Stoeger. S c r i p t o r e s 115. — Petrik

Bibliogr.

Gyurcsányi Gábor (moysfalvi), kir.
tanácsos és biró. Gy. Ignácz és Blaskovich Teréz fia ; Nógrádmegyénél kezdé
hivatalos pályáját; 1818-ban másod-.
1828-ban pedig első alispánná választatott, és e hivatalát 1832. máj. 25-ig
viselte, midőn e megyétől elbúcsúzván,
kir. tanácsos és a kir. tábla ülnöke, majd
később altárnok és végre a hétszemélyes
tábla ülnöke lett. 1850-ben nőtincsi (Nógrádm.) birtokára vonult, hol 1855. okt.
19. meghalt 66. évében Az 1825. és
1830. országgyűlésen megyéjét képviselte
és szónoklataival kitűnt; így az 1825-kin
felszólalt a protestáns tanulók érdekében,
kik a külföldi egyetemektől elzáratnak
és a nagyobb hivatalokban nem arányosan alkalmaztatnak; egyebek közt
azt is javasolta, hogy a Ludovica akadémiában a katonai nevelést hozzák be.
\agy Icán, Magyarország Családai IV. 493.,
494. 1. — Figyelő

I I . 1877. 2ö. 1. és g y á s z j e -

lentés.

Gyurcsányi Imre. jogtudós. — Kézirati munkája: Observationes in tripartitum opus juris consuetudinarii I. Regni
Hungáriáé, per commissionem systematicam, in articulo 24. anni 1715. fundatam. hoc 1717 anno Posonii elaboratae. Descriptae Jaurini anno 1726. Ex
libris Georgii Bodo. Jaurini. 1726. (4rét
232 lap, a m. n. múzeumi kézirattárban).
Gyurgyevics Vasul, ügyvéd, született
1841. szept. 20. Eszéken; tanulmányait
ugyanott és Pesten végezte. Egy ideig
az újvidéki gymnasiumnál volt tanár,
majd a jogi pályára lépett és ügyvédi
vizsgát tett; 1878-ban kir. közjegyzővé
nevezték ki Eszékre. Unionista programmal képviselőnek választották ; 1885-ben
a horvát országgyűlés megválasztotta al
elnökének. 1893. nov. 18. pedig elnökének. — A 70-es években a Narodnost i
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cz. horvát hírlapot alapította, mely azonban hamar megszűnt.
Pallas

JSagy Lexikana

VIII.

Gyurgyik Gyula, ügyvéd Budapesten.
— Czikke a Magyarország és a Nagyvilágban (1880. A körmöczbányai talajmozgás). —• Munkája:
Körmöcsbánya
szab. kir. főbányaváros és a m. kir.
bányakincstár között a város területi és
stubna uradalmi erdők kezelése és használata iránt fenforgó viszály, tekintettel
a hazai bányajogra. Eredeti kútfők után.
Bpest, 1879.
II. Kön y vészét

1879.

Gyurián István, jogi doktor és egyetemi tanár, szül. 1761. jan. 8. Sztranszkén
Trencsénymegyében ; 1773-ban a zsolnai
gyrnnasiumban tanult az első osztályban,
1774-ben a privigyei piarista gyrnnasiumban folytatta tanulását, majd Selmeczbányára ment a IV. osztályba ; itt a
humaniorákat megkezdte s Pozsonyban
végezte, hol a német nyelvben is jártasságot szerzett. Azután a pesti egyetemen
hallgatta a bölcseletet és jogot. Az 1790.
jún, 6 megnyilt országgyűlésre, tanulmányok szerzése végett, szorgalmasan
eljárt; miután a szükséges jogi gyakor-.
latokat megszerezte, jogi doktori s ügyvédi oklevelet szerzett. 1795. júl. 4-től
1822. nov. 1. a pozsonyi jogakadémián
a politikai tudományok tanára volt;
azontúl a pesti egyetemen adta elő e
tantárgyakat. 1831-ben nyugalomba lépett. 1840-ben V. Ferdinándtól czímeres
nemes levelet nyert. Meghalt... — Munkája : Tentamen publicum ex scientiis
politico-cameralibus et stylo curiali, quod
in reg. academia. Posoniensi 1810. ex
institutionibus S. Gy. subierunt Aug. Hlavacsek etc. Posonii.
Status

Praesens

r e g . lit,t. U n i v e r s i t ä r S l l n -

garicae. Budae, 1830. 11. 1. — Hazai s Külföldi

Tudósítások

1831. I . 24. SZ. — Nagy

Iván,

Magyarország Családai IV. 495. — Ortvay
Tivadar, Száz év egy hazai főiskola életéből
126. — I'etrik

Gyurichich

Bibliogr.

György,

kath.

plébános
6*
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Dernyén. — Munkája : Sacra
Georgica
Sive Laudes S. Georgii Martyris Officio
& Litanijs contentae. . . Zagrabiae. 1702.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 583. 1.

Gyurics Antal és Gyula. L. Gyurits.
Gyuricsics (Gyurisclnits) Sándor, orvosdoktor. szül. 1816-ban Fehértemplomban (Temesm.); Verseczen telepedett le,
hol mint gyakorló orvos működött. —
Munkája: Dissertatio inaug. medica de
tussi convulsiva. Pestini, 1847.
Rupp,

B e s z é d 165. — Szinnyei

Könyvészete

236. — Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája 321. 1.

Gyurikovics Ferencz Xavér, országgyűlési követ 1790—91-ben. — Munkája : Opinio de qualiter ad effectum
deducendo articulo XXI. in praeterlapsa
anno 1791. conclusa diaeta condito, circa
erectionem et dotationem fundi regnicolaris et exinde secuturam patriae felicitatis, commercii. fabricarum, oeconomiae
publicae, cujusvis item Hungáriáé nobilis
et incolae publicae et privatae utilitatis
promotionem atque provectionem. Inclytae regnicolari, commerciali et publicae
oeconomicae deputationi humillime exhibita. Pestini, 1791.
Petrik B i b l i o g r . I I . 928.

Gyurikovits György (ivanóczi), váltótörvényszéki ülnök, a m. tud. akadémia
levelező tagja. Gy. Pál és Petenády Erzsébet fia, szül. 1780. júl. 12. Ivánóczon
Trencsénmegyében ; első oktatásban az
atyai háznál (Vágujhelyt és Nemes-Podhrágyon) részesült, honnét 1790 végén
Vágujhelyre, 1793. Trencsénybe, 1795.
Modorba küldetett. 179tí-ban a pozsonyi
ág. ev. lyceumnak tanulói közé lépett.
1799-ben a magyar nyelv megtanulása
végett Nagy-Kőrösre ment és az ottani
ev. ref. főiskolában a magyar történetet
és oklevéltant hallgatta; ezek bevégeztével 1800. szept. ismét Pozsonyba ment
a philosophiára. A pálya, melyre készült,
a törvénykezési vagy ügyvédi volt; azonban hajolván rokonai kérésére s isme-
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rősei ajánlására, 1802-ben nagybátyjához,
gróf Zichy uradalmi kormányzójához
Puszta-Födémesre (Pozsonymegye) ment,
magát gazdatisztté képezendő. Nagyon
rosszul fogadtatott; mogorva nagybátyja
vele kemény szigorral bánt. Hogy magát
több oldalról képezze, 1803-ban a gazdászattól megválván, Skultety Pál mellé
állott törvénygyakorlatra ; itt ismerkedett
meg Lehoczky Andrással, a híres genealógiai és stemmatographiai íróval;
ez nagy befolyással volt későbbi irodalmi
működésének irányára. 1805-ben elvesztvén szüleit, öröksége átvétele után Dárdán Baranyában, 1807. Mezőlakon Veszprémmegyében mint gazdatiszti írnok
kezdett szolgálni, honnan Gyurikovics
János táblai ügyvéd halálával Pozsonyba
vonult és idősb gróf Zichy Ferencz által
1809-ben ispánnak. 1811. kasznárnak
neveztetett ki. 1812. Pozsonymegye esküttjévé. 1818. pedig Pozsony város tanácsosává választatott és Budán a tárnoki
széknél alkalmaztatott; 1823-ban a pozsonyi törvényszék ülnöke lett. Az 1825.,
1830., 1832. és 1839. országgyűléseken
Pozsony városát képviselte. Tagja volt
az 1827. 8. t.-cz. által megrendelt küldöttségnek. Tudományos érdemeinél fogva
1832. márcz. 9. a m. tud. akadémia levelező tagjának választotta. 1840. decz.
24. váltótörvényszéki biró lett Pozsonyban. Meghalt 1848. jún. 25. a bazini
vaspálya előtt szélütésben 68 éves korában. Toldy Ferencz 1848. júl. 10. tartott
fölötte emlékbeszédet a m. tudom, akadémiában. Pozsony. Nyitra, Trencsény.
Mosony és Győr megyék táblabírája volt.
Könyvtára gazdag volt sok igen ritka
könyvben és kéziratban ; hozzá hasonló
egyeseknél kevés találtatott a hazában.
1804-ben kezdte azt fáradhatlan munkássággal és nagy költséggel gyűjteni.
A hiteles kéziratok és eredeti fontos oklevelek ívrétben 33 vastag kötetet tesznek ki, melyek nagyrészt Magyarország
földjének és népének ismertetését, tör-
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ténetét, statisztikáját és nemzetségeinek
származását tárgyazzák. Tudományos érdemeiről a külföld is magasztalólag emlékezett meg. — Czikkei a prágai Hesperusban (1818. XXI. Antwort auf die
Frage über die Nachricht der von Celtes
in Ungarn. Böhmen und Siebenbürgen
gestifteten gelehrten Gesellschaft. XXII.
Berichtigung der Angabe in der Geschichte
des ungarischen Reiches von Joh. Chr.
v. Engel über den Tod des Gen.-Feldm.-L.
Ferd. Robert Aspermont, Menschenfreundliche Grundherrschaften in Ungarn in
dem Missjahre 1816.. Abnahme der Volksmenge im Biharer Comitat im J. 1817..
XXIII. Bevölkerung der Bekescher u.
Krassnaer Comitate im J. 1817., Beispiele von sehr hohem Menschenalter in
Ungarn. XXIV. Neuentdeckte römische
Alterthümer zu Steinamanger. Sabaria,
Luxus der Prachtausgabe der zwei historischen Werke des Herrn von Kriebel,
Situationsplan und Beschreibung von
Pressburg, XXV. Wichtige Verbesserung
auf der Fürst Jos. Pálffy'schen Herrschaft
Blasenstein in Ungarn, XXVI. Topographische Beschreibung des Marktfleckens
Zorndorf in Ungarn. Die Mezőlaker Herrschaft im Vessprimer Comitat. XXVIII.
Die hessische Colonie zu Majos in Ungarn. Versunkener Hügel bei Kots, Die
Universität zu Pressburg unter Mathias
Corvinus, Verbrauch des galizischen Salzes in Oberungarn, Flächeninhalt der
Puszta Bánkuta, Demolirung der Festungswerke in Raab. Über das Gemälde
am Rathhause zu Pressburg, XXIX.
Übersicht der Volksmenge des Pressburger Comitats, Diplomatische Beweise,
dass die Familien-Wappen in Ungarn
viel älteren Ursprungs seien, als seit
Königs Sigmund Regierung oder dem
Constanzer Concilium, Häufige Ansiedlung der In- und Ausländer in Pressburg), a Tudományos Gyűjteményben
(1820. III. Mezőlaki uradalomnak leírása,
1821. VI. Pozsony vármegyének népes-
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sége, 1822. V. Turócz-szent-mibályi Turóczi nemzetség, 1823. X. Kollár Ádám
bécsi könyvtár őrzőjének élete, munkái s
kéziratok gyűjteménye. 1824. II. Vöröskő
várának bővebb esmertetése s históriája.
VIII Pápa mezővárosa nevének eredetéről és régiségéről, 1825. II. Két nevezetes oklevele Székesfejérvárnak, VII.
Jórnandesnél említett Bollia máskép Pollia folyó vizének nevezete alatt értetődik Neográd ós Hont vármegyék Ipolya,
1826. II. Magyar országgyűlésére idéző
két nevezetes levél I. Mátyás király halálának idejéből. V. Históriai töredék Tűr
mezővárosáról Külső-Szolnokvármegyében. 1827. IV. Magyar emlékezetes irományok közléséről. 1829. II. Moriczhida
Győr vármegyében fekvő helység ismertetése, 1831. X. Magyar nyelven irt eredeti oklevelek s jeles irományok XVI.
és XVII. századokból, Földmivelői tekintet az ugarnak elmellőzéséről, annak elegendő ganéjozás által béhozandó használásáról, melynek talpköve a pálinka égetés által béhozatandó marhahizlalás, 1832.
XII. A nemesi felkelést tárgyazó oklevelek 1566. eszt., némely történeti jegyzésekkel, 1833. XI. A magyar nyelvnek
hajdankorban Szlavónia és Horvát országokban tárnoki széken és káptalanokban
volt keletéről, 1834. X. Gyászos emlékezetű 1663. eszt. hazánkra nézve, XI.
Zrínyi János emlékének bővebb világositása, XII. Jászokról és philisteusokról,
1835. I. A mesteremberek mívjei árának
1668. eszt- Poson. Nagyszombat, Modor,
Bazin és Szent-György városok által lett
meghatározása, 1836. II. Vajda-Hunyadi
vár 1452. évi építését érdeklő oklevél,
IV. Hunyady László, Hunyady Jánosnak
idősebb fia, Poson vármegyei főispány,
V. Verőcze, Szerém, Pozsega vmegyék
és a Gradiscai Brodi, Pétervári határőrző regementek vidékei Magyarországnak elválhatatlan részei ezen [értekezésről úgy itélt Csaplovics, «hogy ha Gy.
egész éltében semmi egyebet nem tett

167

Gyurics—Gyurikovits

171

zu Kittsee, Die Zahl der Häuser in Pressvolna, mint hogy a Szlavóniát illető botburg in drei verschiedenen Zeiträumen.
rányos tévtant felfedezte, már eleget élt,
Das k. k. Lustschloss Nieder-Weiden in
s hogy a kinek szemeit az értekezés fel
Oesterreich, Aelteste diplomatische Spur
nem nyitja, az .a vakandoknál is vakabb»].
von der k. k. Post zwischen Ungarn Und
XI. Peech. Péts vagy Pécz nemzetségnek
Oesterreich. Stellung der Mannschaft von
ágazatja. XII. Komárom szabad királyi
der k. fr. Stadt Pressburg im J. 1593
városnak előljáró nevéről, 1837. V. Pázzum Feldzuge gegen die Türken, Der
mán Péter kardinál s eszterg. érsek élete
Friedens-Vertrag zwischen dem ungarileírásához való pótlék. 1838. X. Felsőschen König Uladislav II. und der Könimagyarországi végvárakat, mint védhegin Elisabeth zu Ofen am 21. Sept. 1442..
lveket védő katonaságnak tartása 1610.
Ausgegrabene Elephanten-Ivnochen und
és 1646. években, 18H9. I. Magyarországi
Zähne in der Gegend von Tyrnau. Bevégvárak állapotja a XVII. században.
merkungen zu der Biographie des Grafen
II. Báthori Erzsébetnek. N . . . y FeFranz Adam Waldstein, 1826. Das Leirencz özvegyének szobaleányain elköcbenbegängniss des Grafen Niklas Pálfi
vetett kegyetlenségeit illető ügvbeli okzu Pressburg, Grabschriften im Dom zu
levelek. V. A fél harminczad, mint a
Pressburg, Geschichte der Buchdruckehaza védelmére szánt közjövedelem a
reien in der k. freien Stadt Pressburg,
XVII. században, IX. Csepreg mezővárofolytatása a következő évf.. Der Lauf der
sának lengyelek és horvátok által 1621.
Donau in der Türkey von Belgrad bis
évben lett romlásáról. XI. A köbölkúti
an das schwarze Meer, Münze Domitians
tóról, rajta létezett úszó szigetekről és
in Nagv-Födémes. 1827. Des kaiserl. Oberannak lecsapoltatásáról, 1840. V. Balassa
feldherrn Grafen Heinrich du Val DamJános bárónak, Bálint fiának boroszlói
pierre Tod in Pressburg bei der Stürsíremléke s felírása 1602-ből. VIII. A
magyar kereskedést illető emlékírások II mung des Schlossthors am 9. 1620., Eröffnung der Graf Apponvi'schen Bibliogyűjteményének közrebocsátásáról. 1841.
thek in Pressburg, 1828. Die Rochsthumer
VII. A megyei tisztviselők, főképen szolgaFelsenhöhle im Pressburger Comitat, Holzbirák választása hajdankorban,X. Zágráb,
scheit in dem Antiquitäten-Cabinet zu
Varasd. Körös szlavóniai megyék magyar
Bibersburg, Die Thurmruine auf dem
országgyűlésem képviselési joga, XII. A
Kittseer Felde im Wieselburger Comitat
magyar nyelv előbbeni nagyobb kiterjedéals Denkmal in der Geschichte des unsének, divatának, becsültetésének példái
garischen Reiches, Diplomatische Beiträge
Trencsény vármegyében sat.), Hormayr
zur Geschichte der k. fr. Stadt PressArchivjában (1823. Die Familie Turócz
burg), a pozsonyi Aehrenlesében (1825von Turócz-Szt-Michael, Römermaale in
től 1828-ig etnogr. czikkek. 1829. 57. sz.
Siebenbürgen. Die gesetzlichen Rechte
Nachrichten über das ungarisch-adeliche
der ungarischen Frauen. 1825. Die UeberGeschlecht Szamaróczy und dessen Wohntragung der graefl. Ant: Apponvi'schen
ort. 1830.). a Tudománytárban (IV. X.
Bibliothek von Wien nach Pressburg, Die
1834. Magyarországot illető czikkelyek
dreihundert und zehenjährigen drei RüHormayr Archívumában, 1836.). az Archiv
sten auf dem Trautmannsdorfer Felde
für siebenb. Landeskundéban (II. 1845.
unweit Bruck an der Leitha, Die in PressAuszug der handschriftlichen original Zeiburg gekrönten Könige und Königinnen
tung, welche Crispin Lamperter an JeUngarns, Die von Petronell bis zum Neuremiam Pistorium von Augsburg im 1598.
siedler-See sich ausdehnende alte Schanze,
1599, 1608, 1614. J. verschickt hat, und
Grabschriften einiger deutschen Familien
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•sich im Besitz des Georg v. Gyurikovits
in Pressburg befindet. Zwei starke folio
Bände), a Századunkban (1840., 1845.
15., 23. és 37. sz. Mária Terézia királyné
féléves József fiát bemutatta Magyarország
rendeinek 1741. szept. 21. sat.), a M.
tudom. Akadémia Értesítőjében .(1847.
tllyésházi nádor szobra, Műemlékek a
•szentgyörgyi főtemplomban. 1848. A Pozsonyvármegyében találtató nétnzeli műemlékekről). — Munkái: 1. De situ et
Slavoniae
et Croatiae, quem
ambitu
•critice illuslravit et de eo in usum croatorum latine disseruit... 2 paries. Pestini. 1844 Ennek czáfolatáúl íratott a
következő munka : Responsa ad vastum
illud : Croatiae ac Slavoniae cum Regno
Hungáriáé nexus et relationes, disquisivit Georgius Fejér. Budae 1839 editum
opus ; non minus quam et ad illud : De
situ, et ambitu Slavoniae et Croatiae.
quem critice illustravit et de eo in usum
•croatorum latine disseruit Georgius Gyurikovits. Pestini 1844 procusum, per unum
•e croatis adornata et Zagrabiae edita
1847. (Szerzője állítólag Ossegovich Imre
püspök). — 2. Illustratio
Critica situs
•et ambitus Slavoniae et Croatiae. Pars
III. Pest, 1847. — Sajtó alá rendezve
maradlak kéziratban : Árva. Baranya,
Trencsénv. Mosony megyék és Pápa városának földrajzi s történeti leírása. Diplomatarium Comitatus Posoniensis, Diplomatarium lib. regiae civitatis Posoniensis sat. Fejér György, Codex diplomat i c s Hung. (1829-től) cz. munkájához ő
szolgáltatta gyűjteményéből, nagyobbrészt
sajátkezüieg írva. a XII., XIII. és XIV.
századbeli okleveleket. Kéziratai a magyar
n múzeumban: Matthiae Belii Notitia
geogr.-historica districtum Cumano-Jazigum & Köváriensis, ívrét 25 levél. Comit.
Simigiensis ex exemplari bibliothecae
primatialis. Notitia Com. Bács-Bodrog
articulariter unitorum hist.-geogr. Matth.
Bélia an. 1735 elaborata et a G. Gy. 1847
aiicta. ívr. 125 levél, Baranya s Árva

u. ott, Fragmentum Diarii et A.ctorum
diaetae Posoniensis 1728—29 collectum.
ívr. 140 levél. Magyar családokra vonatkozó genealógiai táblák; ä képviselőház könyvtárában: Diaria diaetae annis
1708.. 1709., 1710., 1712., 1 7 1 4 - 1 5 ,
Posonii celebrata, I. Anonymi an. 1708.,
II. Mecserianum an. 1708 — 9., Dobnerianum an. 1 7 0 8 - 9 . , 1710.v 1714—
15., Tyrnaviense an. 1708-09., 1710.,
1714. collecta. .Verantius Faustus életrajzát írta annak Dictionarium quinque
nobilissimarum Europae lingvarum. latinae. italicae, germanicae, dalmaticae et
ungaricae. Venetiis, 1595. cz. munkájának
újabb (Pozsony. 1834.) kiadásában. —
Levelei Horvát Istvánhoz Pozsonyból
1813., 1819-20.. 1822.. 1825., 1 8 3 3 - 3 6 .
és kelet nélkül, összesen nyolcz magyar,
hat latin és egy német a m. n. múzeumi
kézirattárban; Rúmy Károly Györgyhöz
1813—1846. összesen 35 darab a m. t.
akadémia levéltárában. — Arczképe: rézmetszet Ponori Thewrewk József M. Pantheonában î 828.
Tudományos

Gyűjtemény

1819. X I . 118.. 827,,

1836. III. 48. 1. (Könyv- és Ivéziratgyüjteményé). — Hesperus

1820. XXV.

113.,

XXVIII.

> 1. füzet melléklete. — Hormayr, Archiv 1825.
103. SZ. — Gemeinnützige
( a r c z k é p e . ) — Oesterr.

Blätter

1828. 84. SZ.

National-

Encyclopădie.

W i e n , 1835. I I . 452. 1. —
Névkönyv

V.

Tudós

Társasági

1839. 133.. 1841. I I . 55., 1842. I I . 55.,

1843, 204., 1848. 74. 1. (Munkálatai s kéziratai). — Tliewrewk

József,

Magvarok

születés-

napjai 69. 1. (szül. éve hibásan 1783-ra téve,
ez után több későbbi életrajzában is). —
Ujabbkori

Ismeretek

Tára

I V . 133. 1. —

Feren-

rzy és Danielik. Magyar írók I. 175. 1. (Halálozásának napja hibásan van jan. 25-re
Í r v a ) . — Vasárnapi

Újság

1865. 28. SZ. —

zadok 1872. ( G y ű j t e m é n y e ) . — Szinnyei
t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m I . I I . — Toldy

Szá-

ReperFerencz,

Összegyűjtött Munkái V. 254. 1. — Slovenské
Pochlady

1887.

5.

Sz.

—

Petrik

Bibliogr.

és

gyászjelentés.

Gyurikovits Mátyás,
apát-kanonok,
szül. 1826. febr. 20. Csermenden Nyitramegyében ; 1849-ben miséspappá szenteltetett föl; szentszéki jegyző s 1857-ben
nyitrai plébános lett, 1860. alesperes,
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1871. nyitrai kanonok, 1878. apát; a
szent István-társulat irodalmi osztályának tagja volt és a nyitravárosi kath.
elemi iskolák érdekében tanúsított tevékenységeért a Ferencz József-rend lovag
keresztjét nyerte. Meghalt 1888. nov. 30.
Nyitrán. — Czikkei a Religióban (1855.
II. 44. sz. Sóretz Imre, rákonyi apát,
1864—65. Acta et decreta concilii provinciális Colonensis, 1866. Az egyházi
szónoklat feladatáról, 1867. A pápa és
a forradalom, dr. Newman beszéde után,
1879. A vasárnap megszentelésének nagy
fontossága, 1880. Aquinói sz. Tamás bölcsészete és a morál s jog alapelvei, Az
emberi törvényhozás alapja és forrása,
A keresztény és modern jogelvek, Dr.
Stöckl apologetikai-bölcsészeti s társadalompolitikai tanulmányai. A papi nőtlenségről, dr. Laurin művének ismertetése,
1881. A «Te Deum», 1884. A felekezet
nélküli ima) sat., az Idők Tanujában
(1860. 268. sz. Uralkodók, köztük magyar
királyok jelmondatai, 1864. A würzburgi
kath. congressusról, eredeti tudósítások,
Dupanloup Felix orleansi püspök rövid
életrajza, Pressensé ítélete Renan munkája felett, 1865. A szegénységi ügyről.
A műkedvelői előadásokról, 1866. A rumân egyház. A háború iszonyatosságairól, A cholera elleni óvszer, 1867. A
nemzetiségi elv és kereszténység, A katholicismus állapota Görögországban), a
Kath. Hetilapban (1865. A szent karácsony, A húsvét, 1866. Nagyböjti elmélkedések, 1867. Máriahava, vagy is a májusi ájtatosság sat.), a M. Sionban (1865.
Az igazság a legendákban, Wiseman bibornok előadása nyomán, 1866. A legendák és mesékben rejlő történelmi igazságról), a Tanodai Lapokban (1868. Rövid értekezések a nevelés és tanítás
köréből), a M. Államban (1880. A keresztény tekintély, elv, A közvélemény,
1882. A hullaégetésről sat.) — Munkái:
1. Néhány szó az úgynevezett polgári
házasságról. Pest, 1870. (Különnyomat
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a M. Államból.) — 2. Öröm-koszorú dr.
Roskoványi Ágoston, nyitrai püspök, b.
t. tanácsossá lett kinevezésére. Bpest,
1881. (Ód a.) — 3. Öröm- és hála-hangok dr. Roskoványi Ágoston nyitrai püspök félszazados áldozári jubileumára.
Nyitra, 1881. (Elegia.) — 4. Fiúi-hódolat dr. Roskoványi Ágoston nyitrai püspöki székfoglalása negyedszázados jubileumára. U. ott. 1884. (Óda.)
V. Sión 1890. 299. 1. és önéletrajzi adatok.

Gyurinka
Antal,esperes-plébános,szül.
1824. ápr. 8. Váczon; alsóbb iskoláit
ugyanott és Selmeczen végezte ; 1841-ben
a váczi papnevelő intézetbe vétetvén föl,
az itt keletkezett önképző magyar-egyletnek mindvégig tevékeny tagja, könyvtárnoka s elnöke volt és munkálataival két
ízben pályadíjat nyert. 1847. jul. 19.
misés pappá szenteltetett föl; káplán volt
Úriban, Tápió-Bicskén, Szentesen, Félegyházán, Kecskeméten és Czegléden; 1859
óta plébános Nagy-Kőrösön (Pestm.) ;1864.
egyházkerületi jegyző. 1873. czeglédi, 1884
óta Kecskemét-kerületi alesperes. — Első
munkája 1845-ben egy költemény volt,
melylyel a váczi magvar-egylet tagjai
tisztelkedtek gróf Nádasdy Ferencz kalocsai érseknek. Czikkei a Vahot Imre
által szerk. Magyar- és Erdélyország képekben (1853. Vácz hajdan és most), a
Családi Lapokban (1854. Konstantinápoly
ostroma és bevétele 1453-ban, 1855. A
szent kereszt diadala, tört. vázlat. 1856.
Báthory Miklós és Vácz városa. 1857.
Atyáink jámborságáról sat.), a Kath. Néplapban (beszélyek, ezek közül A siklósi
várnagy a Mester-féle jutalmat nyerte),
az Idők Tanujában (1860-tól munkatársa
volt); az István bácsi Naptárában (1864.
Nagy-Kőrös szab. mezőváros múltja s
jelenje. 1867. Pray György. 1886. és
1887. elbeszélések 1891. Juhász József
néptanító életrajza), a M. Államban (1869
óta rendes munkatársa, 1883. 49. 51. sz.
Mit tanultunk a kath. kérvények fölötti
vitákból ? sat.), a Hazánk és a Külföld-
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ben (1868. Gaál László honvédtábornok),
a Szépirodalmi Kertben (1886. 27., HO..
31. sz. Reminiscentiák 1848-49-bőJ, 1887.
14. sz. Reminiscentiák Petőfi Zoltánról),
a Sz. Család Naptárában (18^7. Mátyás
király imakönyve); irt még népies elbeszéléseket a Kath. Hetilapba, Egri népújságba, Kalocsai Néplapba s a NagyKőrösbe. — Munkái: 1. Emléklapok IX.
Pius szentséges római pápának 1869.
ápril 11. ünnepelt félszázados aranymiséjére. Kecskemét, 1869. — 2. A megtért. Történeti elbeszélés. Esztergom, 1869.
— Az Erdélyi Jánostól megindított népdalok és mondák gyűjtésében is részt
vett. — Álneve Bogárföldi, melyet a 40-es
években használt.
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léseken e minőségben működött. A szabadságharcz után kizárólag a tudományokkal és az irodalommal foglalkozott.
Egy ideig dolgozó társa volt a Religiónak ; a Jó és olcsó könyvkiadó-társulatnak titkára is volt. Később rákos-palotai
magányába vonult, hol írói munkásságával tartotta fön magát. Miután néhány
évet mint Károlyi György gróf fiainak
tanítója töltött el, 1859-ben Haas Mihály
szatmári püspök ajánlatára a helytartótanácsos kinevezte a szatmári kir. kath.
főgymnasiumhoz tanárnak, mely állásában, az uralkodó rendszer értelmében
ellenséges szellemű igazgatás alatt levő
intézetben hazafias irányt követett. 1864ben a classica philologiából tanári vizsFerenczij és Danielik, Magyar irók élete II.
gát tett. 1867-ben ő felsége a tudomá99. 1. (szül. napja hibásan van ápr. 17-re
nyok és művészetek nagy arany érmétéve). — Tudósítás a nagy-körösi helv. h,
vel tüntette ki. a római Academia degli
tanitóképezdéröl 1873. — Karcsú, Vácz törArcadi pedig 1877-ben Jeronte Pentelio
ténete IX. 467. 1. — Schematismus Vaciensis
1890. 127. és önéletrajzi adatok.
névvel tagjává választotta. Meghalt 1892.
márcz. 1. Szatmárt. — A tudományokGyurits Antal, nyug. középiskolai tanár, szül. 1819. máj. 23. Szombathelyen : nak egy ágát se művelte behatóan, azonban minden iránt érdeklődött, valódi
Vasmegyében és ugyanott végezte gympolyhistor volt; munkái vagy czikkei a
nasiumi tanulmányait. 1834-ben Pestre
történelem, bölcselet, aesthetika, a terjött, hol három évig hallgatta, a jogtumészettudományok, nyelvészet és irodományokat ; üres óráit Horvát István
dalomtörténet körébe tartoznak ; ezek
diplomaticai előadásainak hallgatására
közt van több könyv-, különösen tanszentelte; ez idő alatt sajátította el a
könyvbirálata; néha a költészettel is
német és franczia nyelvet. Ezután két
foglalkozott; nagy előszeretettel írt latin
évig Nagyváradon gyakornokoskodott;
ódákat, mely téren az irály classicitását
egyszersmind Kornis Károly fiának neilletőleg
kevesen versenyezhettek vele.
velője s tanítója volt. Onnét visszatérCzikkei a Religióban (1851. 45. sz. Polvén, Pesten kir. táblai jegyzőnek eskügári házasság), a M. Hírlapban (1851.
dött fel; ez időtől fogva az 1847. or589 és köv. sz. Jerney János keleti utaszággyűlés megnyitásáig Kelemen János
zása a magyarok őshelyeinek kinyomoszemélynöki ítélőmester irodájának kizása végett és könyvismertetések), Daadója volt és ez idő alatt nyerte ügynielik János Emlékkönyvében (1852. I.
védi oklevelét. Az 1843—44. országgyűII. könyvism.), a Családi Lapokban (1853.
lés alatt Pozsonyban hivatalos foglalaelbeszélés, 1856. könyvismertetés, 1857.
tosságai mellett tanulta a gyorsírásnak
fordítások és polémia), a Budapesti Híregy könnyű rendszerét, melyről egy fülapban (1853. 26., 33. sz. könyvism.),
zetkét is adott ki. Az 1847. országgyűa Tanodai Lapokban (1857. II. Nyelvlés kezdete óta a gyorsirási pályát vátani ellenbirálat, 1866. II. A műköltészet
lasztá s az 1847 — 48. pozsonyi, 1848
keletkezése és könyvism.), a Divatcsarpesti s az 1849. debreczeni országgyű-
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nokban (1858, Meleg és hideg, természettani fejtegetés), a Kritikai füzetekben
(1861. A budapesti lánczhíd emlékirata
sat.), a M. Koronában (1868. 2 1 0 - 2 1 2 .
sz. könyvism.. 1878. 210. sz. A magyar
történelemnek egy ismeretlen kútforrása);
programmérlekezései a szatmári kir. kath
fó'gvmnasium Értesítőjében (1864. A szépnek elmélete általában. 1867. Költészeti
tanulmányok., 1878. XIV. Lajos mint a
Habsburgház és Magyarország megmentője. 1878. Szatmármegyebeli hajdankori
régiségek, 1883. Álbölcselet), a Szellemvilágban (1874. II. Egy tanodai Értesítő.
A ihagyar igeidők, Szarvas Gábor), a
Közoktatásban (1885. Vezérgondolatok a
Magyar nyelvtan megírásában), a M.
Államban (1893. 199. sz. irodalmi hagyatékából : Egyetemesség és katholicisfflus az irodalomban). Az Egyetemes Magyar Encyclopaediának is munkatársa
volt. — Munkái : 1. A gyorsírásról
elméleti és gyakorlati tekintetben. Pozsony,
1844. Egy kőnyomattal. — 2. Emlékezettan.
(Mnemotechnica). Reventlow
rendszere után magyar nyelvre alkalmazva. U. ott. 18Í6. —8. Menekvés Debreczenbe az 1849. év kezdetén. Történeti
rajz. Irta —r—. Pest, 1850. — 4. Virgil pásztori dalai. U. ott, 1851. — 5.
Virgil Aeneise. U. ott. 1851. Két kötet
(Magyar hexameterekben). — 6. Róma
és Loretto. U. ott. 1851. (Francziából
Veuillot Lajos után ford.) — 7. Kritina
és pártszellem.
U. ott. 18ó2. (Előbbi
művének megtámadtatása ellen védelem).
— 8. A XIII. századbeli
Anacharsis.
Walter Vilmos után főid. U. ott, 1852.
— 9. Az ember és a teremtés, vagy a
végokok elmélete a mindenségben. Desdonits után ford. U. ott. 1858. — lU. A
társadalom testén rágódó féreg. Gaume
J. után francziából ford. Eger, 1852. —
11. A keresztes hadak története. Németből magyarázva. Pest, 1853. (Ism.
Családi Lapok). — 12. Rövid és bizalmas feleletek a religio ellen leginkább
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elterjedt ellenvetésekre. Ségur után francziából fordította. Ugyanott. 1854. (Névtelenül). — 13. A magyar
helyesírás
szabályai.
U. ott. 1855. — 14. Cantu
Caesar. Világtörténelem.
A VII. olasz
kiadás után fordította. Ugyanott. 1856 —
63. I—VII. kötet. (Az V. kötettől kezdve
a fordító neve nincs kitéve). — 15. A
nönevendékek könyvtára,
tanodai s magánhasználatra. U. ott. 1856—57. Négy
kötet öt részben. (I. Magyar nyelvtan,
Ism. M. Sajtó 1856. 214. sz. 2. kiadás.
U. ott. 1864. II. Mondattan, 2. kiadás.
1861.. 4. javított és bővített kiadás. Bpest.
1874. III. Természetrajz. 2. kiadás. Pest,
1863. IV. Természettan, 2. rész 80 kőnyom. ábrával.) — 16.
Csillagászat.
Tanodai és magánhasználatra. Pest. 1857.
Nyolcz kőnyomat i ábrával és egy iránvvonalos csillagabroszszal. — 17. A katholika nő. Ventura Joakim után olaszból ford. I. kötet. U. ott, 1858. — 18.
Magyarok története. Tanodai használatra
az első oktatásban. U. ott, 1858. (2. kiadás. U. ott. 1863. és 1864. 5. k. Bpest,
18/6.) — 19. A természettan
előcsarnoka. tanodai és magánhasználatra. Pest.
1860. (2. jav. és bővített kiadás. Bpest.
1873.) — 20. Aranka, vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött. Pest,
1861. (2. kiadás. Bpest. 1891.) — 21.
Fordítási előgyakorlatok
magyarból latinra, Schulze után. Pest. 1863. — 22.
Vezérkönyv a latin fordításokra. Döring
W. F. után magyarra átdolg. U. ott,
1863. — 23. A magyar nyelv
viszonyszavai. Tanodai használatra. U. ott, 1864.
— 24. A latin igerendszer. U. ott, 1866.
— 25. Virgil Aeneise. Ford. U. ott. 1866.
(Római remekírók 20.. 21.. 2. kiadás.
Bpest. 1879. Római remekírók 20., 21.)
— 26. J. Caesaris Commentarii
de
bello gallico. Magyarázta. Pest, 1868—
69. Három füzet. (1. füz. 2. kiadás. Bpest,
1873. Görög és latin remekírók 3., 6., 8.
és 23.) — 27. Ciceronis Orationes selectae. Magyarázta. 1. füzet. Pest. 1868.

181

Gyurits—Gyurka

(Görög és római remekírók 5.) — 28.
Hordes ódái. Nauck művei nyomán
értelmezi. Két füzet. U. ott. 1868. (Görög
és római remekíróké.. 7.. 2. kiadás: Q.
Horatii Fiacci Carmina cz. Bpest, 1879.
Görög és latin remekírók 4.) — 29. Gyakorlati latin nyelvtan. OllendorfT-Traut
tanmódszere alapján, tanodai és magánhasználatra a magyar nyelv szellemében átdolgozva. Pest, 1871—72. Ivét rész.
— 30. Kulcs az OllendorfT-Traut tanmódszere alapján írt latin nyelvtanhoz.
U. ott, 1871. — 31 .A latin
főnevek
nemei és végzetei. Melléklet a latin nyelvtanhoz. U. ott. 1872. — 32. Görög nyelvtan. Bpest, 1872. — 33. Ekés
irálytan
tanodai és magán használatra. U. ott,
1873. — 34. A latin praepositiók
rendszeres osztályozása. Szatmár, 1874. —
35. Latin mondattan.
U. ott, 1875. —
36. De carminibus
Homeri epicis. U.
ott. 1877. — 37. Ssatmármegyebeli
hajdankori régiségek. Bpest, 1878. — 38.
A ssaláncsi róssakirályné.
Négy énekben. Szatmár. 1879. — 39.
Horatius
ílaccus válogatott ódái. Folyó beszédben magyarítva. U. ott, 1885. — 40.
Budavár visszafoglalása
1686. Freschot
után olaszból ford. U. ott, 1886. — 41.
M Tullii Ciceronis Orationes selectae.
Halm Károly nyomán értelmezi. 1. füzet:
L. Sergius Catilina elleni négy beszéd,
ü. ott, 1886. (2. kiadás. U. ott, 1886.) —
Szerkesztette a Kritikai Füzeteket Pesten
1861. (csak egy füzete jelent meg); Szellemvilág, tudományos és kritikai füzetek
a kereszténység álláspontjából cz. vállalatot Szatmárt 1874-ben. melyből összesen öt füzet jelent meg.
Ferenczy és Danielik, Magyar Írók I. 177.
II. 404. 1. — Jelenkor.

E n c y c l o p a e d i a 174. 1.

— Bartók. Szatmár-ííémeti Története. Szatm á r , 1860. 75. 1. — h'apczy. G y o r s i r á s 16., 30.
1. — Szatmár

1884. 40. Sz. — Petrik

Köuyvé-

szete és Bibliogr. — Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 176. I. — Kiszlingstein
Könyvészete. — Nemzet 1892. 64. sz. esti k.
— Fiának Gy. Gyulának szíves közlésé és
gyászjelentés.
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Gyurits Gyula, főgymtiasiumi tanár,
előbbinek fia. szül. 1847. júl. 16. Budapesten: a gymnasiumot Szatmárt, a bölcseletet Bécsben végezte. 1872-ben a szégedi főreáliskolánál nyert alkalmazást:
1876-ban tanári vizsgálatot tett a német
nyelvből és történelemből Budapesten.
1877-ben a fehértemplomi főgymnasiumhoz helyeztetett á t ; 1887 óta pedig a
pancsovai főgymnasiumnál működik. —
Czikkei a Dél magyarországi Lapokban
(1882. 41., 43. sz. Minek köszönhetjük
alkotmányos és nemzeti fenmaradásunkat ? Ugyanez bővebben a pancsovai főgymnasium Értesítőjében 1891), a Pancsova és Vidékében (1891. 16. sz. Graeca
sunt non leguntur, az egységes középiskolára vonatkozó tárczaczikk. 11. és 18.
sz. költemény és ism., 1892. 38. sz. Die
bequeme Gattin, ford. Herczegh F. Mutamurjából, 50—53. sz. Böngészszünk az
1848—49. hírlapok terén), a M. Államban (1893. 6. sz. Egy loyalis szerkesztő
1849 végén. 116. sz. Kik estek el és
sebesültek meg Budavár ostrománál és
bevételénél 1849-ben ?), a Donau-TemesBote (1893. 46. sz. Die Opfer der Belagerung und Erstürmung Ofens. 1894.
6—11. sz. Dualismus des Herzens), a
Határőrben (1894. I I . sz. Hogyan ünnepelték meg az első márczius 15-ét ?).
Önéletrajzi adatok.

Gyurka Jóssef, kath. plébános, szül.
1826-ban és fölszenteltetett 1854-ben.
Detkén, Erdőtelken. Püspök-Ladányban,
Ivún-Szent-Mártonban és Jászberényben
eltöltött káplánkodási évei után 1872.
máj. 14. a városi kegyuraság adományából és egri érseki megerősítéssel megnyerte a jászberényi plébániai javadalmat, hol 1883. jún. 8. meghalt. — Egy
nagy művéből két részlet jelent meg az
Egri Egyházmegyei Közlönyben (1878.
A jászberényi plébániai templom története, 1879. A jászberényi kápolnák, szent
szobrok, keresztek, temetők).
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Koncz Ákos, E g r i egyházmegyei papok az
irodalmi téren. Eger, 1892. 101. 1.

Gyurkó Imre, szent Ferencz-rendi szerzetes és gymnasiumi tanár, 1847-ig Jászberényben, bol a szónoklati osztályban
tanított; azután a füleki rendház főnöke
volt. — Munkája: Hálaérzet, melyet főtiszt. s tudós Tipula József... apát ú r . . .
név ünnepe alkalmával mély tisztelete
jeléül nyilvánított. . . 1847. tavaszelő 19.
Eger. 1847.
Hof- und Staats-Handbuch
— Petrik

1859. Wien 309.

Bibliogr.

Gyurkovechki József. — Munkája:
Kratko-spravek
evangeliumov nedeljnek, i svetechneh . . . Pest, 1820. (A
vasárnapi s ünnepi evangéliumok rövid
magyarázata.)
Petrik

Bibliogr.

Gyurkovits Béla, fő- és szék városi
tanító; atyja gr. Teleki László nevelője
s később gazdatiszt volt; Gy. szül. 1846.
júl. 13. Csépán Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyében ; a gymnasiumot Kecskeméten,
a tanítóképzőt Szegeden végezte; 1885
óta tanít, előbb a vidéken, azután Budapesten. — A 70-es években a Népújságba
s a Budapestbe írt; jelenleg pedig a Népnevelők Lapjába ír. — Munkája : Rajzok
a múltból. Bpest. 1886. — Kéziratban:
Őszi lombok cz. gyermekversek.
Önéletrajzi adatok.

Gyurkovics Ferencz. jogi doktor és
tanár 1772-től s 1783-ban rector volt;
a nagyszombati, később Budára, végre
Pestre áthelyezett egyetemen a politikai tudományokat adta elő ; fejérmegyei
nemes családból származott; baráti viszonyban állott Martinovicscsal; teljesen
az elmélet embere s eszménye az volt.
hogy a felségi jogokat országgyűlés gyakorolja, de ez két kamarából álljon, egyik
a nemesség, másik a nem-nemes osztályok képviselőit foglalja magában. Martinovics vallomása szerint, ha ő előbb
halna meg, Gy. átveszi az általa megalakítandó szövetségnek, a «reformátorok
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társaságáénak, vezetését. Laczkovicsot
egészen megnyerte s ez 1793 nyarán G.
programmja szerint működött. Gy. kidolgozta kátéját és a nyári szünnapok
alatt vidékre ment, hogy a titkos társulatnak tagokat toborozzon. De decz. 9.
történt halála (még délután előadását
megtartotta s estve rögtön meghalt) megakasztotta működésében és megmentette
a szomorú sorstól, mely barátaira várakozott. — Munkái: 1. Panegyricus divo
Francisco Xaverio dictus dum inclyta
facultas philosophia in universitate Tyrnaviensi annuum eidem tutelari suo honorem persolveret. Tyrnaviae, 1775. —
2. Von den Verbrechen und Strafen. . .
Unter dem Vorsitze Fr. Gyurkovics. . .
in dem grossen akademischen Hörsaale
öffentlich vertheidigen wird Anton
Edler von Koller. U. ott, 1776. (Beccaria
olasz munkájának fordítása.)
Századok

1879. ( F r a k n ó i Y . ) — Pauler

Tiva-

dar, Budapesti Egyetem Története I. — Petrik Bibliogr.

Gyurkovics György
(rózsa-lehotai),
országgyűlési képviselő, szül. 1845. febr.
24. Klaszinczon Horvátországban ; kezdetben a katonai pályára lépett és a mérnöki akadémiában neveltetett; 1864-ben
a 46. sz. gyalogezred hadnagya, 1866—
68-ig a Kriegsschule hallgatója volt,
1868—76-ig a vezérkarnál szolgált. Hivatalos kiküldetésben többször beutazta
a keleti országokat. 1876-ban hírlapíró
lett és a Presse munkatársa. 1882-ben
képviselővé választatott a dáljai kerületben ; azóta élénk részt vesz a politikai
életben és tagja a magyar országgyűlésnek mint horvát-slavon-képviselő. Tagja
a regnicolaris bizottságnak, a pénzügyi
bizottságnak és a delegatiónak. — Több
munkát írt, valószínűleg horvát nyelven,
melyeket azonban nem ismerek.
Sturm

Albert,

Uj Országgyűlési

Almanach

1887—1892. 345. és Országgyűlési Almanach
1892—1897. 356. 1.

Gyurkovich Jenő, ügyvéd, kir. tanácsos, több megye táblabírája, a szerb
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iskolai alap volt főfelügyelője. Meghalt
1874. szept. 16. Budapesten 84. évében.
— Munkái: 1. Pravo nasledia sa obšu
slaveno-cerbskago u madjarskog naroda
polzu. .. Buda, 1823. (Örökösödési jog
szerbül.) — 2. Zakón mjeničnyj
kraljevstva Ungarie. . . Pest. 1840. (A magyar királyság váltótörvénye.) — 3.
Kleine deutsche Grammatik
für Serben. U. ott. 1851.
Novákovics,

B i b l i o g r a f i a 262. 1. — Petrik

Bib-

liogr. és gyászjelentés.

Gyurkovits Márton, 1840-ben gymnasiumi tanuló a humaniórák I. osztályában Aradon. — Munkája: Carmen honoribus exc. ill. ac rev. dni Josephi Lonovics. ecclesiae Csanadiensis antistitis
. . . dum gymnasium Aradiense mense
Julio anno 1840 inviseret, a I-ma humanitatis schola in tenerrimae filialis devotionis perenne argumentum sacrum. Aradini.
Petrik

Bibliogr.

Gyurkovits Mátyás, ügyvéd. — Munin funere exc. ac ill.
kája : Epicidium
dnae Julianae comitis natae Bossányi
de Nagy-Bossány exc. ac ill. dni condam
comitis Pauli Festetits de Tolna relictae
viduae. Haec animi posuit magnae monumenta patronae II. cal. Marţii 1805.
Sabariae.
Petrik

Bibliogr.

Gyurkovics Ss. N. — Munkái: 1.
Pijanica (Az iszákos nő, vígj.) Dva otca
(Két atya, vígj.) Szeged, 1845. — 2.
Ľva narednika,
iii prímerí prijatelstva.
(Két őrmester, vagy a barátság példái,
dráma). Újvidék, 1850.
Novákovics.

Bibliografia
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Gyurkovszky István, seborvos és szülészmester volt 1840-ben Sárosban, később Simándon Aradmegyében. — Czikkei az Orvosi Tárban (1843. I. Eszmék
orvosi rendünk állásáról), a Gyógyászatban (1864. Mi történjék az úgynevezett
seborvosokkal hazánkban ?)
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Orvosrend

Névtára 1840-re 81. 1.

Gyurmán Adolf, hírlapíró, szül. 1813.
ápr. 26. Szászvároson (Erdély); a gymnasiumot Gyulafejérvárt, a bölcseletet
Kolozsvárt végezte. 1832-ben Pestre jött
és a jogi tudományokat hallgatta az egyetemen ; a pozsonyi akadémián is tanult
és 1835-ben a magyar magánjogból vizsgát tett. A hírlapírói pályára lépett és
előbb a Hazai s Külföldi Tudósításoknál
azután a Jelenkornál, később Kossuth
Pesti Hírlapjánál vezette a külföldi rovatot 1848-ig, midőn a jún. 8. megindult
Közlöny hivatalos lapot vette át és azt
decz. 31-ig Budapesten, 1849. jan. 14-től
jún. 3-ig Debreczenben. jún. 5-től jún.
30-ig ismét Budapesten szerkesztette.
Egyike volt a legtekintélyesebb publicistáknak. 1849-ben a magyar kormánytól
miniszteri tanácsosi czímet nyert A szabadságharcz után ő is követte Kossuthot
Kiutahiába; innét 1851-ben, midőn a fogva
tartott magyarok elbocsáttattak. Amerikába ment. New-Yorkban tökéletesen
megtanult angolul, írt a lapokba s szerkesztett egy német hírlapot. 1854-ben
Londonba tért vissza, hol a franczia,
olasz és német nyelvből leczkéket adott
és a Times munkatársa volt. 1861-ben a
londoni Cromwell akadémiában a történelem tanárának nevezték ki, 1863-ban
megnősült s hazajött Pestre, hol a Pesti
Napló szerkesztőségébe lépett és annak
külföldjét 1865-ig jelesen vezette. Az angol és amerikai viszonyokat igen jól ismerte s ezekkel szeretett foglalkozni.
Liberális democrata volt. de ellensége
minden ábrándnak és túlhajtott ideáknak.
Lelke mélyéből csatlakozott a mai kormányhoz. midőn az a kiegyezés művét
keresztülvitte s a Budapesti Közlöny rendes belmunkatársa s egyik támasza volt.
Meghalt orbáncz következtében 1869.
szept. 15. Pesten. Első házasságából való
leánya Hindy Árpádné; 'második neje
Williams Ellen, kitől három fia s egy
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leánya maradt. — A szerkesztőségeknek,
a hol működött, «valóságos eleven conVersations-lexiconul» szolgált. Alig kérdezhettek tőle valamit, mire a legapróbb
részletekig, még az évszámokban is, pontosan és szabatosan felelni ne tudott
volna. Igen sokat írt, de neve alatt csak
egy czikket bírtam felfedezni s ez a Literatúrai Lapokban (1841. Hazai időszaki literatura) jelent m e g ; a Vasárnapi Újságba is írt élet- és jellemrajzokat. —
Munkái: 1. Negyedik László, szomorújáték öt felv. Pest, 1840. (Eredeti Játékszín 8., a m. tud. akadémia Teleki-jutalmában részesült; censurai kézirata a m.
n. múzeumban van.) — 2. Magyar
szózatok. Hamburg, 1847. (A radikális part
megbízásából írta névtelenül. Tartalma:
Adatok az országos védegylethez. A magyar conservativ párt és a nemzetiség,
illustrálta Bábolnai Mihály 1846. Népképviselet.) — Henrik és Vilhelmina cz.
3 felv. szomorújátékát Gyulán 1836. máj.
16. és Esztergomban nov. 21. adták elő.
Naplóját, levelezéseit halála előtt kevéssel elégette, pedig, mint mondják,
igen sok levele volt az emigratio több
tagjától; A szobrász és az Epikureus,
vigj. 3 felv. 1840., Csák Máté cz. színművének töredéke, ifjúkori költeményei
s egy angol-magyar szótár, melyet az
E betűig végezhetett el, maradt meg.
Két röpirata: Offenes Sendschreiben an
den jugendlichen Herrscher Oesterreichs
és Oesterreich und Ungarn, csak czímeik
után ismeretesek ; állítólag még több
röpiratot is írt névtelenül.
Honművész
Lipcse,

1836.

2.,

1845. — 1 8 6 9 :

27.

SZ. —

Budapesti

Vagyarkák.
Közlöny

211.

szám, Magyarország és a Nagyvilág 40. szám
arczk.
yapló

Fővárosi

lapok

261. SZ. Vasárnapi

211. s z . ( N e k r . ) ,
Újság

Pesti

38. SZ. Hon 211.

sz. esti kiadás. — Toldy Ferencz, Magyar
Nemzeti Irodalom Története. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.
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s legelőbb a Taylor-, majd a Gabelsberger-Markovits- és Stolze-Fenyvessy-féle
gvorsirási rendszereket tanulta meg. A
bölcseleti osztályt elvégezvén, 1847 —52-ig
a Zlinszky családnál nevelő volt; 1852
—55-ig magánintézet-tulajdonos ; 1854.
nov.—1858. márcz. pestmegyei számtiszt;
azután községi jegyző Bogviszlón és SzentIstvánon. 1864. febr. 29. tanári vizsgálatot tett a classica philologiából. 1861
óta tanár a budapesti II. kerületi katholikus főgymnasiumban, hol a gyorsírást is tanította. 1893. október óta
idegbetegségben szenved. Az 1885. országos kiállításon gyorsirási tanításának
gyakorlati irányáért nagy érmet kapott.
— Czikkei az Országos Tanáregylet Közlönyében v a n n a k ; írt a napi lapokba
is politikai s nemzetgazdászati czikkeket
neve és Podolini Gy. Andor névvel. —
Munkái : 1. Magyar
Gyorsíró. Szaklap
Bpest, 1883—1890. — 2. A
magyar
gyorsírás
kimerítő
tankönyve
StolzeFenyvessy alapon középiskolák és a műveltebb körök magánhasználatára. U. ott,
1887. (Ehhez: K u l c s . . . U. ott, 188i.)
Petrik

Könyvészete.

—

Gopcsa

László,

A

Magyar Gyorsirás Története. Bpest, 1893. 86.
1. és önéletrajzi adatok.

Gyúrói Pál (kevi), theologiai tanuló
volt Heidelbergben. — Munkái: 1 .De
peccato in genere 1608. nov. 12. Heidelberg. (Parei Collég. Theolog. 1. U. ott,
1611. 8 1 5 - 8 1 7 . 1.) — 2. De
matrimonio errores pontificiorum
1609. márcz.
U . U. ott. (Parei Collég. Theolog. 1.
860—862. 1.) — 3. De vanitatibus
Belcirca controversiam de bonis
larmini
operibus in particulari oratione, jejunio
et eleemosyna. Lib. I. II. III. 1610. jul.
14. U. ott. (Parei Collég. Theolog. II.
61d—630. 1.)

Gyürky Antal (gyürkii), volt kir. kataszteri felügyelő. Gy. István megyei főGyurmán Andor, főgymnasiumi tanár,
ügyész és Madách Anna (M. Imre, a
szül. 1828. nov. 28. Podolinban (Szepesm.)
költő, atyjának nővére) fia, szül. 1817A gyorsírással 1847-ben kezdett foglalkozni I ben Felső-Szelényben Hontmegyében;
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iskoláit elvégezvén, alig 17 éves korában, 1834-ben katonai pályára lépett és
kadét lett a 3-dik huszárezrednél, melynek tábornoka s másod tulajdonosa, gróf
Vécsey, anyai ágon rokona volt és így
már rokoni összeköttetéseinél fogva is
szép jövő várt itt reá. azonban egy szilaj lóról történt szerencsétlen leesése
következtében egészségi tekintetből, két
év múlva, kénytelen volt a katonaságtól
megválni s a szülői házhoz visszatérni.
1836-ban kinevezték tiszteletbeli aljegyzőnek. majd csakhamar esküdt és szolgabíró lett. Ugyanekkor lépett fel az irodalom terén is. Tanulta a művelt nemzetek nyelvét és azok irodalmát, olvasta
a kiválóbb bölcselők és nemzetgazdák
munkáit, s különösen az utóbbiak ébresztették fel figyelmét a közgazdaság
iránt, és gondolatait, tapasztalatait az
akkori lapokban közölte; szillőmegyéje
rendes főjegyzőnek választotta s ezen a
pályán 1848-ig működött. A szabadságharcz bekövetkeztével azonban ő is fegyverrel cserélte fel a tollat és először a
honti nemzetőrség parancsnoka volt.
majd a rendes honvédséghez lépvén át.
Görgei maga mellé parancsőrtisztnek nevezte ki. Számos csatában vett részt és
a világosi fegyverletétel után mint őrnagy jött haza. Az absolutismus szomorú napjai leszoríták egy időre a hivatali pályáról. Annál nagyobb lelkesedéssel fordult az irodalomhoz. Rendezvén
birtokait, Pestre tette át lakását, hogy
itt nagyobb körben, nagyobb sikerrel
működhessék eszméinek kifejtésén és terjesztésén. Majd egész lelkesedésével a
borászat felé fordult', azt fejlesztette munkáival és lapjával, mely első volt e
nemben irodalmunkban. Gazdasági egyesületeink közül több megválasztotta tiszteletbeli tagjává. Buzdították, lelkesítették őt Deák és Széchenyi is, a ki magához hivatta őt Döblingbe s igen sokszor érintkezett vele. Az alkotmányos
élet felderültével 1867-ben a kormány
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által megbízva-, Entz Ferencz kíséretében
az ország bortermelő vidékeit utazta be
s tapasztalatairól terjedelmes memorandumban tett jelentést. Ugyanekkor szülőmegyéje törvényszéki bírónak választotta
meg. később ugyanott szőlőváltsági jogbiztos, majd árvaszéki elnök lett, míg
az újonnan rendezett kataszterhez Beszterczebányára felügyelőnek neveztetett ki.
Ez utóbbi állásától 1880-ban vált meg,
irodalmilag azonban egész haláláig, mely
1890. júl. 31. Dorogon (Esztergomm.)
következett be. működött. A szent Sylvester-rend vitéze, a német lovagrend
Mária-kereszt tulajdonosa, a szent István-társulat örökös alapító tagja, a győrvidéki s hevesmegyei gazdasági egyesületek. valamint a bajor frauendorfi Praktische Gartenbau-Gesellschaft tiszteletbeli
tagja volt. — Czikkei a Gazdasági Tudósításokban (1839. Hontvármegye éjszaki része), az Ismertetőben (1840. A
legjobb juh-etető vályú, Gazdasági fiókegyesület Hontban, Vélemény miként lehet a tűz által okozott károkat legkönynyebben pótolni, Mezei prücskök kiirtása,
A hámos lovak és ezek nevelési főelvei),
a Pesti Naplóban (1854. 76. sz. A tagosításról, 1862. 216 sz. Koritniczai gyógyintézet), a Gazdasági Lapokban (1855.
Egy-két szó a tagosításról, Felhívás a
bortermesztőkhöz. Egy kis észrevétel az
őszi és tavaszi szőlőtermesztésre nézve,
1861. Hogy lehet erős s bortermő szőlőket nevelni ?, Bortermelés czélja, Az
alföldi szőlők fontossága, A szőlőmívelés
különös módja, Szőlőjavítási kísérletek
eredménye, A szőlő elfüvesedéséről. Boraink szerepe a jövő évi kiállításon,
Borászaink teendői a jövő londoni kiállítás érdekében. A szőlő mint gyógyszer, Hegyaljai bormivelő egyesület, Szőlőmag értékesítése, A mustár erjedésének
befolyása a bor minőségére nézve, Őszi
szőlőmetszés, Szőlőtrágyázás. A bor első
lefejtése, Uj módja a gyökeres szőlővessző-szerzésnek és szőlőújításnak, 1863.
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Szőlőkezelés körüli téveszmék. A szőlőszet által nyerhető póttakarmány, 1867.
Borászatunk jelen állapota) sat., a Magyar Sajtóban (1856. 107. sz. Gazdasági
irodalmunk, 1857. 38. sz. A borkereskedés általában s ujabb tokaji borárulás
Pesten), a Szó'ló'szeti és Borászati Közleményekben (1857. Felhívás a bortermesztőkhöz), a M. Évlapokban (1857. Az
első általános gazdasági kiállításról hazánkban), a M. Gazdában (1861. Néhány
szó borászainkhoz a jövő évi londoni
kiállítás érdekében), a Székesfehérvári
Borász-Csarnokban (1863. Egy kis észrevétel a borszeszesítés kérdésére, Trágvázási kísérlet. Egy borászati iparvállalat, Kell e az egy éves ültetvényeket
metszeni ?. A szőlő nemes rothadásáról,
Szőleink állapota és a nagy lapok tudósításai), a Népkertészben (1865. Borászati levelek), a Borászati Lapokban
(1869. A magyar borászat fontossága,
Bortermő vidékek ismertetése : Eger, Érmellék. Magyarád. Vörös-bor készítés,
Ujabb elvek szerinti szőlőmívelés, 1870.
A bor életrendi tekintetben), az Esztergomi Közlönyben (1882. Simor János
hetvenötödik primáša Magyarországnak,
kivonat naplójegyzeteimből) sat. Az
Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt. — Munkái: 1. A tagosításról és a tagosított birtok elrendezése
és míveléséről. A legújabb törvényekhez,
hazánk viszonyaihoz és a nép jelleméhez alkalmazva. Pest. 1853. — 2. Vinczellérek könyve, avagy a szőlőmívelés
s borkezelésnek legalaposabb módja. A
növény és vegytan szabályai szerint gyakorlatilag előadva. I. kötet. U. ott, 1856
— 3. Cselédbarát. A cselédek erkölcsi
állapota javítására és értelmi kifejlődésére czélzó mulatva oktató könyv. Szombathely, 1856. — 4. A ssőlőmívelés és
borkezelés ujabb elvei. Pest, 1860. —
5. Borászati
vegytan röviden s népszerűen előadva. U. ott. 1858. (Németül
Wohl Ágost által ford. Bécs. 1860.) —

Ij 6. Borászati szótár. Pest. 1861. — 7.
ellen. U. ott,
JI Hangok a Renanismus
1864. — 8. Gyakorlati útmutatás,
miként kell eljárni a szőlődézsmaváltság
keresztülvitelénél a feleknek, jogbirtokosoknak és községelőljáróknak. U. ott.
1869. — 9. Magyar polgári jogok és
kötelességek rövid ismertetése. Kérdések
és feleletekbe foglalva a falusi népiskolák számára. U. ott. 1872. (2. kiadás a
legújabb törvények alapján. Bpest, 1877.
3. kiadás, 1880. 4. k. 1890. U. ott.) —
10. Az uj szolgabírói
hivatalkézikönyve.
Hivatkozva idevonatkozó törvényekre és
rendeletekre, irománypéldákkal és gyakorlati utasítással ellátva. Pest, 1872. —
11. Igaz-e Bármin tana az ember erej detéről? és mit mond a tudomány Darwin
állításaira. U. ott, 1873. — 12. Ötvennégy év Hontvármegye történetéből 1820tól 1874-ig. Vácz, 1875—1883. Két kötet.
— 13. Népszerű magyarázata
a földadó
! szabályozására vonatkozó 1875. VII. t.cz.-nek, egyszersmind példákkal ellátott
útmutatás a kataszteri munkálatoknál érdekelt gazdák stb. számára. Bpest, 1875.
— 14. Borászatunk
reformjai.
Igénytelen fejtegetése azon módoknak és eszközöknek, melyek által hazánk szőlőseinek
jövedelmét nagyban lehet szaporítani és
borászatunk előhaladását biztosítani. A
szőlőmívelés uj rendszere. A tudomány
útmutatása után és 40 évi tapasztalatok
alapján. Vácz, 1879. — 15. Naplótöredékek egy falusi lelkész hátrahagyott irataiból. U. ott. 1881. — 16. Gazdasági
mellék iparágak és a gazdasági háziipar
népszerű ismertetése gyakorlati útmutatással. Különös tekintettel a falusi nép
viszonyaira. Koszorúzott pályamű. U. ott.
1884. (2. kiadás. Bpest, 1888.) —
A
szőlő mint kincsbánya.
Bpest, 1888. —
17. Kisbirtokosok
kátéja, útmutató miként boldogulhatnak és mily módon juthatnak jóléthez. U. ott, 1889. — 18. A
gyümölcs értékesítése. Gyakorlati útmutatás. miként kell az érett gyümölcscsel
6. iv sajtó

alá

adatott

1895.

február

1.
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bánni, gyümölcsöt aszalni, gyümölcsbort
csinálni. . . U. ott, 1889. (Falusi Könyvtár
3 4 ) — 19. Az előhaladt borkezelés és
pinczegazdászat
ismertetése és útmutatás a szüretelés, mustkezelés, a homoki
borok tökéletesítésére. . . nézve. U. ott,
1889. (Falusi Könyvtár 35.) — 20. Védekezés a, filloxera és a szőlő-gomba
ellen és a bortermelés folytatásának módja.
Gyakorlatilag előadva. U. ott, 1890. —
Szerkesztette s kiadta Pesten a Szőlőszeti
és Borászati Közleményeket 1857-ben
6 füzetben; a Borászati Lapok cz. hetilapot 1858 jan 3-tól 1861. márcz. 25-ig,
mikor megszűnt; és ennek folytatását a
Borászati és Kertészeti Füzeteket 1869—
70-ben összesen hat füzetet; a Tájékozó
cz. politikai, ipar és kereskedelmi közlönyt 1864. január 1-től júniusig, mely
minden másodnap jelent meg; a Borászati Naptárt 1867-re és 1870-re Pesten;
a Kataszteri Kalauzt 1875 júliustól szept.
végéig Váczon. meiy havonként kétszer
jelent meg. Szerk. és kiadta a Gyakorlati Tanácsokat is öt füzetben. — Kiadta Letenvey Lajos összes munkáit (Pest,
1865.) — Arczképe kőnyomat, Molnár J.
rajzolta és Röhn nyomtatta 1858-ban
Pesten.
Danielik,

M.

írók

II.

99.

1. —

Vasárnapi

Újság 1859. 7. sz. arczk. 1890. 32. sz. arczk.
— Szinnyei Könyvészete s Repertóriuma. Természettud. — M. Könyv-Szemle 1876. 245.,
1879. — Horváth Ignácz Könyvészete 1880.,
1888—90. — Petrik Könyvészete s Bibliogr.
—

Magyar

lapok

Kép

1888. 4 3 . s z . a r c z k . —

Fővárosi

1890. 211. sz. és g y á s z j e l e n t é s .

Gyürky István, kath. plébános FüzesGyarmaton (Hontm.), szül. 1848. jun.
15. ; miséspappá 1871. jul. 31. szenteltetett föl. — A Jó Pásztor cz. egyházi
beszédgyüjteményben hét beszéde jelent,
meg 1885 végéig.
Uj

M.

Sión

1886.

112.

1. —

Schematismus

Strigoniensis 1893.

Gyürky Lajos, orvosdoktor, szül. 1813ban Ochtmán Gömörmegyében : 1837-ben
nyert orvosi oklevelet a pesti egyetemen,
azután gyakorlóorvos volt Rozsnyón, hol
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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j 1874. ápr. 5. meghalt. — Czikkei a Csaj Iád Könyvében (I. 1855. A delejes varró
!
tű), az orvosok és természetvizsgálók
i Munkálataiban (XII. 1868. Figyelmeztetés
a villamdelejességgeli gyógykezelés mó• dozataira.) — Munkája: Synopsis phy!
siologiae infantis ad paediatriam adplicatae. Specimen inaug. med. Pestini, 1837.
llupp

Beszéd

160. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete és gyászjelentés.

Gyürky Ödön (gyürkii), bölcseleti doktor. hirlapiró. Gy. Antal kataszteri felügyelő fia, szül. 1863. okt. 23. FelsőSzelényben Hontmegyében ; középiskoláit
Léván s Beszterczebányán végezte, mire
az esztergomi növendékpapok közé vétetett föl; egy évet a nagyszombati seminariumban töltött és a gymnasium
két utolsó évfolyamát az esztergomi papnevelőben fejezte be. A theologia tanulmányozására Bécsbe a Pázmánv-intézetbe küldetett. E mellett különös kedvvel foglalkozott a neveléstudománynyal
és még mint papnövendék 1884-ben a
budapesti egyetemen a paedagogiából a
doktori szigorlatot kiállotta. Theologiai
tanulmányainak befejeztével elhagyta az
egyházi pályát és a tanárira készült.
1886 óta állandóan Budapesten tartózkodván, több magánintézetben tanárko
dott, 1891 óta pedig a m. kir. állatorvosi
akadémián a felvételi tanfolyamot tanítja.
1889-ben, midőn a budapesti katholikus
kör megalakult, őt választotta meg titkárává. mely tisztet máig is viseli. 1890
óta a M. Állam belső munkatársa s
nagy tevékenységet fejt ki a katholikus
irodalom terén és a katholikus mozgalmakban. 1891-ben jegyzője volta katholikus tanítók országos értekezletének,
legutóbb pedig jegyzője a budapesti országos kath. nagygyűlésnek; továbbá
másodtitkára az Aquinoi szent Tamástársaságnak és tagja a szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának.
Részt vett annak idején a soproni, komáromi és szabadkai kath. nagygyűléseken.
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tette a Vasárnapi Lapokat a magyar nép
— Czikkei a Közoktatásban (1883.. Huszámára 1886-ban Esztergomban és a
manizmus és realizmus. 1888. Plutarchos
Heti Hirlap cz. kath. lapot Ribényi Anmint paeclagogus). a Religióban (1888.
tal társaságában 1893. Budapesten, melyAristoteles a scholastikában), a M. Álből 3 szám jelent meg és 1895. januárlamban (1883. Kisdedóvóintézetek falun.
tól szerkeszti a Szent István Társulat
A próba után, Nevelés-tudomány a papÉrtesítőjét. — Álnevei: Dalár. Tvrtaeus.
nevelő-intézetekben, 1893. 210—242. sz.
Tor<|u. Tasso sat.), a Budapesti Hirlapban
Horváth Iqnácz Könyvészete 1882., 1888..
1885. 192. sz. Erdélyi Indali Péter), a
1886., 1889. — Uj M. Sión 1886. 112. I. — Keresztéili/
Magyarország
18 (1. 3. SZ. a r c z k .
Szondi-Albumban (1886. Szondi a magyar
költészetben, röviden ism. Tinódi. KölGyürky Fái (losonczi). cs. kir. val.
csey. Czuczor és Aranynak Szondiról
belső titkos tanácsos és kamarás, Gy.
írt költeményeit), a Hazánkban (IX. Egy
István torontálmegyei főispánnak és Darrégi vers. X. Adalékok az 1825—27.
vas Katának fia, szül. 1783. ápr. 15.
országgyűlés történetéhez), a Katb. EgyKis-Terenyén Nógrádmegyében; 1803házi Közlönyben (1889. Zádori János. |
ban Nógrádmegyében mint tiszteletbeli
1890. Szülik József), sat. ; költeményejegyző kezdte hivatalos pályáját; még
ket írt az Uj M. Sionba (1879), a M.
azon évben alszolgabirónak neveztetett
Államba s melléklapjába a Szépirodalmi
ki; 1806-ban főszolgabíróvá, 1811. főKertbe. Magyar Koronába. Katholikus
jegyzővé, 1817. másodalispánná válaszTársadalomba s Katholikus Hetilapba. —
tatott, mely hivatalát 1828. oktoberig
Munkái: 1. Rousseau
nevelési
elvei.
viselte. Nemsokára ezután cs. kir. tanáVácz, 1882. (Bölcseletdoktori értekezés.
csos és kamarás és Krassómegye főisIsm. Uj M. Sión). — 2. A
philosophia
pánja (1846-ig) s végre valóságos belső
as iskolában.
U. ott. 1883. — 3. A
titkos tanácsos lett. Meghalt 1859. okt.
sseretet nevelése. Eger. 1883. (Külön16. Pesten. — Munkái: 1. Besséde . . .
nyomat a Népiskolai Tanügyből). — 4.
Temesvár. 1832. (Beszédek, melyek mélt.
Salamon magyar király.
Bpest. 1885.
losonczi Gyürky Pál úr ő nagyságának,
(Tört. Könyvtár 80.) — 5. Üdvöslö dal
t. n. Krassó vármegye főispáni helytartói
a budapesti katholikus kör 1889. okt. 1.
hivatalába történt díszes bevezetése és
tartott megnyitása alkalmára. U. ott.
pompás beiktatása alkalmával 1832. júl.
1889. — 6. De Lasalle János. Néhány15. Lúgoson tartattak). — 2. Besséde.. .
lap a keresztény pedagogia történetéből.
U. ott. 1832. (Beszédek, melyek . . . főU. ott, 1889. (Különny. az Egyházi Közispáni hivatalába történt . . . bevezetése
lönyből). — 7. Költemények.
Eszter1832. nov. 5. Lúgoson tar: alkalmával
gom. 1890. (Ism. 1891. M. Szemle. Élet,
tattak).
Nemzet 34. sz., Kath. Szemle, M. Sión.
J'onori Thewrewk József, H o n g y ü l é s i E m l é n y .
K. Egyh. Közlöny, Közművelődés, M.
P o z s o n y , 1847. 13. 1. — Nagy Iván. M a g y a r Állam 3. sz., az egri Irodalmi Szemle és
ország Családai IV. 503. 1. — Petrik Bihliogr.
Bud. Szemle LXXVI. J8y3). — Szerkesz- I
I. és gyászjelentés.

H
Hááder Pál, ügyvéd, tanácsos és 1846tetett föl, azután papnevelőintézeti tanár
ban főbíró Székesfejérvárt. hol 1867. jún. ' volt Nvitrán és 1806-tól vissnyói (Nyitram.)
ő. meghalt 71. évében. — Munkája:
plébános. Meghalt 1847-ben. — Munkái:
Nagyin. Szolga-Egyházi
Narich István
logicae. Posonii. 1802.
1. Institutionen
Dávid úr eő excellentiájának. . . főispányi
— 2. Introductio
ad philosophiam.
U.
hivatalába 1845. aug. 4. történt beigtatása
ott. 1807.
alkalmával. . . mondott. Székes-Fejérvár.
.)/. Sión, 1890. 300. 1.
1845.
H a a n János. ág. ev. lelkész. H. János
ľetrik Bibliogr. és gyászjelentés.
tanító s Boon Mária fia. szül. 1779. febr.
Haager János Ľániel. L. Hager.
3. Abelován Nógrádmegyében. Alig volt
öt éves, midőn atyja meghalt; anyja
Haan Béla, jogi doktor, aljárásbíró,
pedig a legszegényebb állapotban maradH. Rezső ügyvéd és lapszerkesztő fia.
ván. nem segíthette őt és így önszorgalszül. 1868. ápr. 5. Esztergomban, hol
mára s igyekezetére volt utalva. Iskoláit
középiskoláit végezte ; 1886-tól a budaLosonczon az ev. reformátusoknál kezpesti egyetemen a jogot hallgatta; azután
dette s Korponán, majd Csetneken (a híres
Földváry István ügyvédnél Esztergomban
Tsisch Tamás vezetése alatt), végre Bozsmásfél évig ügyvédjelölt volt. 1892. júl. 1.
nyón folytatta. Innét a pozsonyi főiskoaz esztergomi járásbírósághoz állott be
lába ment, hol a pliilosophiai s theolojoggyakornoknak ; innét áthelyezték a
giai tanulmányokat elvégezte ; itten pártkomáromi törvényszékhez. 1893. decz.
fogója volt anyai rokona. Crudi Dániel
kinevezték aljegyzőnek a veszprémi törsuperintendens. Egy ideig nevelő volt
vényszékhez, 1894. decz. 25. pedig a
Szakáll Jakabnál Pestmegyében, azután
németújvári járásbírósághoz aljárásbiró1805. tavaszán a wittenbergai egyetemre
nak. 1893. ápr. 11. a budapesti egyetement, hol egy évet töltött.; tanárai volmen jogi doktorrá avatták és 1894. okt.
tak : Schröckh. Schleussner. Nitsch sat.
17. ügyvédi vizsgát tett. — Hazafias ódáHazájába visszatérvén, két évig nevelő
kat és apró költeményeket, különösen
volt Pongrácz Ferencznél Jenken Unggenreképeket. ötleteket és satirikus versimegyében. 1809 elején lelkészül válaszkéket ír 1886 óta a Bolond Istókba. Uramtatott Sámsonházára. Még ez év folytán,
bátyámba s Üstökösbe, az Esztergomi
a kerület felszólítására, elhagyta szegény
Közlönybe s a Veszprémbe, számuk eddig
egyházát és felvállalta a fölkelő nemesi
15C0-ra tehető.
V. Újság 1894. 359. sz. és önéletrajzi adatok.
bandériumnál az evangélikusok részéről
a tábori papi hivatalt; kilencz hónapig
H a á n János, bölcseleti doktor, kath.
működött
a táborban, azután pedig, a
plébános, szül. 1772-ben Zsolnán (Trenhadjárat végeztével, visszatéri sámsoncsénm.), 1795-ben miséspappá szentel7*

199

Haan

200

gymnasiális tanulmányait 1829-től a meházi egyházába. 1818 nyarán megvázőberényi iskolában végezte, hol akkor
lasztatott administrátornak a békés-csabai
három tanár vezetése mellett tíz osztály
egyházba Boszy Mihály mellé, de még
volt; 1834-ben Eperjesre ment, hol a
ugyanazon évben rendes lelkész lett. Az
philosophiát és theologiáí végezte s az
ág. evang. esperességnél sok évig viselte
önképző társaságban tevékeny részt vett.,
a decanusi. később a főjegyzői, azután
a pénztárnoki, végre az alesperességi hi- eleinte mint könyvtárnok, végül mint
alelnök. 1839-ben Békésre került Vidovich
vatalt. Papsága alatt szenteltetett föl
Ferencz főszolgabíró házához, kinek há1824. jún. 29. a csabai nagy templom
rom fiát tanította. 1841 őszén Németés több iskola épült. Meghalt 1855. szept.
országba ment, hogy Jenában theologiáí
12. (éppen azon a napon, melyen a
tanulmányait befejezze; ott okt. 12-től
csabai egyházba érkezett) Békés-Csabán.
fél évet töltött és mellékesen az egyetem
— Munkái: 1. Carmen, quo dum muanyakönyvéből kiírta azon magyarok nenere suo professoris decederet vir clar.
veit. kik 300 év óta a jenai egyetemen
Stephanus Säbel, et auctoritate incl. contanultak. Bécsben és Prágában a törtéventus evang. Posoniensis ejus locum
nelmi nevezetességek mellett megismeroccuparet vir clar. Mich. Tekusch grates
kedett azon kor jeles íróival és tudósaiet optata juventus ejusdem gymnasii Poval, többek közt Palaczky Ferenczczel.
soniensis anno 1802 die 21. Dec. cecinit.
Schaffarik Pállal, Jungmannal, Hankával
Posonii. (J. H. betűkkel.) — 2. Carmen
és Stepánekkel. a kik természetesen nem
in honorem viri magnifici J. M. Schröckh,
voltak megelégedve Haan hazafias nézedum muneris sui sacrum semisaeculare
teivel. Berlinben töltötte a második félcelebraret, nomine popularium oblatum.
évet; ezenkívül szorgalmas látogatója volt
Vittebergae, 1806. — 3. Flosculus in coa múzeumoknak, az iskoláknak és huronam pie denati L. B. Alexandri Pronay.
manistikus intézeteknek. Hazájába 1842.
supremi scholarum et eccles. evang. A.
aug. visszatérve, körutat tett Németország
C. in Hungaria inspectoris. Arad, 1839.
nevezetesebb városaiban, többnyire gya— 4. O uzitecnom sadéní doháňa, rozlog. Ezalatt a csabai ág. ev. egyház az
mluvání... pre lud óabjanský. Szarvas,
újonnan szervezett polgári magyar isko1845. (A dohány hasznos ültetéséről.
Párbeszéd... kiadva a csabai nép szá- I lába tanárul választotta meg, atyja pedig
káplánjáúl fogadta. 1843. jún. 6. Selmequam zoomára.) — 5. Alectryonada.
czen lelkészszé avatták föl. Békés várphylo et ornithologo utrobique eminenţi
megyében a 40-es években megköttetett
Joh. Salomoni Petényi, cum celebraret
az uradalmakkal az úrbéri váltság; ennek
aetatis suae sacrum semisaeculare cecinit
népszerűsítésére Csabán ő tett legtöbbet,
ex alitibus unus. Szarvas, 1848.
népdalokat írt és azokat a nép között
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 300.
szétosztatta. Az iskolában azon kezdte,
1. — Prot. Jahrbücher
für Oesterreich.
Pest.
hogy
teljesen a magyart tette a tanítási
1855. 517. 1. — Haan János.
P e s t , 1863. —
;
nyelvül. 1845-ben a b.-csabai ev. egyház
Petrik Bibliogr. II. 44. 1. és Zsilinszky Mihály
szives közlése.
! presbyteriuma megbízta őt, írja meg nov.
i 9-re a templom felszentelésének százados
Haan Lajos, ág. ev. lelkész és a m.
ünnepére a két ev. templomnak és ha
tudom, akadémia lev. tagja, H. János
lehet, a város monographiáját; ez meg
lelkész és Petényi Judit (P. Salamon oris jelent egy kis füzetben és egyszersmind
nithologus nővére) fia, szül. 1818. aug.
buzdításul szolgált neki, hogy a város és
13. Sámsonházán Nógrádmegyében, hon: megye nagyobb monographiájához gyűjtse
nét egy hónapos korában került Csabára;
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az adatokat; ennek megírása foglalta el
irodalmi működésének legnagyobb részét.
A nagy napokban odahagyva családját,
melyet nem rég alapított, a csabai néppel, mint nemzetőr, ő is részt vett a torontáli ráczok ellen való küzdelemben.
Alig tért haza, a halál elragadta nejét.
1849-ben nagy-laki rendes lelkészszé választatott és helyét máj. 17. foglalta el;
midőn pedig édes atyja meghalt (1855),
ennek helyére a csabai ev. egyház egyhangúlag őt választotta meg lelkészének.
Küzdött az 1859. pátens ellen, híveit
igyekezett magyarokká tenni s magyar
szellemben nevelni. Részt vett a jenai
egyetemnek 1858-ban aug. 15.. 16. és 17.
fennállásának háromszázados ünnepén.
1877. máj. 24. a m. tudom, akadémia
levelező tagjai sorába választotta. Részt
vett a történelmi társulat vidéki kirándulásaiban ; gyűjtötte a történelmi s régészeti emlékeket; felolvasásokat tartott az
1874. jún. 18. alapított békésmegyei régészeti s művelődéstörténeti egyesület
(melynek másodelnöke volt) ülésein; 1887ben Márki Sándor társaságában beutazta
Németországnak nagy részét, Nürnbergben és Münchenben hetekig másolta a
Békésmegyére vonatkozó adatokat. Az
élet gondjai s csapásai soha sem törték
meg lelkületét; kiválóan szerette az ártatlan tréfákat, humoros verses felköszöntői híresek voltak. Erős emlékező tehetsége lévén, ügyesen tudta alkalmazni a
történeti adomákat; ezekből egész kötet
gyűjteményt írt össze. Mint tót pap sokszor került nehéz helyzetekbe, kivált oly
helyeken, a hol a nemzetiségi izgatások
következtében gyanúval fogadták ; de H.
ilyenkor önérzetesen mutatott múltjára
s tetteire. Ő a magyar hazafiságot oly
erénynek tartotta, melyhez minden, bármely hazai nemzetiséghez tartozó embernek egyforma joga van, de egyúttal megkövetelte mindenkitől, hogy az e joggal
járó kötelességeit hazafias tettekkel bizonyítsa be. Ezt jutalmazta az igazságos
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fejedelem is. mikor 1881-ben 25 éves
j áldásos papi működésének elismeréseűl
a Ferencz József lovagrend keresztjét adá
I neki. Egyetemes egyházi főjegyző, a dor1
pati tudóstársaság levelező tagja, a maI gyár történelmi társulatnak (1867. jún.
[ 13. megalakulásától), a magyar heraldiI kai s genealógiai társaságnak (1883. febr.
23. megalakulásától) igazgató választmányi tagja volt. Meghalt 1891. aug. 12.
Békés-Csabán. A m. tudom, akadémiában
1893. márcz. 27. Zsilinszky Mihály tartott fölötte emlékbeszédet. — Költeményei
jelentek meg a Koszorúban (1840) s a
Közleményekben (1841); czikkei a StaI tistikai Közleményekben (V. 1864. Statisztikai jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról, különösen az ottani ágostai hitv.
evang. egyházról), a Századokban (1867.
Békésvármegye főispánjai, 1872. Még egy
szó Dürer Albert származási helyéről és
családi nevéről. 1875. Jelentése a radványi levéltárról, 1878.. 1881. és 1883.
könyvismertetések), a Magyarország és
a Nagyvilágban (J874 Kollár János és
Slávv dcerája), a Békésben (1875. Az
1543. eszt. febr. 11. Gyulán tartott országgyűlés), a Békésmegyei Közlönyben
(1875. mut. sz. Zápolya János okmánya
Gyula mezőváros részére. Buda, 1530.
okt. 11., magyar fordításban, 1876. 1. sz.
A békésmegyei főispánok, Eördögh Frigyes, Gyoma város képviselője, Csaba,
Csabai honorácziorok: Eördögh, Ficsovics,
Fábry, Békésvármegye III. Károly uralkodása alatt 1715—40-ig. Csabáról szóló
legrégibb okmány 1299-ből, 1888. Képek
albumomból), a Békésvármegyei régészeti
s művelődés-történeti társulat Évkönyveiben (1875. B. Haruckern Ferencz udvartartása Békésvármegyében. Az 1543. országgyűlés, 1876. Történelemelőtti korszak. Békésvármegye III. Károly alatt,
1878-tól Békésmegyei agyag, érez- és
csontnemű régiségei, Szegedi Kis István
élete, V. Huzain bég. gyulai várparancs! nok magyar levele és magyar köriratú
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1869 — 70.) — 12. Cithara
sanctorum.
pecséte 1604. évből. A szarvasi, túri és
U. ott. 1873. (Az ágostai hitvallásúak
szent-andrási határban talált régészeti
által harmadfélszázad óta használt énetárgyak ismertetése, VI. Gyula város takes könyvek tót monographiája.) — 13nácsának levele 1560. IX. és X., RegesDürer Albert családi nevéről s családfák Békésvármegye közgyűléseinek jegyjának származási helyéről. Gyula, 1878.
zőkönyveiből). a Figyelőben (1875. B.
Haruckern Ferencz udvara Gyulán 1743 — (Ism. Századok. Németül is megjelent).
1758. években), a Prot. Egyh. és Iskolai
— 14. Bél Mátyás. Pest. 1879. (SzékLapban (1881. sat. könyvismertetések és
foglaló. Értekezések a tört. tud. köréből
vegyes czikkek), az Archaeologiai KözVIII. 8.) — lö. A magyarhoni
ág. hitv.
leményekben. a Budapesti Hirlapban (1887.
evangélikusok
négy egyházkerületének
172. sz. Rontó Pál létezése) sat. — Munegyetemes névtára. Bpest. 1880. (Törtékái : 1. Békés-Csaba mezővárosa hajdani
nelmi adatokkal. 2. kiadás. U. ott. 1885.)
és mostani állapotjáról, az ottani ev. ó
— 16. A magyarhoni
ágostai
hitv.
templom százados ünnepe alkalmára érevangélikusok
egyetemes gyűlései és az
tekezett. . . Nagy-Várad. 1845. (2. kiadás.
egyetemes világi felügyelői hivatal. U. ott,
Pest, 1866. Tót nyelven. Buda. 1846.).—
1883. (Prot. Theol. Könyvtár 17.) — 17.
2. Magyar énekes könyv ágostai hitv.
Bartholomeidesz
nhorsskai lelkész napevangyéliomi hívek számára. Szarvas, í lója. Szarvas, év n. (nyom. HC0 példány1847. (2. kiadás. Arad, 1860., 3. k. Pest,
ban.) — A magyar nemzet függetlenségi
1871., 4. k. u. ott. 1884.) — 3. Ó-és Újnyilatkozatának tót fordítását eszközölte
Nagylak történetei. Szarvas. 1853. (Nyom.
1849-ben, nyom. Szarvason. — Kézirat500 példány. Tótúl U. ott, 1853., ford
ban : Békésvármegye története újabb átZayácz Dániel.) — 4. Egyházi
besséd
dolgozásban és terjedelmes naplót hagyott
Békés-Csabán. Szarvas, 1855. (nyom. 5C0
maga után, mely a család birtokában
példány, ugyanez tótúl is). — 5. Jena
van. — Álneve: Oláh János, jegye: H. L.
hungarica
sive memoria hungarorum a
(több hirlapban.)
tribus proximis saeculis academiae JeProt,
y agy Képes
yaptár
1880. a r c z k . —
nensi adscriptorum. Gyulae. 1858. (Ism.
Síinnyei Repertóriuma. Történelem 1, II. —
Pesti Napló 1859. 161.. 162. sz.) — 6.
Vasárnapi
Újság 1881. 6. SZ. a r c z k . . 1891. 33.
s z . a r c z k . — Szarvasi
Újság 1881. 1. SZ. a r c z k .
Időszaki tábla a magyar protestáns egy— Figyelő X I I . 1882. 85. — Vj V. Athenás
161.
ház történetéhez. Pest. 1859. (Németül
1. — Petrik K ö n y v é s z e t e ós B i b l i o g r . — Kiszu. ott. 1860.) — 7. Keresztyén
egyház
lingsiein,
M. K ö n y v é s z e t e . — Alföldi
Képe»
története protestáns algymnasiumok és
Újság 1887. 3. SZ. — Békés 1891. 33. s z . —
Békés vármegyei
régészeti
s
művelődéstörténeti
polgári iskolák számára. U. ott. 1865.
társulat
Évkönyve
1892—93. a r c z k . —
Akadé(2. kiadás. U. ott. 1885.) — 8. Időszaki
miai Értesítő
1892. 87. 1. — Zsilinszky
Mihály,
tábla Magyarország történelméhez. U.
Emlékbeszéd Haan Lajos felett. Bpest, 1893.
ott. 1866. — 9. Gyászbeszédek,
melyek
— Századok 1893. (Márki Sándor.) — Önéletrajzi adatok ós gyászjelentés.
néhai Haviár Dániel elhunyta alkalmából
tartattak. U. ott, 1868. (Szeberénvi GuszHaan Bezso, ügyvéd, régi nemes honti
táv és Győry Vilmos beszédeivel együtt)
család ivadéka, H. Károly megyei tábla— 10. Az ág. hitv. ev.
bányakerület
bíró fia, szül. 1838. febr. 28. Kis-Thuron
Névtára, ü. ott. 1868. (Új kiadás. U. ott.
Hontmegyében; gvmnasiumi tanulmá1874.) — l i . Békésvármegye
hajdana.
nyait Esztergomban és Selmeczen véU. ott. 1870—77. Két kötet. (I. Történegezte s a jogot a pesti egyetemen halllem. II. Okmánytár. Ezen kötetet Zsigatta ; azután ügyvédi gyakorlatra Balinszky Mihálylyal együtt. Ism. Századok
lassa-Gvarmatra ment. hol az irodalommal
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kezdett foglalkozni. 1861-ben Hontvármegye másod-, majd két hónap múlva
olső aljegyzője lett. Az alkotmányos élet
megszűntével hivataláról leköszönt és
Esztergomba ment. hogy egészen az irodalomnak éljen ; az Esztergomi Újságnak
főmunkatársa lett és 1864-ben a lap
szerkesztését is átvette; ez évben nőül
vette Andrássy Mihálynak, Esztergommegye egykori alispánjának leányát. Szidóniát. Esztergommegye tiszt, főjegyzője.
a központi választmány tagja s jegyzője
volt. Miután birtokának kezelése minden
idejét igénybe vette, a lap szerkesztésével felhagyott, de irodalmi tevékenységét
tovább is folytatta. Jelenleg a gazdák és
iparosok hitelszövetkezete esztergomi fiókjának elnöke ; legújabban m. kir. selyemtenyésztési felügyelőnek neveztetett ki.
— Kiváló szorgalommal tanulmányozta a
classicusokat és legtöbb hajlammal bírt
a költészethez; első munkája a Szépirodalmi Közlönyben (1858) jelent meg;
írt még a Divatcsarnokba (1859. Dévény
vára, 1860. Gács vára és beszély. 1861.
Szolimán Kőszeg alatt és beszély, 1862.
Buják vára), a Képes Családi Lapokba
(1860. Nógrád vára, Fülek vára), a Napkeletbe (1860. A rómaiak mint halászok.
1862. Apaffy Mihály, Biró Julcsa és Gritti
Lajos cz. beszélyek). a Győri Közlönybe
(1863. Nógrád vára), az Ország Tükrébe
(1865. Losonczy hős halála), Pesti Hölgy divatl., Nefelejtsbe, Hölgyfutárba (1861.
Petőfi mint vőfély, 1862. Signora Schelling, Szilágyi Mihály), Vasárnapi Ujságba s a Fővárosi Lapokba, melynek
állandó munkatársa lett; a 70-es években saját lapján kívül dolgozott a Független Hírlapba (ebben jelent meg egyik
legnagyobb dolgozata Árva Jutka cz.)

j 11. újra megindította s mai napig szer, keszti ; ezeken kívül Ipolyságon alapí, totta és szerkesztette a Hontmegyei Hírlapot 1882. okt. 1.. mely azonban 1884
í elején megszűnt. — Álnevei: Álmai Re| zső és Siófoki.
/.eiliger Alajos, Esztergomvármegyei írók
Bpest, 1888. 61. i. (Születési éve hibásan van

|

1839-re t é v e ) . — Esztergom

és I idéke 1893. 79.

sz. (Sennovitz Adolf) és önéletrajzi adatok.

Haas János. ág. ev. lelkész, szül.
1792. máj. 10. Nagv-Szebenben, hol a
! gynmasiumot végezte, mire 1812. máj.
4. a lipcsei egyetemen iratkozott be.
Hazájába visszatérvén a gymnasiumban
tanított és a Bruckenthal Sámuel báró
j múzeumának őre lett; azután nagv-szebeni prédikátor, 1829-ben lelkész Romoszon. 1848-ban Nagv-Apoldán és 1860.
febr. 5. Szász-Sebesen, hol 1861. jan.
15. meghalt. — Munkája:
Numophylacii Gymnasii Gib. A. C. add. Descriptio.
Fasciculus III. Cibinii, 1848.
|

j

Trau sc U, Schriftsteller-Lexikon II. 47.

Haas Mihály, bölcseleti doktor, szatmári püspök, val. belső titkos tanácsos,
szül. 1810. ápr. 8. Pinkafőn Vasmegyében. hol nagyatyja jegyző, atyja pedig
posztónyíró volt; iskoláit Weinhofer Jój zsef plébános vezetése mellett szülőhelyén. Szombathelyen, Pécsett és Bécsben
végezte, mire Pesten 1830. aug. 26. bölcselet-doktori oklevelet nyert. 1834. aug. 6.
misés pappá szenteltetvén, káplánkodott
Ozorán. Pinczebelyen. Dunaföldvárott és
j Pécsett, hol 1837-ben Szepessy, Ignácz
j püspök őt a lyceumban történettanárrá.
1843-ban a dogmatica tanárává nevezte
ki. 1846. ápr. 27. Pécs városa megválasztotta plébánosává, hol 185.4 ig működött ; ekkor pestkeiületi iskolatanácsossá
neveztetett ki. Magyar volt, de a német
— Munkája : A szebb idők emléke. Eszcultura híve. E miatt később (1858).
tergom. 1863. — Szerkesztette az Eszmikor szatmári püspökké lett. neve néptergomi Újságot 1863. okt. 1-től 1865
szerűtlen lett. Ő maga járt az iskolákba
végéig; alapította és szerk. az Esztertanítani, hogy a tanító tanuljon. Meghalt
gomi Közlönyt 1867. jan. 1-től 1868 vé1866. márez. 27. Pesten. A Ferencz Jógéig. mikor a lap megszűnt; 1879. decz.
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zsefrend lovagja s IX. Pius pápa titkos ' dásának fényes ünnepére. Bécs, 1832.
kamarása volt. — Már növendékpap
(Költemény). — 3. Baranya. Emlékirat,
korában dolgozott a lapokba. A papmellyel a Pécsett 1845. aug. elején összenevelő intézetében levő irodalmi kört ő
gyűlt magyar orvosok és természetvizsmaga vezette. Egyházi beszéde a Pécsi
gálóknak kedveskedik nagykériScitovszky
egyházi Töredékekben (1846. Predigt am
János pécsi püspök. Pécs, 1845. (Ism.
Feste des heil. Königs Stephanus) ; czikEgyh. Lit. Lap II., Társalkodó 18Í6. 58—
kei a M. orvosok és természetvizsgálók
60. sz.) — 4. Beköszöntő beszéd és AnMunkálataiban (1846. Baranyának római,
tritts Predigt. U. ott, 1846. (Egyházi ünmagyar és török régiségeiről). Danielik
nepély Haas M . . . Pécsett. 1846. máj.
János Emlékkönyvében (1852. I. Klimó
21. belvárosi plébánossá történt beiktaGyörgy pécsi püspök, Koller József pétásakor). — 5. Gedenkbuch der k. freien
csi kanonok. Szalágyi pécsi kanonok, A
Stadt Fünfkirchen. Zur Erinnerung an
római katakombák és a Pécsett még fön
die feierliche Einführung der Kanonislevő földalatti római keresztény kápolna.
sinen von U. L. Frau in das zu FünfPécsi főiskola 1367-ben Nehánv szó a
kirchen errichtete Kloster. O. ott, 1852.
magyarországi egyházi zenéről, Irodalmi
(Ism. Emlékkönyv. Pest, 1852. II.) — 6.
forgácsok. A sinai hegyi feliratok, Az
Gabe der Liebe, für Freunde und Mitassyriai királyok levéltára, Zsidó kézglieder kathol. Gesellenvereine. U. ott,
iratok Chinában, A laterani palota ke1857. (Ennek 2. kisebb füzete: Szeretet
resztény museuma, Origines egy müvéadománya. A kath. legényegylet tagjainek felfedezése. II. Weinhofer József
nak olvasmányul. U. ott. 1857.) — 7.
pinkafői plébános, Wimmer Ágoston ágost.
Hirtenbrief.
Buda. 1859. (Püspöki körvall. lelkész, Werner Zachariás, Kassay
levele). — 8. Pauli szent Vincze leáJózsef magyar nyelvészeti író, Báta Tolnanyai meghonosítva Esztergomban. Eszmegyében, Bátaszék. Fadd, Duna-Földtergom, 1865. (Knauz Nándornak Az
vár, Madocsa. Mohács. Paks, Pinkafő,
esztergomi szerzetesek története cz. munDuna-Szekcső. Szekszárd, Tolna, Gróf
kával együtt névtelenül. Ism. M. Sión).
Batthyány Miklós özvegye. Vukovár. Régi
— Egy történeti fontosságú latin névtárt
és ujabb műemlékeink), a Budapesti Híradott ki 1864-ben és püspöki körlevelet
lapban (1855. 625. sz. Beszéde a pestintézett híveihez, mely Budán 1866-ban
városi főreáliskola ünnepélyes megnyitájelent meg, azonban ezen két utóbbi
sakor), a Religioban (1853. I. Vasmegyei
munkájának könyvészeti leírását nem
kolostorok), a budai elemi főiskolák Jahadhatom. Előszót írt Kempelen Győző
resberichtjében (1856. Anrede des k. k.
Magyar helyesírásához. (Pest, 1859.) —
Schulrathes Mich. Haas an die Schüler
Levele Erdélyi Jánoshoz, Pécs. 1844. ápr.
der Normal-Haupt-Schule in Ofen und
8. az Erdélyi Tárban. Erdélyi Pál birtoderen Aeltern. bei Gelegenheit der Fahkában.
nenweihe am 19. Mai 1856.) ; munkaFe ren c zy és Danieliií, M. írók I. 178. 1. —
társa volt a Lonkay által szerkesztett
Jahresbericht der Ober-Realschule in Ofen
Tanügyi Lapoknak. — Munkái : 1. J.si
1859. (Rotter Richard., M. Haas, Biographisertiones ex universa philosophia e praescher Beitrag zu einer künftigen Geschichte
lectionibus Josephi Jonas philos. profesdes ungarischen Schulwesens.) — .»/. Sion
1866. 240. 1. (Nekr.) — Brücztle, Recensio I.
soris die 26. Aug. 1830. publice pro154. — Verédy, Paedagogiai Encyclopaedia
pugnandas suscepit. Pestini. — 2. Fels,
319. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.
első Ferencz austriai császár s magyarországi apostoli k i r á l y . . . 40 évi uralkoHaas Rudolf,
orvosdoktor, protinai
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íTrencsénm.) származású. — Munkája:
Dissertatio de Rheo. Budae. 1843.
Kupp,

Beszéd

163. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Haasenwein János, a XV. században
élt Nagy-Szebenben. — Ivézirati munkái:
Die Kunst der Arcbeley. (A tűzijátékokról és a hadi fegyverekről, rajzokkal, a
nagy-szebeni városházán őriztetik); Mein
Conrad Haas von Dornbach Rom. khon.
Majestät. .Zeugwart in Hermannstadt in
Siebenbürgen aller und jeder Empfahung
des Geschütz und aller Munition
(Jegyzéke a felügyelete alatt volt Ferdinand-féle lőfegyvereknek, ágyúknak 1553
—1556., a nagyszebeni szász levéltárban).
Trausch. Schriftsteller-Lexikon II. 48. 1.

Habala Rafael, szent Ferencz-rendi
szerzetes és theologiai tanár Galgóczon.
— Munkája: Kasne postné. Nagyszombat, 1843. (Böjti prédikácziók).
Universalis

Schematismus

Ecclesiastirus

1842—43. Budae. — Petrik Bibliogr.

pro
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volt a Pázmány-füzeteknek (1858), melyekben sok szent beszédet közölt; írt
még a Religióba s Uj M. Sionba (1871.
Miképen szervezendő a zsolozsma templombucsú alkalmával), ebben neve aláírásával. különben névtelenül.
Uj M. Sión

1872.

628. — Zelliger,

írók Csarnoka. Nagyszombat,
és gyászjelentés.

Egyházi

1893. 157. 1.

Habel Ferencz, választott dulmi püspök. apát és nvitrai nagyprépost, szül.
1760. okt. 12. Trencsénben; 1783-ban
miséspappá szenteltetett föl, előbb alsószucsai. 1794. teplai. 1804. dubniczi plébános, 1811-ben nvitrai kanonok, 1832.
nagyprépost és 1834-ben dulmi vál. püspök lett. Meghalt 1846-ban. — Fuchs
Ferencz püspök meghagyásából több hités erkölcstani munkát fordított tót nyelvre,
melyek közül neve alatt megjelentek:
1. Uéeni múdrosti krest'anskéy
Nagyszombat. 1802—3. üt kötet. (Keresztény bölcsességre való oktatások). —
2. Semeno dobré na dobru zem
Nagyszombat, 1804. (Vetni való jó mag
jó földbe. Imakönyv Jais Egyed után
németből fordítva). — 3. Kniha o nasleduwáni pana Krista. . .U. ott. 1806.
(Krisztus urunk követésére szolgáló könyv.)
— Egy tót katekizmust is adott ki.

Habardy László, egri kanonok és pankotai alesperes. — Kézirati magyar naplója maradt reánk, melyet egy Missale
Strigoniense 1488. példányába írt 1594
körül; az első bejegyzés 1580. jan. 12-ről
szól, azután a hónapok napjai szerint a
Ponori Thewreu-k
József. M a g y a r o k S z ü l e t é s márcziustól deczember hónapokra szolnapjai 100. 1. — Schaffarik. Geschichte der
gáló 1593—1596. évi történeti eseméslav. Sprache und Literatur. Ofen, 1826. 394.
nyeket jegyezte föl. (Podhradszky János
1. — vlček, Dejiny Literatúry Slovenskej.
adta ki a Történelmi Tár Uj folyam XI.
Túrócz-Szent-Márton. 1890. 266. 1. — V. Sión
1890. 300. 1. — Petrik B i b l i o g r .
kötete. Buda. 1844. Értekezések 124—130.)
Haber Samu,
hírlapíró. H. Henrik
Habaz László,
az esztergomi papmészáros-mester és Spinner Katalin fia.
nevelő-intézet lelki igazgatója, szül. 1830.
szül. 1866. aug. 18. Komáromban; az
okt. 30. Pesten, hol középiskolai tanulalgymnasium négy osztályát ugyanott
mányait bevégezvén, az esztergommegyei
végezte a benczéseknél; innét Budapestre
papnövendékek közé lépett; a theologiát
mint a Pázmányintézet tagja a bécsi j került az ev. ref. főgymnasiumba, hol
az V. és VI. osztályt teljesen bevégezte,
•egyetemen végezte, mire 1853. okt. 9.
a VH-ben azonban igazolatlan mulaszmiséspappá szenteltetett föl. Ó-Budán,
tások miatt a tanév befejezte előtt conmajd Pest-belvárosban segédlelkész volt;
silium abeundit kapott. Ez okból Pápán
1868-ban az esztergomi papnevelő-intéa VII. osztályt ismételte s ugyanitt vézet lelki igazgatója lett. Meghalt 1872.
gezte be középiskolai tanulmányait. Ekkor
aug. 27. Esztergomban. — Munkatársa
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után sat.) — Munkái: 1. A mi ünnea budapesti egyetem joghallgatója volt
peink. Rajzok a kisvárosi zsidó életből.
egy évig s ez alatt ügyvédi irodában is
Bpest. 1893. (Ism. Fővárosi lapok. M.
dolgozott, hol. hazulról nem kaphatván
Géniusz, Egyenlőség.) — 2. Zsidó törsegélyt. 1894. jan. l-ig működött. —
ténetek. U. ott, 1894. — Álnevei s jegyei:
Már főgymnasiumi tanuló korában kezCigarette. Tiborcz, Ari. Héliotrop. —ber.
dett irogatni az Esztergom és Vidékébe
H - r , —r. H. S., H. H - b e r , - r - u. és - i .
s a Komárom és Vidékébe (1884-—85.
íl. Könyvészet 18Ö3. és önéletrajzi adatok.
Kép a pápai diákéletből) és fővárosi
leveleket és tárczákat; Pápáról írt a
Haberényi György, ügyvéd, okleveles
győri Hazánkba bírálatokat, a Komáromi
mezei gazda, jószágfelügyelő, szül. 1823.
Lapokba (melynek azóta rendes munka- jan. 23. Kézsmárkon Szepesmegvében.
társá); Budapesten a Bolond Istókba kez— Czikkei a Gazdasági Lapokban (186ií.
dett epigrammákat írni A r i . . . . álnévvel,
Évszaki tudósítások Barsmegyéből, 1866.
melyek később Nyílhegyek cz. rovatban
A felállítandó gazdasági intézetek érdeöt évig folytak. 1886 őszén havi 10 frt
kében). — Munkája: A
gabonaüssög.
fizetéssel az Egyenlőséghez szerződött, \ Dr. Kühn Gyula nyomán. Pest, 1860.
Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
mely lapnál azóta csekély félbeszakításokkal (1889. febr. — 1890. okt.) mint
Haberern Jonathan, egyetemi magánfőmunkatárs működik, 1893. szeptembertanár. H. Pál takácsmester és Seltenreich
től fogva pedig a lapot tényleg szerkeszti
Zsuzsánna fia. szül. 1818. jan. 17. Felis; 1894. május óta, mint lapvezető.
kán Szepesmegyében; a középiskolát
Komáromi Sándor álnévvel a Mészárosok
1829. szept.-től Kézsmárkon és 1832—
és Hentesek Lapját jóformán ő maga
33-ban Miskolczon, 1833—38-ig ismét
írja. Czikkeket írt még a Komárommegyei
Kézsmárkon végezte ; az utolsó években
Közlönybe, a Zalai Közlönybe, a Győri ; a Darvas fiúknak magánnevelője s taníKözlönybe, az Urambátyámba s a M. • tója volt. 1838-ban Tiszolczon letette a
Figaróba; 'legtöbb czikke azonban az
tanári vizsgát; 1839-ben a jenai egyeEgyenlőségben jelent meg, ilyenek: (1887.
temet látogatta, 1840. a tübingai, 1841.
Kompért Lipót, Lövv Bernát Újpest alaa berlini egyetem hallgatója volt és 1842pítója. Karczag Vilmos, Grätz Henrik.
ben tanulmányainak bevégeztével visszaDávid király utolsó sarja, Philipp son Latért hazájába. Ezen év őszén nevelői
jos után, 1888. Neuwelt Ármin, Lewande
állást foglalt el a gróf Mikes családnál
Leo, Szeforisz és Róma. ugyanaz az után,
Erdélyben. 1845 őszén Szirmay Ádám
1890—92. Reiner Bertalan. Lorm Hieroszeptemvir István fiának nevelését vette
nymus. Friedmann Mór. Auerbach Berát. kit 1849 őszén Berlinbe, azután Bonnba
talan. A Rothschildok, Wahrmann Mór.
az egyetemre kísért és kivel 1851-ben
A Kiházasítók, Sacher-Masoch után. A
Franczia- és Angolországban tanulmányi
fölfedezett szív, Auerbach Bernhard után,
utat tett. Berlinben a Berlinische Ge1893. D'Israeli, buziasiEisenstädterIgnácz.
sellschaft für deutsche Sprache társulatSzatmári Mór. Mannheimer [zsák Noé.
ban felolvasást tartott a szepességi idioKönigswarter Móricz báró, Lemberger
tismusokról, minek következtében 1851.
Ármin, Haynald Lajos sat. ; több ismefebr. 20. a társalat megválasztotta renretterjesztő czikket és könyvismertetésedes tagjává. Ezt az évet Franczia-, Anket is írt a lapba, továbbá: Az újkori
gol- és Skót országban töltötte s 1851
Judit. A messiás, D'Israeli regénye, 1894—
őszén Svájczon keresztül hazájába visz95. Vögele és Golde, A zsidók szerepe
szatért. 1852 őszén a szarvasi ág. ev.
Amerika felfedezésében, Kayserling M. ( főgymnasiumhoz mint a bölcseletnek, a
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görög és német nyelvnek rendes tanára
hívatott meg, s 1854-ben ezen főgymnasium igazgató tanárának választatván,
ez állásában az 1858. tanév végéig működött. 1858 őszén Budapestre az egyesült prot, theolog. tanintézethez mint a
bölcseletnek és a görög nyelvnek rendes
tanára hivatott meg. 1866-ban ezen állásáról önként lemondott. 1867. jan. 30. a
m. tudom, akadémia levelező tagja lett.
1871-ben a pesti egyetemen a görög
bölcselet történetéből magántanárrá képesíttetett, a hol előadásait csak néhány
héttel 1880. ápr. 8. Budapesten történt
halála előtt szüntette meg. A m. tudom,
akadémiában 1881. márcz. 28. Hunfalvy
Pál tartott fölötte emlékbeszédet. —
Programmértekezései a szarvasi főgymnasium Értesítőjében (1854. Adatok a
szarvasi gymnasium történetéhez. 1855.
Az iskola ujabb szervezése körüli mozgalomról és czélról, 1856. Mik a jó tanítás kellékei ?); czikkei a Zipser Anzeigerben (1866, 51., 52. s z , 1867. jan.),
a M. tud. akadémia Értesítőjében-(1874.
bírálat), a Tanáregylet Közlönyében (XIII.
1879-80.) — Munkái: 1. Emlékbeszéd
Molitorisz Adolf tanár felett. Szarvas,
1H56. (Emlékszózatok elmondva a szarvasi
ev. templomban, jan. 15. 1856. cz. többek beszédeivel együtt). — 2. Melanchton Fülöp. Élet- és korrajz. Pest, 1860.
— 3. Az erkölcsből csészét alapvonalai.
Akadémiai használatúi írva, ford. Martensen után. U. ott, 1864. (Molnár Aladárral). — 4. Aristoteles 3 könyve a
lélekről. TJ. ott. 1865. — 5. Bibliai kézikönyv, kalauzúl a szent írás tanulmányozásához. Angus György után angolból
ford. U. ott, 1866. — 6. Aristoteles és
befolyása az új bölcsészetre és az életre
U. ott, 1867. (Székfoglaló. Értekezések a
bölcsészeti tudományok köréből I. 3.) —
7. Aristoteles politikája. Ford. és jegyzetekkel ellátva. U. ott. 1869. — 8. Görög nyelvtan
tanodai használatra. Az
összehasonlító rendszer eredményeinek
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alapján Koch Ernő után kidolgozva magyarította. U. ott, 1870. — 9. Curtius
Görög Nyelvtana.
II. rész. Mondattan,
ford. Kiss Lajos. Második kiadás a fordító halála után végig dolgozta s a 8.
eredeti kiadás bővítéseivel kiegészítette.
U. ott, 1870. (2. átdolgozás. Bpest, 1874.)
— 10. Curtius
Görög Nyelvtana.
I.
rész. Alaktan. Ford. Kiss Lajos. Negyedik
kiadás, a 9. eredeti kiadás javításaival,
bővítéseivel és ige-jegyzékével kiegészítette. U. ott. 1871. (5. kiadás. 1873. 6.
jav. kiadás. U. ott, 1878.) — 11. Ed vi
Illés Pál emléke. U. ott. 1872. (Értekezések a bölcs. kör. II. 3.) — 12. Ariczímzett Ethistoteles Nichomachoshoz
kája. Ford. IJ. ott, 1873. — 13. Báró
Prônay Gábor emléke.' U. ott, 1876.
(Értekezések a term, tudom, köréből.
VII. 2.)
!

Akadémiai

Értesítő

115. 1. — Prot.
—

.11. Akadémia

219,,

J

1872.

1871. 184., 1872. 146., 1873.

Egyh.

273.,

és Isk.

Almanachja
1873.

361.,

I.ap 1880. 15. SZ,
1868. 225.,

1860.

1881. 292. 1. —

Hunfalvy Pál. Emlékbeszéd ITaberern Jonathan fölött. Bpest, 1881. (Értekezések a bölcs,
tudom, köréből II. 6.) — Petrik Könyvészete
és Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete és
gyászjelentés.

Haberland János Godofréd. orvos: doktor. pozsonyi származású. — Munkája : Ľissertatio inaug. medica de me• dico feliei et infelici. Erford, 1689.
'
Szinnyei
Könyvészete.
'
Haberlandt Frigyes, gazdasági inté'
zeti tanár, szül. 1826. febr. 21. Pozsonyban, hol 1845—46-ban a jogakadémián
'
tanult; 1847—48-ban a magyar-óvári,
I
akkoriban főherczegi gazdasági intézetj
nek volt tanítványa; 1851. okt. 1-től
ugyanezen tanintézetnek, mely 1850-ben
es. kir. felsőbb gazdasági tanintézet elnevezéssel államivá lett. tanársegédje.
1853-ban rendes tanára. A magyaróvári intézet 1869-ben az alkotmányos
magyar minisztérium alá jutván, H. az
akkori tanárok legnagyobb részének példáját követve Ausztriába helyeztette át
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magát és Görzben az ő javaslatára
1869-ben alapított cs. kir. selyemhernvótenyésztési kísérleti állomás vezetője lett,
bonnét a bécsi cs. kir. gazdasági főiskola
(Hochschule für Bodencultur) rendes tanárának hivatott meg. Meghalt 1878. máj. 1.
egy súlyos operatió következtében Bécsben. — Czikkei • a Verhandlungen des
Vereins für Naturkunde zu Pressburg cz.
folyóiratban (III. 1858. Die Wanderheuschrecken im Hanság), a Kerti Gazdaságban (1863. A selymérek foltbetegsége),
a Gazdasági Lapokban (1865. A gubacs- i
légy), az Oesterr. Botan. Zeitschriftben
(XI. Von Keszthely nach Tihany) sat. — j
Munkái: 1. Compendium für den arithmetischen
Unterricht.
Mit besonderer
Anwendung auf die Verhältnisse der
•Land- und Forstwirtschaft. Zum Gebrauche für Lehranstalten und zum
Selbstunterrichte. Wien, 1858. — 2. Die
u. Unkräuter
wichtigsten Kulturpflanzen
nach ihren Standorten zusammengestellt;
mit einem Anhange, der die gemeinsten j
Hain-. Sumpf-, Schutt- und Wegpflanzen
enthält, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Ung. Altenburger Phanerogamenflora und der Pflanzen des botan. Gartens der Anstalt Ung. Altenburg, nach
•den Standorten geordnet. Ung.-Altenburg,
1860. (Névtelenül.) — 3. Beiträge zur '
Frage über die Acclimatisation der Pflanzen und den Samenwechsel. Wien, 1864.
— 4. Die seuchenartige Krankheit
der
Seidenraupen.
Eine Studie, gestützt auf
mikroskopische Untersuchungen der ge- .
sunden und kranken Insecten . . . U. ott. i
1866. — 5. Neue Beiträge zur
Frage
über die seuchenartige Krankheit der
Seidenraupen, abgeleitet aus den Ergebnissen der vergleich. SeidenraupenZuchten an der k. k. höheren l a n d w i r t schaftlichen Lehranstalt Ungarisch-Altenburg im J. 1867. U. ott, 1869. — Még
több munkája van, melyek azonban már
külföldön Írattak és ott is jelentek meg.
Kunitz. August. Versuch einer Geschichte

:
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der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 248.1.
—

Szinnyei

mányi
—

Könyvészete.

Közlöny

Pallas

—

1879. 479. 1. — Petrik

Nagy

lexikona

TermészettudoBibliogr.

V I I I . 484. 1. ( B á l á s

Árpád).

Haberlandt Gottlieb, egyetemi tanár,
előbbinek fia, szül. 1854. nov. 28. Magyar-Ó várott Mosonymegyében; Bécsben
és Tübingában tanulta a botanikát; 1879.
a bécsi egyetem magántanára, 1884. u. ott
rendkívüli, 1888 óta rendes tanár és a
füvészkert igazgatója. — Nevezetesebb
munkái: 1. Die
Schutzeinrichtungen
in der Entwicklung der Heimpflanze.
Wien, 1877. — 2.
Entwicklungsgeschichte
des mechanischen Gewebesystems der Pflanze. Leipzig, 1879. •—
3. Physiologische
Pflanzenanatomie.
U. ott, 1884. — 4. Über die
Beziehungen zwischen Funktion und Lage des
Zellkerns bei den Pflanzen. Jena. 1887.
— 5. Das reizleitende
Gewebesystem
der Sinnpflanze.
Leipzig, 1890. — 6.
Eine botanische Tropenreise nach dem
indo-malayschen Archipel. U. ott, 1893. sat.
Pallas

Nagy

Lexikona

V I I I . 484.

Haberlandt Mihály (írói nevén Schenk
Henrik), a bécsi udvari muzeum másodőre, előbbinek testvéröcscse, szül. 1860.
szept. 29. M.-Ó várott. — Munkái: 1.
Indische liegenden. Wien, 1885. — 2.
Altindischer
Geist. U. ott, 1887.
Pallas

Nagy

Lexikona

V I I I . 484.

Haberle Károly Konstantin,
bölcselet- és orvosdoktor, egyetemi tanár. H.
Kristóf polgár és Tettenborn Zsuzsánna
Julia fia, szül. 1764. febr. 11. Erfurtban.
Thüringia fővárosában, hol középiskoláit,
valamint a bölcseleti és jogi tudományokat 178Í-tői 1785-ig elvégezte. Sok időt
fordított az idegen nyelvek elsajátítására ;
1786-ban, midőn az újonnan fölállított
mainzi egyetemre ment, már francziául,
angolul és spanyolul jól beszélt és két
évig hallgatta ott Hartleben Xaver Ferencz és Frank Péter Antal híres jogtudósokat ; ugyancsak Mainzban keletkezett gyűjtő hajlama, mely miatt több-
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szőr adósságba s pénzzavarokba keveredett. 1787-ben báróWambold főkamarás
két fiának nevelője lett, kikkel együtt
Mainzban a bölcseleti s Freiburgban
Breisgau ban) az egyetemen a jogtudományokat újra hallgatta. A szünnapokat
öt évig Svájcz, Franczia- s Németország
beutazására fordította. 1792. aug. 24-ig
Wantburgon tartózkodott. A franczia sereg előnyomulása a Bajna felé 1792
végén a Breisgau elhagyására kényszerűé. mire Erfurtot választotta tartózkodási helyéül, hol mint maga följegyzé, a
múzsáknak élve öt évet töltött és leginkább a csillagászattal, az angol és
franczia nyelvvel foglalkozott. 1793 és
94-ben lényeges részt vett Zellén a Wichmann-féle nevelőintézet szervezésében.
1797 végén Mileczky Sándor ifjú lengyelnek tudományos kiművelését vállalta
magára, kivel előbb az erlangeni egyetemre s 1800 tavaszán a freiburgi bányászakadémiára ment. hol három évig
maradtak és Verner, Lampadius és Lampe
tanárok alatt az egész pályát végezték.
Itt ismerte meg H. benső hivatását a
természettudományok iránt; az ásványtanon, földismereten és bányászaton kívül a füvészettel és rovartannal is foglalkozott ; gyűjtött, cserélt, vett és sokat
nyert ajándékként; mint hátrahagyott
gyűjteményének jegyzékei mutatják, szerzett ásvány- és földtani gyűjteményt is.
Nem hagyott föl időjárási észrevételeivel
sem. melyeket már Erfurtban megkezdett és melyek kéziratban egész halálaig
följegyezve reánk maradtak, sőt a másoktól följegyzettek is születése évéig az
előbbeniekkel összekapcsoltattak. Freiburgban (1801) ismerte meg mint tanulótársát báró Podmaniczky Károlyt, a később nagyhírű ásványtudóst és bányászt,
ki később Pesten pártfogója s legjobb
barátja volt. Midőn növendéke Mileczky
bevégezte tanulmányait, elvált tőle és
szülővárosába tért vissza, hogy ott 1803—
1805-ig tudományának élhessen. Ezen
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időben bejárta Lengyelországot, Sziléziát
és Csehországot. 1805-ben Erfurtban bölI cseletdoktori oklevelet nyert; előzőleg
j (1802. jan. 27.) az erfurti mathematicophysicai akadémiától és (1802. máj. 3.}
a hasznos tudományok mainzi választó
fejedelmi akadémiájától tiszteltetett, meg
oklevéllel. A jenai ütközet szerencsétlen
kimenetele miatt okt. 14. Weimarban vonta
meg magát, hol 1812-ig maradt, minden
idejét a tudományoknak szentelve. Nyolcz
1
évi Weimarban tartózkodása alatt a következő tudományos társulatok választották tagnak : 1808. nov. 3. a wetteraui
: orvos-természettudományi társulat. 1811.
i jún. 12. a thiiringiai mezőgazdasági egylet, 1811. jún. 30. a bern-cantoni orvossebészi társulat, 1812. júl. 22. ugyanaz
ásványtani tagnak és 1812. aug. 30. az
aargaui cantoni természetvizsgáló testüI let. A németországi események újra kénvI szeríték az év végén, hogy a francziákat
i kikerülhesse. Weimart elhagyni. Brünnbe
utazott, hol Salm Hugo gróf vendégszeretetét élvezte. Minden gyűjteménye NéI metországban maradt és csak kevés
könyvvel jött Ausztriába. 1813. okt. 11.
dr. Riesz E. meghívására elhagyta Brünnt
és Bécsbe jött. melyet kevés napi múlatás után nov. 20. Budával cserélt föl.
Csakhamar föltalálta itt régi ismerőseit,
barátját Podmaniczky Károlyt, Kitaibelt.
Hartlebent, Schustert, Reisingert és Sadlert. Mint magántudós három évig maradt Pesten. Kissé szorult helyzetében
kényszerült dr. Riesznek budai szőlőczukorfőzésében részt venni s Hartleben
C. A. könyvkereskedő számára idegen
nyelvekből fordításokat készíteni, valamint egy genealógiai zsebkönyvet 1816.
évre (álnév alatt) kiadni. 1815-ben a
magyar nemzeti múzeum természeti osztályának akkori őre munkáján, a magyar
kőszénről, dolgozott, mely czélból a múzeum épületébe költözött. Ezen munka
kéziratát, Tehelnek csakhamar bekövetkezett halála után, visszavette. Azonkívül
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a füvészettel is foglalkozott, szorgalmasan gyűjtött a budapesti s aszódi tájakon. Sok időt fordított a latin nyelv
megtanulására is. Pasquich tanár és
igazgató alatt hallgatta a csillagászatot.
Kitaibel nyugalomba helyezése (1816)
után. 1817. ápr. 23. az egyetemen a füvészet rendes tanára lett, máj. 21. tartotta beigtató beszédét: De progressibus
scientiae botanicae tempore recentiore et
recentissimo cz. 1816. febr. 29. a morvasziléziai földmívelő-, természet- és honismeret-tudományi társulattól levelező lagsági s 1821. márczius 13. a pesti egyetemtől orvosdoktori oklevelet nyert. 1827.
jan. 15. Bécsben a cs. kir. mezei gazdasági társulat rendes és 1828. jan. 18. a
regensburgi kir. füvésztársaság levelező
tagja lelt. 1832. máj. 31-ről jún. 1. éjjel
lakásán, az egyetemi könyvtár (sz. Ferenczrendi szerzetesek kolostora mellett)
udvarán levő kis házban gyilkos kezek
vetettek véget életének. Az orvosi kaiolvasó termének hagyta több mint 2000
pftot érő minden füvészkönvvét, lebtani
munkáit és eszközeit. — A pesti egyetemi füvészkert, kevéssel H. tanárrá történt kinevezése előtt a legczélszerűtlenebb
helyre helyeztetett át, minden árnyék
nélkül, közel a kövezetlen országúthoz
{a mai nemzeti szinbáz bérháza s a műegyetem közötti térre); a füvésztani tanszék külön volt válva a kert igazgatóságától. Schuster tanár tartá az előadásokat. Kitaibel tanár gondoskodott a kertről. 1817-ben alig találtatott 4500 faj a
kertben, melyek közül legtöbben a szabadban tenyésztek. H. a kertet utódjának
10,000 fajjal hagyta hátra. 1819-től minden évben adott ki egy növénvmag-sorozatot. Frivaldszky Imre múzeumi segédőr H. emlékére egy újonnan fölfedezett
balkáni növénynemet Haberlea s a helyről rhodopensis-nek nevezett el. — Több
könyvismertetést írt a külföldi folyóiratokba, ásványtani czikkeket a Gehlenféle erfurti társaság lapjába s a Schweigger
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Journaljába (1817. Über den echten ungarischen Alaunstein); a weimari Alig.
geogr. Ephemeridenbe számos földrajzi
s statisztikai czikket írt. Az André Hesperusába (1817. Über vollkommen dichten und vollkommen crystallisirten Olivin
in Ungarn, Beschreibung einer neuen
Art Braunkohlengattung, Neue Beobachtungen über den ung. Alaunstein); az
Orvosi Tárba (1831. Időjárásbeli észrevételek 1831-ben. a budai csillagász intézetbeli vizsgálatokból. 1832. Általános
tekintet az 1832. évi időjárási viszontagságokra Pest vidékében. Időjárásbeli
észrevételek táblái 1832. jan.—-márcz.,
1833. Időjárásbeli észrevételek táblái az
1833. évre). — Munkái: 1. Meine Gedanke» über Erstehung,
als Entwurf
zu einer musterhaften Erziehungsanstalt.
Erfurt, 1796. (Névtelenül). — 2. Beobachtungen über die Gestalt der Grundoder Keimkrystalle des scliörlartigen
Berylls und dessen übrige oryktognostische Verhältnisse. U. ott. 1805. — 3.
Beiträge zu einer allgemeinen Einleitung
in das Studium der Mineralogie . . .Weimar, 1805. (Ezen czímmel is: Berichtigende Anmerkungen und Zusätze zu A.
G. Joh. Karl Batsch's Einleitung zum
Studium der allgemeinen Naturgeschichte
I. Abth.) — 4. Beschreibung einer Sammlung von Crystallmodellen. U. ott, 1805.
— 5 Char akter isir ende
Larsteilung
der gemeinnützigsten, so wie der am
öftersten vorkommenden Mineralien . . .
U. ott, 1806. — 6. Las
Gewächsreich
oder charakteristische Beschreibung aller
zur Zeit bekannten Gewächse. 1. Abth.
U. ott, 1806. — 7. Bas
Mineralreich
oder charakterisirende Beschreibung aller
zur Zeit bekannten Mineralkörper, als
Commentar zu den Berluch'schen Tafeln
der allg. Naturgeschichte. 1. und 2. Abthg. U. ott, 18U6—1807. (A kor mostohasága miatt mind a két munka bevégzetlen maradt). — 8. Beobachtungen
über
das Entstehen der Sphaeria lagenaria
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Pers., so wie des Merulius destruens
Pers. .. . Erfurt, 1806. — 9. Kleine Witterungsanzeigen
für Bürger und Landmann und jede Haushaltung für das
Jahr 1810. Weimar, 1810. - 10. Meteorologisches Jahrbuch zur Beförderung
gründlicher Kenntnisse von allem, was
auf Witterung und Lufterscheinungen Einfluss hat. U. ott. 1810—12. Három részben (Meteorologisches Jahrbuch cz. is)
— 11. Meteorologisches
Tagebuch für
das Jahr 1810 u. 1811. ü. ott. (Az 1811.
évf. ezen czímmel is: Meteorolog. Lehrb u c h . . . ) — 12. Meteorologische
Hefte
für Beobachtung und Untersuchung zur
Begründung der Witterungslehre. U. ott.
1810—1812. Három füzet. — 13. Mineralogisch-meteorologische
Beobachtungeíi. U. ott, 1811. (Különnyomat a Meteorok Hefte 2. füzetéből). — 14. Über
Witterungsbeurtheilung
und Erspähung
oder ausführliche Ubersicht dessen, was
bisher zur wissenschaftlichen Begründung der Metereologie geschähe, und
noch dafür zu thun ist. U. ott, 1811. —
15. Neues geocentrisches
Planetarium
als meteorologisches Constellatorium .. .
Mit einem dazu gehörigen Instrumente.
U. ott, 1811. — 16. Schema zum Eintragen der täglichen metereologischen
Beobachtungen. U. ott, 1811. — 17. Metereologische Aphorismen zur Erlernung
wissenschaftlicherWitterungsbeurtheilung.
. . . U. ott, 1812. — 18. Succincta rei
herbariae
Hungáriáé et Transylvaniae
história. Budae, 1830. (Schuster tanár
jegyzeteiből szerkesztette ; e mű a pesti
füvészkert történetét tökéletesen kimeríti). — 19. De stipa capillata . . . (Hivatalos jelentés, mely magyarra s németre is lefordíttatott). — Kéziratban :
De Amarantho dimorpho s De progressibus scientiae botanicae cz. székfoglaló
beszéde, háromszor átdolgozott példányban Sadler tanár birtokába került; a
m. n. múzeum kézirattárában több bo-
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tanikai munkája, az egyetemi könyvtárban oklevelei vannak.
Status praesens regiae literarum Universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 21. — Orvosi
Tár

II.

Külföldi

1831.

84.

VI.

Tudósítások

1832.

199.

— Hazai

1832. I . 44. SZ. —

s

Fejér,

História Academiae 146. — A kir. m. Természettudományi

Társulat

Evkönyvei

I . 1841—1845.

220—232. (Sadler József.) — 1832 : Bote von
und

für

Zeitung

Ungern

2. SZ. Vereinigte

45. SZ. — Ujabbkori

Ofner

Ismeretek

Pester
Tára

IV.

134. — Kunitz, August, Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle.
1865. 152. — Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

H a b e r m a n n Bernát, orvosdoktor, iglói
szepesmegyei származású; 1821-ben nyert
orvosdoktori oklevelet a pesti egyetemen :
1840-ben kamarai orvos volt Körmöczbányán Barsmegyében és szliácsi fürdőorvos. Meghalt . . . — Czikkei a Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban
(1854. Skizze über Szliács und dessen
Gasbäder. 1856. Szliacs in sanitärer Beziehung geschildert), a pozsonyi Verhandlungen für Naturkundeban (1858.
Uber die Coca. ihre Anwendung und
Wirkungen, Bericht über die Badesaison
zu Szliács v. Jahre 1858.. 1859. Über
Polypen.) — Munkái: 1.Dissertatio inaug.
medica sistens tertium vitae stadium
decrementi anatomice, physiologice et
pathologice considera tum. Pestini, 1821.
— 2. Der Kurort Szliács, insbesondere
in sanitärer Beziehung geschildert. Oedenburg, 1856. (Különnyomat a Zeitschrift
für Natur und Heilkunde in Ungarn cz.
folyóiratból.)
Hupp.

B e s z é d 153. — Bugát

é s Flur,

Magyar-

országi Orvosrend Névsora 1840-re. 21. 1. —
Szinnyei

Könyvészete.

Haby György, fiatalon elhúnyt költő,
szül. 1824. ápr. 16 ; meghalt táncz utáni
meghűlés következtében kapott tüdővészben 1843 márcz. 8. Szegeden. — Munkája : Bucsú-vétel. Szeged. 1843. (Önhalálára készített költemény.)
Petrik

Bibliogr.

Hackell ( H a k k e l ) András, orvosdoktor, ungvári származású, 1840-ben Ung-

Hacker—Hadaly
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vármegye főorvosa volt. — Munkái: 1.
Dissertatio inaug. medica de haemoptysi.
Viennae, 1829. — 2. Compendium medicinae pastoralis. quod in usum parochorum
ruri degentium secundum A. M. Vering,
propriis observationibus
locupletatum
edidit Andr. Hackel. Cassoviae, 1843. — 3.
.4 szükségest) orvosi műszavak magyardeák-német zsebszótára. Szerkesztették
Hackelt Endre ír. és Szirtey György gyakorló orvosok. A Gyógyászat cz. folyóirathoz mellékletül kiadta Poor Imre.
Pest. 1863.
Bugát

és

Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névtára 1840-re 105. 1. — Szinnyei Könyvészete.

Hacker Ferencz Xaver. — Munkái:
viduae semper augustae
1. Imperatrici
reginae apostolicae Mariae Theresiae et
regni Hungáriáé apostolici corrigenti
augusto Romanorum imperátori Josepho
secundo propter opera magnis totique
ven. capitulo cathedralis ecclesiae Magnovaradinensis cum crucem turribus neoerectis die 14. Augusti apponeret perenni
slgno YoVIt FranCIs. HaCKer, Magister
LIgnarIVs BUDensIs. Budae. — 2. Beitrag zur praktischen Mechanik. Peslh,
év n.
Petrik

Bibliogr.

Hackstock Mátyás, tanító Sopronban.
— Munkája: Wegweiser für deutsche
Land-Schullehrer die ungarische Sprache
ohne Meister, in möglichst kurzer Zeit,
und auf eine sehr leichte Art selbst zu
erlernen und zugleich ihre Schüler darinn
unterrichten zu können . . . . Verfasst
und auf Verlangen der Stände des löbl.
Oedenburger Komitats zum Gebrauche in
den diesem löbl. Komitate einverleibten
deutschen und kroatischen Trivial-Schulen herausgegeben. Oedenburg, 1835.
Petrik

Bibliogr.

Hacquet Boldizsár, bölcseleti- s orvosdoktor, bányatanácsos, egyetemi tanár
Laibachban, később Lembergben; szül.
1739-ben Conquetben Bretagneban; meg-
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halt 1815. jan. 10. Lembergben. — 1788.
és 1789-ben az erdélyi s magyarországi
Kárpátokat beutazván, ezen utazása alatt
szerzett tapasztalatait leírta ; a külföldön
megjelent munkái közül minket a köHacquet's
vetkező érdekel különösen:
neueste physikalisch-politische
Reisen
in den Jahren 1788 und 1789 durch die
Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen. Nürnberg, 1790—96.
— Czikkei, melyek Magyarországra vonatkoznak : Schreiben an Born über verschiedene auf seiner Reise nach Semlin,
gesammelte Beobachtungen im J. 1776.
(Born. Abhandl. einer Privatg. II. 230—
237.), Uber die Salzbergwerke in Siebenbürgen und Galizien (Gotting, gelehrt.
Anzeigen 1794. 41. sz.). Bemerkungen
über das karpathische Gebirge (Molľs
Annalen der Berg- und Hüttenkunde
1805. III. 366.), Schreiben an Herrn Moll
mit Bemerkung über das karpathische
Gebirge (Moll. Jahrb. für Bergbau III.
3 6 6 - 3 6 8 ).
De Luca, Das gelehrte Oesterreich. "Wien
1777. I . 175. — Szinnyei

Könyvészete.

Hadady Dániel, műkertész Nagyváradon. — Munkája: Hazai kertipar. A
hazai kertészet haladása érdekéből kertészek és kertkedvelők használatára, tervrajzokkal és szin. ábrákkal. I. füzet.
Bpest. 1881. (Több nem jelent meg.)
,11. Könyvészet

1881.

Hadaly Károly (hadai), bölcseleti doktor, kir. tanácsos és egyetemi tanár, szül.
1743-ban Nagy-Szigeten Somogymegyében ; bölcseleti és jogi tanulmányainak
befejezte után mint kir. táblai hites
jegyző Batthyány József bibornok herczeg-primás mellett volt. Ezután a felsőbb mennyiségtan tanára volt a nagyszombati egyetemen; 1777-ben Budára
tétetvén át az egyetem, ő a nagyszombati akadémiában a bölcseletet tanította.
1781. a győri akadémián a mathesis rendes tanárának neveztetett ki; innét 1785.
az akadémiával együtt Pécsre költözött;
7 . ív sajtó

alá

adatolt

1895.

február

10.
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1786. aug. 1-től 1810-ig az első félév
végéig a pozsonyi akadémiánál foglalta
el ugyanazt a tanszéket és tíz évig könyvvizsgáló is volt. 1810-ben a pesti egyetemhez neveztetett ki a mennyiségtan
rendes tanárává, 1831. febr. 2. nyugalomba helyeztetett, midőn a Leopoldrend kiskeresztjét s a kir. tanácsosi
czímet nyerte. Meghalt 1834. jul. 19.
Pesten 91. évében. A göttingai tudós
társaság 1801. nov. 14. választotta tagjai
közé; tagja volt még a jenai mineralogiai társaságnak ; Esztergom, Vas, Somogy. Mosony és Pozsony vármegyéknek
pedig táblabírája. — Munkája: 1. Elementa hydrotechnicae,
quae in usum
auditorum suorum elaboratus est. Viennae
et Jaurini, 1783. (2. kiadás. Pozsony,
1791. 3. k. 1794, 4. k. 1798., 5. bőv. k.
1801.. 6. k. 1803.. 7. bőv. k. 1821. U. ott.)
— 2. Ars delineandi coloribusque localibus adumbrandi aedem, in usum eorum,
qui bene hanc artem discendi desiderio
ardent, manuductore carent. Jaurini, 1785.
— 3. Anfangsgründe
der
Mathematik.
Pressburg. 1789—90. két kötet. — 4.
Elementa matheseos purae. U. ott, 1798
—99. Két kötet. (2. kiadás 1801., 3. k.
1805., 4. k. 1809.. 5. k. 1815., 6. k. 1822.
U. ott. 7. k. 1826. Budán, mindegyik
bővített kiadás.) — 5. Tentamen
publicum ex architeclura civile oeconomiae
applicata et hydrotechnia in reg. Acad.
Poson. mense Martio 1806. U. ott. —
6. Mechanica solidorum, in commodum
auditorum suorum pro praelectionibus e
mathesi adplicata anno 1808. Posonii,
1808. — 7. Tentamen
publicum
ex
algebra, geometria pura et practica quod
in reg. univ. Pestiensi e praelectionibus,
A. 1811. die 13. Aug. Pestini. (U. az
1812. U. ott). — 8. Tentamen
publicum
a mathesi adplicata quod in reg. univ.
Pestiensi e praelectionibus. A. 1812. die
13. Aug. pro utroque semestri. U. ott. —
9. Toxotomia seu scientia quemvis datum
arcum circularem. angulumverectilineum,
Id. S z i i r a y e i J . , Magyar írók IV.
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non secus ac peripheriam in quotquot
aequas partes geometrice secandi . . .
Budae, 1820. — 10. Tentamen publicum
ex algebra, geometria pura et practica
Pestini, 1820. (U. az 1822., 1823. és 1827.
u. ott.)
Alig.

Literatur

Zeitung.

J e n a & L e i p z i g 1802.

Intelligenzblatt 1. sz. — Katona,
Critica

X L I . 586. — Status

História

Praesens

Regiae

Literarum Universitatis Ungaricae.

Budae,

1830. 30.

1. —

Hazai

s Külföldi

Tudósítások

1831. I . 14. SZ. 1834. I I . 7. SZ. — Jelenkor

1834.

59. sz. — Fejér, História Academiae 147. —
— Egyetemes

31 Encyclopaedia

I X . 103. —

Sziny-

nyei Könyvészete. — Orteay. Száz év egy
hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 153. —
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Hadáry Antal, kir. tanácsos, a szent
István-rend heroldja. Bécsben az udvari
kanczelláriánál kezdett hivataloskodni,
hol 1813-ban fogalmazó, 1830-ban titkár,
1847-ben kir. tanácsos és Hont- és Tornamegyék táblabírája volt. — Munkája:
Bécs emlékesetre méltó dolgai, és ezekkel öszvekapcsolt óstriai uralkodók rövid
történetei. Pest, 1821. Két kötet.
Schematismus Regni Hungáriáé 1813—1847.
— Petrik

Bibliogr.

Hadáry Lajos, cs. kir. hadbíró s a
budapesti helyőrség törvényszékének elnöke ; 1879-ben már Krakkóba volt áthelyezve. — Munkája: Handbuch
zum
Disciplinar-Strafrechte für das kais.-königliche Heer. Zusammengestellt
....
Bpest, 1877.
Militär

Schematismus.

Wien,

1879.

Hadházi István, ev. ref. segédlelkész
Debreczenben. — Munkája : Halotti elmélkedés, melyet készített és volt debreczeni cs. kir. postamester néhai nemes
és vitézlett Kos Károly ur hideg tetemei
felelt a debreczeni helv. vallástételt tartó
gyülekezet kis templomában márcz. 23.
1833. elmondott. Debreczen, 1833.
A nemzeti múzeum példányáról.

Hadik András (futaki gróf), lovassági
tábornok, H. Mihály cs. kir. huszárkapitány és Hardy Francziska fia, szül.
1710. okt. 16. Csalóközben (a hely nem
8
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jegyeztetett föl); mások Kőszeget Vasmegyében tartják szül. helyének ; atyja
(ki 1720. nov. 6. nyert czímeres nemes
levelet) a jezsuitákhoz adta tanulni s a
fiú kedvet is mutatott, hogy ezen rendbe
lépjen; azonban atyja tanácsára (ki ezalatt nehéz sebekkel terhelten hagyta el
a hadsereget), ő is a katonai pályát választotta s 1730-ban a Ghillányi huszárezredbe lépett, honnét 1732. a gr. Dessewffy ezredbe ment át. Mária Terézia
alatt felejthetetlen hadi érdemeket szerzett ; két franczia, egy török és három
porosz háborúban vett részt. 1736-ban
mint kapitány a török elleni táborozásban tüntette ki magát; 1744. ezredes,
1747. tábornok, 1756. altábornagy lett
és 1756-ban épen Mária Terézia nevenapján Berlinbe tört be, elfoglalta a várost s 310 ezer forintnyi hadi sarczczal,
hét zászlóval és sok fogolylyal tért vissza.
1758-ban Mária Terézia nagykeresztjét
kapta s ugyanazon évben mint lovassági
tábornok átvette az egész osztrák sereg
parancsnokságát és Meissen, Strehlen,
Torgau, Wittenberg mellett eszélvessége
s vitézsége által tűnt ki. Majd mint fővezér a szászországi hadtest vezérletét
vette át, mire az Ernő porosz herczeg
alatt álló tábort is a legerősb helyből
kimozdította, megverte s Sonnensteint
elfoglalta. Ennyi érdemeiért Futak és
Csernovicz uradalmakat nyerte adományban ; 1763. máj. 20. Mária Terézia magyar grófságra emelte és budai főparancsnokká nevezte ki. 1764-ben mint
teljhatalmú biztos Erdélybe tétetett; innét 1769-ben mint cs. kir. biztos az
illyriai congressusra küldetett, hol tizenegy hónapig ismét szerencsésen működött. 1772-ben Lengyelország megosztásakor ő küldetett az ausztriai birodalomhoz csatolandó résznek átvételére,
midőn szelídségével s mérsékletével anynyira megnyerte a lengyelek hajlandóságát, hogy azok neki oszlopot emeltek.
Ugyanekkor a Lengyelországban fekvő

hadsereg fővezére, Galliczia és Lodomeria kormányzója, 1774-ben a főhaditanács elnöke s tábornagy, 1776. Bácsmegye főispánja lett. 1777. ápr. 4. II.
József császár őt római sz. birodalmi
grófi rangra emelte. 1789-ben a török
ellen küldött hadsereg vezérlete bízatott
reá, de bal lábán sebet kapóit és e miatt
Futakra visszavonult és a vezérletet Laudonnak engedte át. Meghalt 1790. márcz.
12. Bécsben. — Egy német búcsúbeszédet adott ki Bécsben 1790 febr. 14.,
melyet II. József császár nevében intézett a hadsereghez. — Naplót hagyott
hátra, melyet századossá történi kineveztetésétől halálaig írt s mely saját
viselt dolgain kívül a hadi tudományra
vonatkozó nagybecsű tanácsokat és alapeszméket foglal magában. Ezen napló,
mely a magyar kir. Ludovica academia
tulajdona, eddig kiadatlan s csupán a
Katholikus Hetilap (1882. 6. sz.) mutatványt közölt belőle, VI. Pius látogatása
Bécsben cz. — Levele özv. gróf Ivornis
Antalnéhoz, Nagy-Szeben 1766. decz. 9.
(Századok 1885. 352. i.) — Arczképe rézmetszetben : Vinazer rajza s Adam J.
metszése 1781 ; Weickert után Mansfeld
J. E.-tői; Bikfalvi Koré rajza s Márk
metszése Bécsben 1789 (a M. Kurír és
Hadi Történetek-ben).
M. Kurír

1789. 26. sz. a r c z k .

Toldalék. — Hadi Történetek
Vereinigte

Ofner

und

— Felső-Magyarországi

Pester

Zeitung

Minerva

1790. 95. s z .

1789—1790. —
1S03. 1. SZ.

1825. I V . 393. 1.

(Dessewffy József gróf.) — Magyar Néplap
1856. 20. sz. arczk. — Nagy Iván, Magyarország Családai V. 9—12. 1. — Wurzbach, Biographisches Lexikon VII. 166. — Vasárnapi
Újság

1865.

20.

SZ. a r c z k . — Archiv

f ü r sie-

benb. Landeskunde N. F. VII. 1866. 3. —
Toldtj Ferencz,
—

M. Nemzetségi

120. — Kazinczy

M. N e m z e t i I r o d a l o m t ö r t é n e t .
Zsebkönyv.
Ferencz

Bpest,

Levelezése

1888.
I.

I.

II.

Hadik András
(futaki gróf), cs. kir.
kamarás, valóságos belső titkos tanácsos
és lovassági tábornok, előbbinek és Lichnovszky Francziska herczegnő fia, szül.
1764. máj. 12.; Bécsben tanulta a böl-
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•cseletet és azután hadi szolgálatba állott ; részt vett a franczia háborúban és
fokonként emelkedve, lovassági tábornok
•és a 6. sz. huszárezred tulajdonosa lett
•és végül a bécsi udvari haditanács elnöke volt. Meghalt 1840. jún. 18. —
Munkája : Tentamen quod ex praelectionibus mathematicis tum publicis quam
privatis subibit. . . 1779. Vindobonae. —
Bucsúszózatát. melyet 1809. decz. 22. a
hadsereghez intézett, közölte a Reform
(1874. 94. sz. mellékletén). — Fia Hadik
Gusztáv gróf 1868-ban a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz küldte hold.
atyjának kéziratát, mely a földalakulásra
s a hegyek és városok viszonylagos magasságára vonatkozó, egész életén keresztül nagy szorgalommal gyűjtött 4193
adatot foglal magában három dobozban ;
a minisztérium pedig decz. 9. átiratával
a m. tud. akadémiához küldte azt megőrzés végett.
Nemzeti

Újság

1840. 53. Sz.

—

Hírnök

1840.

51. sz. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i
V . 9 . , 13. 1. —

Akadémiai

Hadik János. L.

Értesítő

1869. 5. 1.

Hodik.

Hadik János, ág. ev. lelkész, H. Jónás ág. ev. lelkész és Crispini Erzsébet,
fia. szül. 1681-ben Trencsényben; tanult
Zsolnán, Trencsényben, Bannoviczon, Pozsonyban, Lőcsén és Körmöczbányán;
azután, midőn az Illésházy-alapítványt
megkapta. 1652. máj. 8. a vittenbergai
egyetemre iratkozott be. honnét 1654-ben
hazájába visszatérvén, Illavára hívták
meg rektornak; 1658-ban Melicziczre
(Trencsénym.) ment lelkésznek és aug.
29. Kalinban Joachim superintendens által felszenteltetett. Melicziczről három év
múlva elűzte Nádasdy gróf. a ki könyvtárától is megfosztotta ; azonban Ostrosith báró oltalmába fogadta. 1664-ben
Nagy-Szalatnára hivatott lelkésznek és
végre Zay László báró pártfogása folytán Zay-Ugróczra ment prédikátornak.
Neje Pilarik István leánya Anna volt. A
környékbeli egyházak esperesévé válasz-
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tatott. A vallási üldözések idején megidéztetett Pozsonyba 1674. márcz. 5-re,
hol meg is jelent és eleinte azok sorába
állott, kik az evangyéliomi hittől sem
Ígéretek, sem fenyegetések által el nem
tántorodtak; így történt, hogy kimondatván a térítvényt alá nem írók felett
a halálos ítélet, fogságra hurczolták máj.
30. Leopoldvárba, hová a fogoly papok
hóhér által kisértettek ; de a kivégzéssel
fenyegetés és a reá váró sok szenvedés
elgondolása állhatatosságát megingatták
és útközben Nagyszombatnál az ev. vallást megtagadta; tettét azonban nemsokára megbánta, elhagyta hazáját és
Németországba ment, hol ismét az ág.
ev. vallásra tért. Meghalt 1681-ben Hamburgban. A család nevét hajdan Hodickiusnak is írták. — Munkái: 1. Dissertatio
de motu et quiete. Vittebergae, 1654. — 2.
Regia coeli augusta porta, arcta via,
das ist: Himmelstrasse, enge Pforte,
schmaler Weg, Ach und Weh. Das ist:
summarische und exemplarische Erklärung, wie wir Christen müssen durch
vieles Kreutz und Trübsal, Anfechtung,
und grosse Verfolgung, in das Himmelreich eingehen, dass wir zelig werden.
Matth. 7. und die Pforte ist enge und
der Weg ist schmal, der zum Leben
führet, und wenig sind ihrer, die ihn
finden. Einfältig verfasset und mit schönen tröstlichen Suspiriis oder Sprüchen
der heiligen Schrift gezieret, durch Johann Hadik, gewesenen evangelischen
Prediger in Ungarn, an vier unterschiedlichen Orten, bey 15 Jahren, wie auch
derselben Senioren, nunmehro aber ist
das sechste Jahr betrübten Exulanten.
1679.
Cvittinger,

Specimen

146. — Horányi,

Me-

moria II. 66. — Klein, Nachrichten II. 212.
— Katona, História Critica XXXVI. 729. —
Bariholomaeides, Memoriae Ungarorum 145.
1. — Nagy Iván,

Magyarország

C s a l á d a i V.

8. — Rácz Karoly, Pozsonyi vértörvényszék,
Sárospatak, 1874. 73. 1.

Hadik Richard

(futaki), főgymnasiumi
8*
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tanár. szül. Ifc52. febr. 5. Marosvásárhelyt, Maros-Tordamegyében ; atyját H.
Ferenczet (ki 1866 elején meghalt) a
balsors vetette Erdélybe. H. R. középiskoláit a marosvásárhelyi kath. gymnasiumban 1867-ben és a kolozsvári kath.
főgymnasiumban végezte. 1871-ben belépett a minorita rendbe, melynek főnöke azonnal tanárnak alkalmazta, mire
ő két évig a kézdivásárhelyi-kantai algymnasiumban és egy évig (1873—74)
a miskolczi kath. gymnasiumban tanította a latin nyelvet, számtant és physikát. 1872-ben tanári vizsgát tett a Gabelsberg-Markovits-féle magyar gyorsírásból. 1873-ban saját költségén részt
vett a tornatanítók számára Budapesten
tartott tanfolyamban és aug. tanképesítést nyert a tornázás tanítására. 1874ben vizsgálatot tett Egerben a theol.
dogmatikából és theol. pastoralisból. Állandóan tartó mellbetegsége miatt 1874ben önkényt kilépett a rendből, mire az
erdélyi kath. státus őt mint világi tanárt
a piaristák kolozsvári főgymnasiumához
helyettes tanárnak nevezte ki, hol három
évig a latin s görög nyelvet tanította s
egyúttal az egyetemen a mathematikai s
physikai tantárgyakat hallgatta, melyekből tanári szakvizsgálatot tett, mire a
vallás- és közoktatási minisztérium őt
1877. aug. a lőcsei kir. kath. főgymnasiumhoz rendes tanárnak kinevezte, hol
szaktárgyain kívül a gyorsírást és 1881
óta a tornázást is tanítja. A népfelkelői
tiszti tanfolyamot hallgatta és 1887-ben
csapattiszti vizsgát tett. — írt prózát és
verset a kolozsvári kath. főgymnasium
önképzőköre által 1871-ben kiadott Hajnal-ba és 1888. megjelent Emlékkönyvbe;
tanügyi czikkeket közölt tőle a brassói
Nemere (1872-73.) — Czikkei a Gyakorló Gyorsíróban (1874. A gyorsírás
tanításának módszere), a Gyorsírászati
Lapokban (1877 — 79. A gyorsírás az iskolai értesítőkben, A magyar gyorsírás
Erdélyben), az Orsz. Középtanodai Ta-
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náregylet Közlönyében (1877—80. Újból
a gyorsírás tanítási módjáról, Nehánv
szó a tornatanításról), a Középiskolai
Szemlében (A tanári fizetésekről); programmértekezései a lőcsei kath. főgymnasium Értesítőjében (1879—94. A koordináták átváltoztatása s ebből a gömbháromszögtan alapképletei, A tornatanítás módszere, A hajcsövesség elmélete.
A labdajáték, Erő- és ügyességmérés);
írt még a Tornaügybe (1885—94. A
tornatanítás a reáliskolákban. A tornatanításra vonatkozó utasítások. A fegyelem a tornaórákban. Középiskolai tornatanításunk, Uj tornacsarnokok. Utóhangok
az I. országos tornaversenyről. A középiskolai tanulók testi nevelése. Az elsőjátéktanfolyam elméleti előadásai, A játszóhely, Játékeszközök és könyvismertetések). — Munkája: A gyorsírás
tanításának módja. Győr. 1875.
Kvpczy, A gyorsírás irodalma. Győr. 1875.
— A lőcsei kir. katli. főgymnasium Értesítője 1877—94. és önéletrajzi adatok.

Hadzsics Antal, a szerb Matica nyug.
titkára, a Ivisfaludy-társaság tagja, született 1834-ben Szabadkán Bácsmegyében ;
gymnasiumi tanulmányait ugyanott és
Pesten végezte, hol a jogot is hallgatta
az egyetemen. Már 1859-ben lett titkár
a szerbMatica irodalmi egyletnél(] 869-ig),
mely akkor Pesten volt. 1864-ben Újvidékre költözött a szerb Maticával együtt,
hol a. szerb Omladina-egyesület megteremtője lett, mely becskereki, kikindai
s újvidéki gyűlésein elnökének választotta meg és a Mlada szrbskija (Szerb
ifjúság) cz. lap szerkesztésével bízta meg.
1867-ben a Kisfaludy-társaság tagjának
választotta. 1868-ban átvette a szerb szinészegyesület vezetését és oly fokra
emelte, hogy a magyarok és németek
osztatlan elismerését is elnyerte. Érdemei
elismeréseűl Újvidék megválasztá tiszteletbeli főjegyzőjének ; a szerb Matica irodalmi osztályának tagja lett. Több izben
a magyar országgyűlésbe is megválasz-
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tátott, úgyszintén a szerb nemzeti congressusba. 1893. okt nyugalomba vonult.
Jelenleg a szerb színészet emelésén és
terjesztésén fáradozik. — A Zastavanak
főmunkatársa volt (a 60-as években.) —
•Czikkei a Vasárnapi Újságban (1889.
Jovanovics János), a M. Szalonban (XI.
1889. Zmaj-Jovanovics Jánosról. XV.
1891. A szerb színészet Magyarországon),
a Fővárosi Lapokban (1891. 82.. 83. sz.
A szerb színészet Magyarországon), a
Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (1893. A
szerb színészet Magyarországon.) — Munkái: 1. Mala vita, Újvidék, 1870. (Vadnai Károly, Kis tündér cz. regényének
szerb ford.) — 2. Ssbrane
pripovedke.
U, ott. 1871. (Jókai Mór válogatott beszélyei szerb ford) — Kiadta a Zbornik
pozornisnik dela-t (Színdarabok gyűjteménye. melyből eddig 30 kötet jelent
meg.) — Szerkesztette a szerb Letopiszt
(a szerb Matica évkönyvét) 1859-től 1873.
juliusig; a Maticza cz. irodalmi lapot
1865—70-ben és 1872 óta a. Pozoriste
{Színészet) cz. lapot adja ki.
Kisfaludíj

Társasai;

Evlapjai

Uj Folyam III.

34. 1. — Kertben;/, A magyar irodalom a
világirodalomban. Bpest, 1876. 44., 45. 1. —
Pallas

JSagy Lexikona

V I I I . 504. 1.

Hadzsics György, városi tanító Újvidéken. — Munkái: 1. Prosti opis soccelog semlje poznania.
Újvidék. 1844.
(Népszerű földrajz.) — 2. Placsevno padenie Konstantinopola
1453.. . . U. ott,
1853. (Konstantinápoly bevétele 1453-ban.)
ft'ovakovics

Bibliogr.

261. 1. — Petrik

Bib-

liogr, I. 408. 1. (Hol a szerző neve Chacitznak van irva,)

Hadzsics János, jogi doktor és ügyvéd. szül. 1799. szept. 8. Zomborban
Bácsmegyében; a gvmnasiumot Kalocsán,
a bölcseletet és jogot a pesti egyetemen
végezte, bol 1826-ban jogi doktor lett.
Ekkor a kormány kinevezte a végvidék
ügyészévé. 1830-ban a bácsi szentszékügyésze s az újvidéki gymnasium igazgatója lett. 1834-ben Újvidék város
közönsége tanácsossá választotta. 1837-
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ben Milos fejedelem meghívására kiment
Szerbiába, hol a Gragjanski Zakonikot
(polg. törvénykönyv) szerkesztette; ezenkívül egyéb törvényjavaslatokon is dolgozott. Majd ismét visszatért Magyarországba s Újvidék 1847-ben országgyűlési
követté választotta. 1850-ben a délmagyarországi bíróságok szervezésére küldetett ki; utóbb elnöke volt az újvidéki
kerületi bíróságnak. 1854-bennyugalomba
vonult és 1869-ben meghalt. — Munkái :
1. Odsiv mladija Srbskog duh,a. Pest.
1821. (Az ifjú szerb szellem visszhangja.)
— 2. Oda imenu Milos. Bécs, 1821. (Oda
Miloshoz.) — 3. Oracija Fiákká o stihotvorstvu . . . 1817. (Horatius Flaccus
poétikája.) — 4. Dissertatio
inaug. juridica de causis matrimonium dissociantibus, juxta disciplinam orthodoxae ecclesiae Chr. orientális, quam in univers i t ä r Pestinensi pro consequenda juris
universi doctoratus laurea publicae eruditorum discussioni exhibuit. Budae, 1826.
— 5. Oda na smert Lukijana Mušickog
. . . 1837. (Óda Musicki L. halálára.) —
6. Sud o grammatika V. Babukiéa . . .
1838. (ítélet Babukics Grammatikájáról.)
— 7. Odgowor we odgowor. Belegrád,
1839. és Bécs, 1814. (Válasz a válaszra.)
— 8. Ključ naroda srbskog. U. ott.
1852. (Kulcs a szerb nyelvhez.) — 9.
Duh naroda srbskog. Karlócza, 1855.
(A szerb nemzet szelleme.) — 10. Nátán mudri. Újvidék, 1855. (Lessing Bölcs
Náthánja.) — 11. Ustanak srbski. U.
ott, 1861. (Szerb fölkelés.) — 12. Öszszes művei Dela Jovana Hodinea cz.
Újvidéken 1855—58 jelentek meg. —
Szerkesztette a Srbski Letopis cz. szerb
folyóiratot 1830—31-ben, melynek hét
kötete jelent meg Pesten ; a Golubica cz.
szerb folyóiratot 1839—44-ben Belgrádban és az Ogledalo Srpka cz. folyóiratot
1864-ben Újvidéken. — Végül van egy
czikke az újvidéki kir. főgymnasium Értesítőjében (1868. Az újvidéki gör. kel.
szerb egyházközségi gymnasium keletke-
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zéséről és működéséről rövid jelentés.)
— Álneve: Szvetics Milos.
MilicseDÍCS,
Pomenik. Belgrád, 1888. 780. 1.
— Pfovakovics, Srpska Bibliografia 127., 144.,

202., 210., 218. 1. — Petrik

B i b l i o g r . és É r d -

újhelyi Menyhért szíves közlése.

Hadzsics Kamill,
magyar kir. törvényszéki biró, volt boszniai-herczegovinai főtörvényszéki előadó. — Munkája:
A mohamedánok
házassági, családi és
örökösödési joga a Hanefi ritus szerint.
Az 1883. évi hivatalos német kiadás után
magyar nyelven szerkesztette. Sarajevo,
1887.
M.

Könyvészet

1891.
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Tisza-Beőn. Erdőkövesden, Mokláron és
Gyöngyösön. 1862-ben dorogházi lelkésznek neveztetett ki. Meghalt 1873. szept.
27. Szenvedélylvel űzte az orvoslást és
hívei közül többeket meggyógyított.. —
Hírlapokba s szaklapokba több czikket
írt. de mindig névtelenül.
Koncz Akos, Egri egyházmegyei papok az
irodalmi téren. Eger, 1892. 101. 1.

Haering Ede, polgári s elemi iskolai
tanító Budapesten. — Munkája: Nyilt
válasz Barach Géza fővárosi róm. kath.
hitoktatónak hozzám intézett nyilt levelére. Bpest, 1885.
A nemzeti múzeum példányáról.

Haeufler József, pesti polgár volt és
1852 körül halt meg. — Czikkei a Jahrbuch des deutschen Elementes in Ungarn
cz. folyóiratban (1846. Die Korvinsburg
und die königl. Gärten, Korvinische Bibliothek), a M. Hajdan és Jelenben (1847.
Szent István születése és szobra, valamint az általa és sz. László által alapított egyházak és képek, krónika és más
régi rajzok szerint), a M. Akadémiai Értesítőben (1847. Averulino építészeti munkájáról). — Munkái: 1.
Sprachenkarte
der österr. Monarchie sammt erklärender
Übersicht der Völker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprachstämme und Mundarten,
ihrer örtlichen und numerischen Verkeilung. Pest, 1846. — 2. Kleine historische
Bilder-Gallerie
aus Ungarn's
denkwürdiger Vorzeit. U. ott, 1847. —
3. Visegrád Albuma. Tervezte és értelmezte. Kőre metszette s kiadta Szerelmey
Miklós. U. ott, 1847. (Ism. Pesti Divatlap 19. sz. — Németül. U. ott, 1847.) —
4. Buda-Pest.
Historisch topographische
Skizzen von Ofen und Pest und deren
Schaffarik, Geschichte der slav. Literatur
Umgebungen. U. ott, 1854. (Rajzmellék2 2 0 . 1. — Tudományos
Gyűjtemény
1S19. I I I .
119. 1. ( R u m y . ) — Ersch u . Gruber, Alig. E n - í letekkel. I. Historische Skizzen. II. Umcyclopädie. II. Sect. 3. Th. 60. 1.
gebungen von Ofen u. Pesth, III. TopoHaeker Miksa,
kath. lelkész, szül.
graphische Skizzen und Wegweiser ; ezen
1827. márcz. 3. Budapesten; iskoláit
harmadik részt a szerző halála után
ugyanott végezte. 1844-ben az egri papannak hátrahagyott irataiból sajtó alá
nevelő intézetbe lépett és 1850-ben fölrendezte F. N.)
szenteltetett ; segédlelkész volt Tályán,
Petrik B i b l i o g r .

Hadzsics Pál, a görög keleti egyház
archimandritája ; karloviczi származású ;
a gymnasiumot szülővárosában j á r t a ; a
bölcseletet, mennyiségtant, történelmet és
a jogtudományokat a pesti egyetemen
hallgatta; utóbb a karloviczi seminariumban a keleti egyház lelkészévé képeztetvén. a szerzetes rendbe lépett és
nem sokára a Karlovicz szomszédságában levő gergetegi kolostor archimandritája lett. Többnyire Karloviczban az érsek palotájában lakott és a seminariumban a theologiának és egyháztörténetnek
tanára volt. mely állásától az 1817. év
végén, gyengült egészsége miatt, visszalépett és zárdába vonult. A latin, görög,
német és olasz nyelvekben járatos és
jeles egyházi szónok volt. Meghalt 1818.
okt. 30. Pancsován 40. évében. — Munkája: Katichisis
zdravija. Buda, 1802.
(Dr. Bernh. Christ. Faust, GesundheitsKatechismus cz. munkájának szerb fordítása.) — Nevét Haschicsnak és Hacsicsnak is írják.

*
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Haffel János, Jézus-társasági áldozópap, szül. 1641. május 18. Németországban és 1660. okt. 13. lépett a rendbe;
a soproni gymnasiumnak hat évig volt
igazgatója s 12 évig a beszterczebányainak, hol házfőnök is volt. Meghalt 1705.
júl. 2. ugyanott. — Munkája: Hypolyposes Graecenses. Graecii, 1674.
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bölcseleti tanulmányok folytatása végett
külföldi egyetemekre ment. 1875-ben jött
haza Nagy-Szőllősre, hol 1877 végéig
mint tiszteletbeli megyei főjegyző működött. Ekkor a megye főjegyzőjévé választatott, mely állást 1887-ben a képviselői
mandatummal cserélte fel. A szabadelvű
párt soraiban foglalt helyet, tagja volt
a kérvényi s póttagja az állandó igaStoeger, S c r i p t o r e s 117. 1. —
Backer-Sommercogel, B i b l i o g r a f i i - : IV. 18. 1.
zoló bizottságnak. 1888-ban a kisdedneveHaffner Lajos. ág. ev. lelkész Hidason I lők országos egyletének elnökévé, majd
az országos kisdedóvó egylet választPozsonymegyében — Munkája: Festmányi tagjává választatott. E minőségpredigt bei der feierlichen Einweihung
ben közreműködött a kisdedóvásról szóló
der neu erbauten evangelischen Kirche in
törvényjavaslat szerkesztésénél és a képAlsó-Nána im Tolnaer Comitat. Gehalviselőházban ennek előadója is volt. Mint
ten am 10. Sept. 1865. Pest, 1865.
a képviselőház közoktatásügyi bizottsáA m. n. múzeumi példány után.
gának tagja s előadója tevékeny részt
Haffner Mihály, orvosdoktor, a pesti
vett minden közoktatásügyi s közigazszent Rókus-kórház igazgatója. Miután a
gatási kérdés tárgyalásánál. 1889-ben a
fővárosban létesítendő közkórház fölállípárisi nemzetközi kiállítás idején tanultását sürgette s erre a városi tanács és
mányutat tett a mezőgazdasági s köza polgárság beleegyezését megnyerte,
igazgatási szakban, megnézte a magdesaját költségén többször utazott Bécsbe,
burgi s windsori gazdasági kiállítást,
hogy az uralkodó helybenhagyását is kivalamint a párisi világkiállítást és ezeknyerje ; így létesült aztán a városi polről a Nemzetben részletes leírást is kögárság áldozataival a sz. Rókus-kórház,
zölt. Ugyanez alkalommal tagja volt a
melynek 1798. máj. 24. történt megnyílpárisi nemzetközi béke-congressusnak.
tával ő volt első igazgatója 1806. jan.
mely utóbbiban tanúsított munkásságáért
30. 51 éves korában bekövetkezett haláa franczia kormány által a pour le meláig. A kórházban 1798. máj. 24-től
rite agricol rendjellel tüntettetett ki. Egy1805-ig összesen 9788 beteg és 165 elidejűleg tüzetes tanulmányokat tett a
nyomorodott ápoltatott. — Munkája;
franczia központi, megyei s községi adSsabad kir. Pest városa nemes
tanáministrate terén is. Az országos gazdacsának és közönségének ssólló projectum.
sági egyesületnek igazgató tagja s a
Egy alkalmatos betegek ispotályának felszámvizsgáló bizottság elnöke. A kisdedállítására. beszerzésére, és tartására. Lonevelők egyesülete által fenntartott Kiskális írás. Pest, 1793. (Németül. U. ott,
dednevelés cz. lap felügyelő bizottságának
1793.)
elnöke s a Köztelek cz. lap felügyelő
Hazai
Tudósítások
1806. 37. SZ. —
Szinnyei
Könyvészete.
bizottságának tagja. — Társadalmi s politikai kérdésekről írott czikkei a NemH a g a r a Viktor, jogi doktor, ügyvéd
zetben (H.) jegy alatt jelentek meg.
és volt országgyűlési képviselő, szül.
1848-ban Nagy-Szőllősön UgocsamegyéSturm Albert, U j O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h
1887-1892. 216. 1. és önéletrajzi adatok.
ben ; az egyetemi előadásokat Budapesten
és Bécsben hallgatta, majd a jog- és
Hagek Miklós, szent Ferencz-rendi
államtudományi szigorlatokat és az ügyCapistrán szerzetes, szül. 1791. decz. 3.
védi vizsgát letéve, államtudományi s
Hochmauthon Csehországban, 1808. decz.
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10. lépett a rendbe; 1817-től 1822-ig
vicarius és egyházi szónok volt Budán,
1822—2p-ig egyházi szónok Mohácson,
1825—27-ig Bécsben, hol 1827. máj. 27.
meghalt. — Munkái: 1. Rede auf das
Leiden Jesu Christi am heiligen Charfreitage. Ofen. 1819. — 2. Rede über
das Leiden Jesu Christi am heiligen
Charfreytage. Vorgetragen in der Pfarrkirche der . . . P. Franziskaner zu Ofen
an der Landstrasse. U. ott, 1820.
Csevaporich, Synoptico-memorialis catalogue observantis ininorum provinciáé S.Joannis a Capistrano... Budae, 1823. 326. 1. —
Petrik Bibliogr. és a rend jegyzökönyve.

Hager János Dániel, ág. ev. lelkész,
kőhalmi származású; Nagy-Szebenben
végezte a gymnasiumot és 1794. szept.
30. iratkozott be a lipcsei egyetemre;
1796-ban ugyanott a Linné-társulat fölvette tagnak; ezért conrectorból 1807ben kőhalmi prédikátornak választották
meg; 1818. szept. 6. Kaczán (Katzendorf) helyettes lelkész lett; 1819. ápr.
5. az apósa, Bayer Jakab ottani lelkész,
halálával megüresedett rendes lelkészi
állást nyerte el. Mint a kosdi káptalan
hivatalnoka is több évig működött. Meghalt 1842. okt. 21. Kaczán 72; évében. —
Czikkei a Siebenb. Quartalschriftben (VII.
Skizze zu Hedwigs Biographie), a Siebenb.
Provinzial-Blätterben (I., IV. Reisebeschreibungen naturhistorischen Inhalts
1803.) — Munkája: Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen.
Im
Namen der Linné'schen Societät zu
Leipzig entworfen. Nebst einigen Beilagen.
Leipzig, 1797. (Ism. Siebenb. Quartalschrift VI.)
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 49.

Hager Mihály,
orvosdoktor, tábori
törzsorvos és tanár. szül. 1795-ben NagySzebenben ; 1816-ban a bécsi egyetemre
ment, hol 1822-ben orvos- és sebészdoktor. 1825. decz. cs. k tanácsos, tábori
törzs-orvos és rendes tanár lett a bécsi
orvos-sebészi József-akadémián ; a tábori
egészségügyi bizottságnak is tagja volt.

Meghalt 18>~.6. nov. 24. mint nyugdíjas
Bécsben. — Munkái: 1. Ueber die Erhaltung der Augen und den zweckmässigen Gebrauch der Brillen und Augengläser. Wien. 1822. (Orvos-doktori dissertatio, latin czímmel és tételekkel.) —
2. Die chirurgischen
Operationen.
U.
ott. 1831. — 3. Die Brüche und Vorfälle beschrieben und durch Beispiele
erläutert. U. ott. 1834. (a 2. rész u. ott.
1850.) — 4. Die Entzündungen,
beschrieben und durch Beispiele erläutert.
U. ott, 1835. — 5. Die
Knochenbrüche,
beschrieben. U. ott. 1836. Két kötet. —
6. Die Wunden. Risse, Quetschungen,
Erschütterungen, beschrieben . . . U. ott.
1837. Két kötet. — 7. Jj-ie Geschwülste.
U. ott. 184-2. Két kötet. — 8. Die allgemeine Pathologie und Therapie in
Uebereinstimmung abgehandelt.. . U. ott.
1843. — 9. Die fremden
Körper im
Menschen. Beschrieben . . . U. ott, 1844.
— 10. Die Entzündungen
und Eiterungen am menschlichen Körper . . . U. ott.
1846. Két kötet. — II. Die Anzeigen
zu Amputationen, Exartikulationen. Resectionen und Treponationen, die Nervenkrankheiten und die Auswüchse am
menschlichen Körper . . . U. ott, 1848.
Oesterreich.

Militär

- Kon versations

-

Lexikon,

herausg. von Hirtenfeld u. Dr. Meynert.
Wien, III. 21. — Kayser, Bücher-Lexikon. —
Trausch, Schriftsteller-Lexikon II.

Hagymási András, theologiai tanuló.
— Munkája : Anti-Xenium.
disputatione
theologica ad XXIV. dubia pro Xenio
novi anni M.DCC. pastoribus Augustana
& helv. confessionis fiduci aliter oblata...
Regiomonti. 1701. (Neve Hagymaschinak
van irva.)
Figyelő

X V I I I . 66. — Uj Dl. Athenás

552.

Hagymási Bálint. L. Cybeleius.
Hagymássy János, egri egyházmegyei
kath. pap ; szül. 1754-ben Abaujvárott;
tanult Kassán és Egerben ; 19 éves korában kispap lett és 1779-ben miséspappá
ordináltatott. Plébános volt Szuhogyon.
Tardon és végűi a szatmármegyei Nagy-
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Majtényban. — Munkái: 1. Divus Joannes apostolus, aquila elevata, sermone
panegyrieo laudatus. Agriae, 1775. —
2. Synthema
in diem festivum nominis
ill. ac rev. dni Stepbani e liberis baronibus Fischer de Nagy-Szalatnya . . .
episcopi Szatmariensis . . . filiali cum
gratitudine oblatum nomine totius venerabilis districtus Nagy-Karoliensis, vero
praesuli vota offerentis. Magno-Varadini,
1804. (Névtelenül. Ism. Zeitschrift von
und für Ungern VI. 1804. 122.)
Uj M. Sion

1888. 4 5 8 . 1. — Koncz

Ákos,

Egri

egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger,
1892. 102.

Hagymási Máté. a XVI. században
élt erdélyi költő. — Latin költeménye
van a Ianus Pannonius verseinek Wolfhard Adorján által eszközölt 1512. kiadásában ; ezen rövid latin négysoros
verset közli Kemény József gróf, Történelmi és Irodalmi kalászatok. Pest,
1861. 84. 1.
Hagymási Mihály,
ev. ref. lelkész ;
1684. febr. 9-től Debreczenben tanult;
1689. jul. 3. Gebére ordináltatott papnak.
— Felvinci Sándor halálára (Hedera #
Poetica, Debreczen, 1686) latin költemény! írt.
De.brec.zeni

Prot.

Lap

1883. 196. 1. é s B a k ó e z i

J á n o s szives közlése a debreczeni főiskolai
jegyzőkönyvből.

Háhn Adolf, főreáliskolai tanár, szül.
1859. nov. 28. Hód Mező-Vásárhelven
Csongrádmegyében ; iskoláit szülővárosában az ev. ref. főgymnásiumban és Szegeden a piaristák főgymnásiumában járta ;
1876. szept. lépett a budapesti egyetem
bölcsészeti karának hallgatói közé. 1879ben végezte a philosophiai tanfolyamot,
mire rendes tagja lett a budapesti tanárképzőintézeti gyakorló iskolának, hol
1882-ig tanított; 1880—81-ben a budapesti kereskedelmi akadémiában mint
segédtanár, 1882—83-ban a szegedi főreáliskolában mint helyettes tanár volt
alkalmazva. 1883. máj. a magyar és
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franczia nyelvből tanári vizsgálatot tett.
1884-ben Párisban tartózkodott, hol a
Collége de France-ban, Sorbonne-ban és
az École des Hautes Études-ben irodalmi
s nyelvészeti előadásokat hallgatott,
visszatérőben pedig beutazta Németországot. 1884. okt. — 1888. szept. az aradi
főreáliskolában. 1888—89. a székelyudvarhelyiben mint helyettes tanár működött, 1889. szept. óta pedig a székesfejérvári főreáliskola rendes tanára. 1891től 1894-ig az országos közoktatási tanácsnak külső bírálója volt. A székesfejérvári izraelita hitközségi iskolaszék^
nek elnöke, a XI. izraelita községkerületjegyzője s az izraelita magyar irodalmi
társulat választmányi tagja. — Irodalomtörténeti s kritikai czikkeket írt a Figyelőbe (II. 1877. Egy mult századbeli énekes
gyűjtemény), a Pesti Naplóba (1878. 95. sz.
«Etelka» tanulmány. 133 sz, könyvism.),
az Egyetemes Philol. Közlönybe (1879—
80. könyvism., 1883. Adatok Arany János
tanársága idejéből. Dugonics gyermekévei és novitiatusa. 1890. A Petőfi-cultus
Erdélyben), a Gazette de Hongrieba(1879),
a Magyarország és a Nagyvilágba (1879),
a Magyar Tanügybe (1880—83), a Budenz
Albumba (1884), az Aradi Közlönybe
(1886. 115. sz. Berzsenyi első ódája,
149. sz. A Marseillaise írója), a Vásárhely és Vidékébe (1887. 15. sz. A könyv),
az Alföldi Képes Újságba (1887. 3. sz. A
népkönyvtárakról), a Fővárosi Lapokba
(1890. 146. sz. Az új Petőfi-kiadás ügyében) ; program mértekezései a budapesti
gyakorló főgymn. Értesítőjében (1881.
Arany Toldijának iskolai tárgyalásához),
az aradi főgymn. és főreáliskola Értesítőjében (1885. A franczia meg a spanyol
Cid-dráma ism. az Egyet. Philol. Közlöny 1886). a székesfejéryári áll. főreáliskola Értesítőjében (1890. Schiller Telijéről. ism. az Egy. Philol. Közlöny 1891.);
írt még a Székesfehérvár és Vidékébe, a
székesfehérvári Szabadságba,Fehérmegyei
Közlönybe sat. — Munkái: 1. Ahn F.
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Hahn

gyakorlati
vezérkönyve a franczia nyelv
gyors és könnyű megtanulására. A
Mutschenbacher-féle magyar átdolgozás
alapján újra átdolgozta Havas Adolf.
I. folyam. 11. kiadás. Bpest, 1882. (12.
k. U. ott, 1888.). II. folyam. 5. kiadás.
U. ott. 1888. — 2. Tárházi. Víg szabású
játék öt szakaszban. Irta Dugonics András.
Az eredeti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta. U. ott, 1882. — 3. Ének
Thököly Imre és* Zrínyi Ilona
házasságáról. Irta Gyöngyösi István. Egykorú
kéziratból kiadta s jegyzetekkel kisérte.
U. ott. 1884. (Olcsó könyvtár 186.) —
4. A keresztes liadak története. Francziából átdolgozta. U. ott, 1884. — 5. Petőfi
Sándor összes költeményei. Eredeti kéziratok és kiadások alapján javított új
népies kiadás egy kötetben. U. ott, 1890.

Gallus (Arad és Vidéke, Aradi Közlöny.
Alföldi Újság, Pesti Napló sat.).
.11. Könyvészet

1882.,

1884.,

1888., 1890—93.

és önéletrajzi adatok.

Hahn Károly, császári kerületi állatorvos Colmarban Felső-Elsassban. Néhány
hétig Magyarországban tartózkodott és ez
alkalomból irta következő munkáját;
Vier Wochen in Mezőhegyes. Mittheilungen über das königlich-ungarische
Staatsgestüt daselbst. Mit einem Plane
des Gestüts und einer Futtertabelle.
Stuttgart. 1873.
Ruisz Gyula szives közlése.

Hahn Mihály, es. kir. al-adófel ügyelő
Pestmegyében, később adófelügyelő Aradmegyében (1859.) — Munkái: 1. Die
directen
Steuern
Oesterreichs.
Vollständiges alphabetisches Nachschlagebuch
— 6. Petőfi Sándor elbeszélő költeméder neusten und noch in Anwendung
nyei. Irodalomtörténeti bevezetéssel. U.
stehenden älteren Steuergesetze. Wien,
ott, 1890. — 7. Petőfi Sándor leiró költe1852. — 2. A helység jegyzője hivatáményei és népdalai.
Irodalomtörténeti
sában mint a község hivalalnoka s tanácsbevezetéssel. U. ott, 1890. — 8. Petőfi
adója . . . Pest. 1854. (Magyar és német
Sándor szeréimi költeményei és bor datanácsadó
lai. Irodalomtörténeti bevezetéssel. U. i szöveggel.) — 3. Gyakorlati
ott, 1890. — 9. Petőfi Sándor
hazafias \ ^adó- és illetéki ügyekben. Pest. 1854—
56. (Hat füzet, magyar és német szövegkölteményei.
Irodalomtörténeti bevezegel.) — 4.
Historisch-topographischtéssel. U. ott, 1890.— 10. Hofer, Franczia
olvasókönyv.
Szótárral és jegyzetekkel I statistische Beiträge zur Kenntniss des
heutigen Ungarns. Mit einer Landkarte.
ellátta. U. ott, 1891. — 11. Hofer, GyaU. ott, 1855. — 5.
Oesterreichisches
korlókönyv a rendszeres franczia nyelvGesetz-Lexikon.
Eine encyklopaedische
tanhoz. Szótárral ellátta. U. ott, 1891.
Darstellung der gesammten österreichi— 12. Petőfi Sándor összes költeményei.
schen Staatsgesetzgebung . .. U. ott, 1856.
Eredeti kéziratok és kiadások alapján
— 6. Das Zoll- und Steuerwesen
und
megjavított új népies kiadás két kötetdie finanziellen Ergebnisse der verschieben. A költő életrajzával. U. ott, 1891.
denen Zoll- und Steuer-Systeme aller
— 13. Petőfi Sándor
összes
müvei.
Staaten der Erde zusammen verglichen.
Végleges teljes kiadás. Eredeti kéziratok
I.
Buch. Die Zölle von Österreich und
és kiadások alapján rendezte, jegyzetekFrankreich. U. ott, 1856. — 7. Handkel és variansokkal kisérte. U. ott,
1892 — 94. (Eddig négy kötet; hat kötetre buch für den Adel und für Ordensritter,
für alle mit Decorationen und Ausvan tervezve.) — 14. Emlékbeszéd Vöröszeichnungen betheilte Personen, dann
marty Mihály fölött 1893. decz. 1. a
für k. k. Militärs, Beamte und Geistliche
székesfejérvári Vörösmarty - körben elin Adels- und Ordensangelegenheiten. U.
mondta. Székes-Fejérvár, 1893. — írói
ott, 1856. — 8. Handbuch
für den
névül a Havas nevet használja; álneve
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praktischen Dienst der Gemeinde-Vorstände u.Kommunal-Magistrate. Arad 1858.
Hof- und Staats-Handbuch. Wien, 1859. 250.
— lakatos, Arad Története III. 55. — Findura
Imre, Az országos in. k. statisztikai hivatal
k ö n y v t á r á n a k Czimjegyzéke. Bpest, 1885.
189. ]. — Petrik

Bibliogr.

Hahnekamp György, a győri kisebb
papnevelő-intézet igazgatója, szül. 1843.
szept. 15. Szent-Györgyön Sopronmegyében ; 1868. júl. 15. miséspappá szenteltetett föl. — A Religióba, a Magyar
Államba, egyéb kath. lapokba sok czikket
írt, többnyire névtelenül; a Szent Családi
Naptár is közöl tőle évenként egy-két
czikket; ilyenek a Breznay theol. folyóiratában : Szent Ferencz III. rendje cz.
értekezése ; a Kalh. Szemlében: B. Hofbauer Kelemen és kora cz. tanulmány ;
a Hist, polit. Blätterben (1890. Michael
Veresmarti, ein ungarischer Convertit), a
Mittheilungen für den Bened. und Cisterzer-Orden (1891. S. Benedek an der
Gran.) A Borroinaeus szónoklati folyóiratban is évről-evre közöl 2—3 beszédet;
végül ujabban (1ö9 1-től) a Győri Hírlapba
írt társadalmi czikkeket. — Munkái:
1. Sz. József a kath. egyház
védnöke.
Győr, 1878. (Németből.) — 2. Menjetek
Józsefhez,
ájtatossági kalauz sz. József
tisztelői számára. Bpest és Winterberg.
1885. — 3. Wintert Antal
emlékezete.
Bpest, 1887. (Külön-nyomat a Religióból.)
— 4. Passionsbilder
in sieben Fastenpredigten. Brünn, 1891. — 5. Dr J oh.
Zalka, Diöcesanbischof von Raab. Ein
Lebensbild für das Volk als Erinnerung
an sein fünfundzwanzigjähriges Bischofsjubiläum. Frei nach dem Ungarischen
Bpest, 1892. — Németre fordította Fonyó
Pál Egyháztörténetét és Szertartástanát.
— Szerkesztette a kanizsai Nagy Mária
Naptár három évfolyamát, — Kéziratban
vannak latin költeményei egy kötetben.
Emlékkönyv Zalka János győri püspök jubilaeumára. Györ, 1892. 137. 1. — Schematismus Jaurinensis.

Hahnenkamp József, kath. elemi nép-
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iskolák nyug. igazgatója, szül. 1814. jun.
23. Fehéregyházán Sopronmegyében ; 12
éves korától kezdve négy évig kitűnő
néptanító keze alatt készült elméletileg
és gyakorlatilag' a tanítói pályára. Innét
1832. máj Győrbe utazott, hol tanítóképesítő oklevelet nyert, később még
Bécsben is tett képesítő vizsgálatot. Mint
segédtanító működött Felső-Lászlón 1832
— 33-ig,Lajta-Szent-Miklósonl833—39-ig,
Szent Jánoson (Mosonym.) 1838-ban,
Széleskuton 1833—39-ig, Kismartonban
a hg. Esterházy-iskolában 1839—42-ig.
1842. ápr. 22. Sopronban a kath. népiskolához választották meg tanítónak.
1870-ben a kath. fiúiskolák igazgatója
lett. 1876-ban Ő Felsége az arany érdemkereszttel tüntette ki. 1881. nov. 29. tartotta meg Sopron-városi ötven éves
szakadatlan működésének jubilaeumát.
1889. szept. 1. nyugalomba lépett, mire
1891. febr. 6. meghalt Sopronban. —
Több tanügyi czikket írt a paedagogiai
lapokba s az általa kiadott Értesítőkbe,
nevét azonban ritkán irta czikkei alá. —
Munkái: 1. Briefe aus dem Kinderleben
für Schüler von Volksschulen. Oedenburg,
1845. — 2. Spruchbüchlein
. . . U. ott,
1845. — 3. Gebet- und Gesangbuch für
die kath. Schuljugend. U. ott, . . . (6 kiadást ért.) — 4. Methodisch
geordnete
Stoffsammlung,
und Sprach- und Aufsatzübungen für Volksschulen U. ott,
1852. (2. kiadás. Bécs, 1854. 3. k. u. ott,
1857. 8 kiadást ért) — 5. Liederschatz
für Schüler kath. Volksschulen. U. ott.
1859. — 6. Geschichte der allmählichen
Entwickelung und Hebung der kath.
Volksschulen in der k. Freistadt Oedenburg. U. ott, I860. — 7. Ungarisches
Elementar-, Lese- und Sprachbuch. IJ.
ott, . . . (2. kiadást ért.) — 8. Melodienbuch zum Gebet- und Gesangbuche für
die kath. Schuljugend. U. ott. 1866. —
9. Verschiedene christ katholische
Kirchenlieder. U. ott, 1877. — 10. Prakt.
deutsches Sprachbuch.
U. ott. 1878. —
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11. Schreib-Lese-Fibel
U. ott. . . (2. kiadást ért.) — Arczképe: fametszet a
Soproni fiú- s leányiskolák Értesítőjében. 1891.
Néptanítók

Lapja

1872. 609. 1. —

Emlékkönyv

H. J . úrnak, 1S81. nov. 29. tartott 50 éves
tanítói jubileum ünnepélye alkalmából. Sopr o n , 1882. — István

— Petrik

s z e t e . — Sopron
kath.
—

fiú-

bácsi

Naptára

B i b l i o g r . — K isilingstein

Könyvé-

1891. 11. Sz. — Soproni

és leányiskola

Vasárnapi

18"í4. a r c z k .

Újság

k Értesítője

róm.

1891. a r c z k .

1891. 7. SZ. ( N e k r . )

Hahnenkamp Bud olf , kereskedelmi
akadémiai igazgató, előbbinek fia, szül.
1847. szept. 17. Sopronban; 1858-59ben Széplakra (Sopronm.) vitték cserébe,
hogy megtanuljon magyarul. 1859-től
1867-ig a szent Benedekrend soproni
gymnasiumának tanulója volt; 1867-től
1871-ig a bécsi egyetemen a bölcseletet
hallgatta s mathem. és physikai tanulmányokkal foglalkozott. Bécsben szerezte
meg a főgymnasiumi tanári oklevelet;
1871-ben helyettes, utóbb rendes tanár
lett a soproni városi főreáliskolánál.
Ezen intézetben, mely később államivá
lett, 1886-ig működött. Ekkor véglegesen
kineveztetett a soproni állami középkereskedelmi iskola (jelenleg keresk. akadémia) igazgatójává, hol jelenleg is működik. — Irt mathem. és physikai értekezéseket, melyek az általa szerkesztett
évi Jelentésekben vannak (1878 A potentiál fogalmának és legfontosabb tulajdonainak magyarázata, 1887. Az érczpenzek súly- és finomságbeli remediumára vonatkozó számolásról, 1892. Az
idegen váltók számításáról.)
Önéletrajzi adatok.

Hahnenkamp Sándor, theologiai doktor, kath. plébános, szül. 1846. jan. 22.
Kismartonban, Sopronmegyében; 1870.
júl. 26 miséspappá szenteltetett a győri
püspöki egyházmegyében ; jelenleg plébános Védenyben, Mosonmegyében. —
Több czikket írt a Religióba (1889. A
pálosok Nezsideren sat.), a Mosonmegvei
Lapokba (Néhány adat Védenv múltjához,
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A szentkereszti czisztercziták Mosonymegyében, Az egyházi dráma Ammergauban); egyházi beszédjei a Blätter
für Kanzelberedsamkeit-ban jelentek meg
és írt még a Jelenkor cz. folyóiratba, a
M. Államba s a Vaterlandba. — Munkája :
A pálosok Magyarországon
. . . (Doctori dissertatió.)
M.

Sión

1891.

235. 1. — Emlékkönyv

1S92. 138. 1. — Schemaiismus

Györ,

Jaurinensis.

Hahnenkamp Zsussánna,
tanítónő,
H. József elemi iskola-igazgató leánya
és H. Rudolf akadémiai igazgató testvérhúga, szül. 1849. jun. 4 Sopronban ; ott
járt a népiskolába s magánúton való
előkészülés után az orsolyaszüzek által
fenntartott praeparandiába. Tanítónői oklevele alapján Pottenaorfban (Alsó-Ausztria) mint ideiglenes tanítónő nyert alkalmazást. Utóbb képesítő vizsgálatot tett
Bécsben (St. Anna). Jelenleg rendes
tanítónő Pottendorfban. — Különböző
lapokban megjelentek Margaretha (magyarul a Sopron cz. lap regénycsarnokában) és Schloss Wildenhorst cz. novellái,
továbbá Am Weihnachtsabend és Am
Allerseelentag cz. rajzai sat.
Fleischhacker M. Fridolin szives közlése.

Hahnwald Jeremias, ev. ref. lelkész,
neczpáli (Turóczm.) származású, a vittenbergai egyetemen tanult 1677. márcz.
6-tól. — Munkája : Disputatio
de Perfectione Entis. Wittebergae. 1677.
Bartholomaeides, Memoriae Ungaroruin 185.

Hahóthy Sándor (felső-hahóti), fővárosi polgári iskolai tanár, a polg. isk.
orsz. tanáregyesület elnöke, a főváros
törvényhatósága által a légszeszfogyasztás vizsgálására kiküldött szaktanár,
szül. 1850. aug. 20. Kunóban Nyitramegyében; gymnasiumi tanulmányait
Váczon, Kecskeméten és Kolozsvárt végezte ; 1868-ban a kegyes tanító-rendbe
lépett, hol három évig mint gymnasiumi
tanár működött és ezalatt a theologiát
is elvégezte ; 1872-ben a rendből kilépett,
Budapesten az egyetemen a bölcseletet
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és párhuzamosan az egyetemi hadtudományi tanfolyamot elvégezvén, gymnasiumi tanári s honvéd-hadapródi (tiszti)
oklevelet nyert. 1874-ben a budapesti
belváros községi polgári leány-iskolához
tanárrá választatott meg, hol most is
működik. — Tanügyi s természettudományi czikkeket írt. — Munkája: Természettan és csillagászati földrajz. A polgári leányiskolák és a négyosztályú felsőbb leányiskolák számára. A szövegbe
nyomott 155 ábrával. Bpest. 1882. (2.
átdolg. kiadás. U. ott. 1888. 3. kiadás.
IJ. ott, 1890. Az első kiadás : A természettan elmei cz. jelent meg.)
M. Könyvészet 1882., 1888., 1890. — Pallas
,\agy Lexikona

VIII.

Haiczl Kálmán, theol. doktor, esztergom főegyházm. pap, szül. 1866. okt. 14.
Selmeczbánván (Hontm.); a gymnasiumot
ugyanott, Pozsonyban és Esztergomban,
a theologiát szintén Esztergomban 1887ben végezte. 1888-ban gyorsirás-tanári
oklevelet nyert. 1889. márcz. 22. pappá
szenteltetett föl; ugyanazon évben herczegprimási levéltárossá s szertartóvá,
1892. márcz. 23. pedig hgprimási s érseki
főszentszéki jegyzővé neveztetett ki. —
Czikkei az Összetartásban (1885. Szabó
József püspök élet- és jellemrajza, A
pápaság érdemei a polgárosodás körül), a
Népnevelőben (1887. Meszlényi Gyula
szatmári püspök élete), az Esztergomi
Közlönyben (1888. Arról a nagyszombati
konfliktusról, Egy «Doctor Romanus».
Nyelvtudományi csodabogarak, 1889. Az
afrikai rabszolgaságról), a M. Államban
(1890. A Pazmaneumnak Magyarországba
való visszahelyezéséről, 1892. Reminiszcentiák Simor Jánosról), a M. Sionban
(1891. A nazarénus szerzetesek Péliföldön,
1892. Frőbel gyermekkertek kath. paedagogiai szempontból.) — Munkája: A
szentszéki holttá nyilvánítási
eljárás
Esztergom, 1894. (Különnyomat a M.
Sionból.) — Kiadta Simor János Kisebb
alkalmi beszédeit. (Bpest, 1894.)
leiliger József. Egyházi írók Csarnoka 157.
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Haidarovics Simon, bölcseleti doktor,
egri polgár. — Munkája:
Dissertatio
de nummis monetariorum veterum culpa
vitiosis. Viennae, 1736.
Horvát István kézirata a m. n. múzeumban.

Haide. Adolf von der. L.
Adolf.

Handmann

Haidenreich János Lajos, orvosdoktor, szül. 1747. jan. 31. Engelsbergen
Osztrák-Szileziában ; 1775-ben Nagyszombatban nyert orvosdoktori oklevelet;
1778-tól Aradmegye tiszti főorvosa s
1786-ban a Jász- és Kun-kerületek főorvosa volt Jászberényben. — Munkái:
1. Dissertatio
inaug. medica sistens
Principia Musti. Tyrnaviae. 1775. —
2. Medicina
Aradiensis,
tractatus de
morbis in Dacia frequentioribus et de
singulari eos tractandi methodo. Pestini.
1783. — 3. Jedermann
sollte
sein
eigener Arzt sein. Aus dem Taschenbuch
für Freunde der Gesundheit. Ofen, 1784.
— 4. lnstructio
medicochirurgica in
usum gremialium ruralium chirurgicorum
conscripta; cui accedunt recusae Altissimae normales Dispositiones, de revocandis suffocatis. submersis . . . Pestini,
1765. — 5. De astralgo ex scapo epistola informatoria. U. ott, 178ő. — 6. Von
den Apotheken. U. ott, 1786. — 7. Von
der Nahrung ganz kleiner Kinder und
einigen Arten von Convulsionen, nebst
einigen Mitteln dieselben zu verhüten
und zu heilen. Wien, 1799. — 8. História asthemiae scorbuticae in multis
gremialibus locis inclyti comitatus Aradiensis anno 1803 graviter saevientis,
jussu ejusdem c. comit, conscripta et
congesta. Temesvarini, 1803,
Callisen, Medieinisehes Sehriftsteller-Lexikon. Coppenhagen, 1831. — Szinnyei Könyvészete.

Haider Viktor József, szent Benedekrendi tanár. szül. 1817. febr. 26. Pozsonyban s 1834. szept. 23. lépett a rendbe;
theologiai tanulmányainak végeztével,
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1842. jan 25. misés pappá szenteltetett
föl; 1841—42. Pannonhalmán egyházi
szónok, 1842—50. gyamnasiumi tanár
Esztergomban,
1850—67.
Sopronban.
1867 — 74. gymnasiumi igazgató s a rendház főnöke. Meghalt 1867. aug. 19. a
rohicsi fürdőben. — Programmértekezése
a soproni gymnasium Értesítőjében (1859.
Andeutungen über den arithmetischen
Unterricht in den beiden untersten Klassen des Gymnasiums.)
Scriptores

Ord.

S. Benedicti

167.

Haidt Mihály, selmeczbányai magyar.
— Munkája : Timurus vulgo Tamerlanes.
cujus históriám ex monumentis incorruptis excerptam praes. Joh. Henr. Boeclero .. . eruditorum examini subjecit . . .
ad d. 1. Sept. 1657. Argentorati.
Figyelő XVIII. 66. (Fabó András.)

Hain Dániel, ág. ev. lelkész, szül.
1822-ben Segesvárt, Erdélyben ; 1843-ban
végezte a gymnasiumot; 1847. ápr.
23-tól Segesvárt mint tanító alkalmaztatott; 1865. júl. 13-tól 1894-ben történt
haláláig ág. ev. lelkész volt Ivaczán
(Katzendorf.) — Programmértekezése a
segesvári ág. ev. gymnasium Programmjában (1854. Beiträge zur Witterungskunde Siebenbürgens.)
Statistisches

Jahrbuch.

Ilermannstadt,

1891.

48. 1. és Zimmermann Ferencz szíves közlése.

Hain Gáspár, városbíró, krónikairó,
H. Miklós, nürnbergi származású, Lőcse
város tanácsosa s birájának és Cramer
Zsuzsánna fia, szül. 1632. febr. 17. Kassán (Abaújm.); szüleivel 1637. ápr. 21.
Lőcsére költözött. 1652. júl. 3-tól a vittenbergai egyetemen tanult és 1658-tól a
lőcsei gymnasium rektora, 1665-ben városi tanácsos. Ezen minőségben gyakran
használták a város ügyeiben különféle
küldetésekre, péld. 1666-ban Rákóczy
Ferencznél volt Patakon, vele a várostól Rákóczy György által elfoglalt ház
és szőlők miatt alkudozván ; 1669-ben a
felvidéki 13 vármegye és a szabad kir.
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városok gyűlésén Gosznoviczer Mátyás
lőcsei bíróval képviselte a várost; 1670ben a beszterczebányai gyűlésre kellett
volna mennie, de ebben betegsége gátolta meg ; I. Rákóczy Ferencz fölkelésének elnyomására 1670. jún. 4. erős
német sereg vonult át a Szepességen;
Lőcse hűségi nyilatkozatával és a főtiszteknek vitt ajándékokkal Hain küldetet Sporknak lettensdorfi táborába. A
protestánsok üldöztetése korában úgyszólván vezérszerepet játszott H. ; ezt ő
maga beszéli el körülményesen krónikájában. 1674. jan. 8 , 1675 ós 1683-ban
ismételten biróvá választatott. Meghalt
1687-ben. — A Szepesség legnagyobb
krónikájának írója az 1516-tól 1652-ig élt
szepességi napló-írók sorát krónikája czímlapján így írja le : Diese nachfolgende Zipserisch-Leutschauerische Chronica ist aus
nachgesetzter Herren Anmerkungen und
Diarija zusammengetragen worden, als:
Dn. Conradi Sperfogels Notarii et Judicis
Leutschoviensis, Johannis Ilenisch Notarii
et Judicis Leutschoviensis, Kristophori
Kohls Pastoris Durandi-Villensis, Caspari
Cramers J. U. C. et Judicis Leutschoviensis, Petri Czak Aedilis et Senatoris
Leutschoviensis, Martini Frölichs Senatoris Leutschoviensis, Nicolai Hain Judicis Leutschoviensis sowohl auch aus
Gemeiner Stadt Leutschau Jahrbüchern
und Verrechnungen. A jeles elődök
művét folytatta H. Miklósnak fia Gáspár.
Krónikájának eredeti kézirata, mely az
elveszett régi naplók tartalmát is magában foglalja, a lőcsei ev. egyházközség
tulajdona. Ez a legterjedelmesebb lőcsei
krónika, vagy, mint szerző maga helyesebben írja : Zipserische oder Leutschauerische Chronica und Zeitbeschreibung,
mely 16d4. decz. 25-ével végződik. (Ism.
Századok 1882.) — Német gyászverset
is írt Böhm Gáspár lőcsei lelkész emlékezetére, mely Zabeler, Tröstlicher und
seeliger Abschied . . . Chr. Böhms (Lőcse,
1660.) cz. munkában jelent meg.
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nov. költözött Hódmezővásárhelyre, hová
tiszti főorvosnak meghívták. H. G. a
középiskolákat a hódmezővásárhelyi ev.
ref. fogymnasiumban végezte 1875-ben.
Mint VII. és VIII. oszt. tanuló szabad
pesmegyei
Tört.
Társulat
Evkönyve.
Lőcse,
óráiban egyik vásárhelyj (Adler-féle)
1885. 39. 1.
gyógyszertárban működött mint rendHain János, orvosdoktor, poroszországi
kívüli gyakornok; majd az érettségi
származású orvos Eperjesen. — Czikkei
vizsgálat kiállása után 1875. aug. 1-től
a Miscell. Acad. Nat. Curios, cz. gyűjte1876. júl 31-ig mint rendes gyakornok
ményben (Dec. I. Anni 1670. Aurum
szolgált a zágrábi gyógyszerész grémium
vegetabile, vites Hungáriáé aureae, Dec.
kerületében India szlavóniai mezővárosII. A. 1671. Morbi Hungarici endemii.
ban, hol a gyógyszerész-segédi vizsgát
Mineralia Hungáriáé quaedam. In onyche
jó sikerrel tette le. Egyetemi tanulmáHelix, De draconibus Carpaticis. De draconyait 1876-ban kezdette meg a budapesti
num Carpathicorum cavernis.)
egyetemen. 1881. jún. végezte s nov.
Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
orvosdoktorrá avatták fel. Az 1880—81.
Hain Miklós, városbiró s krónikairó,
tanévben mint tiszteletbeli kórházi gyanürnbergi származású volt; 1637. ápr. 27.
kornok működött Bókai János tanár és
Kassáról Lőcsére költözött és ott 1638.
gyermekorvos mellett a budapesti szegényszept. 24. polgári jogot nyert. 1644-ben
gyermekkórházban és ugyanekkor a budaLőcsén tanácsnokká választatott és a
pesti orvostanhallgatók segélyző- s önváros ügyeiben gyakran küldetett követképző egyesületének elnöke volt. 1881.
ségbe. 1647-ben biró lett és ezen hivaszeptember 1-től 1887. januárig a budatalát öt évig viselte. Az érdemes polgárt
pesti Stefánia gyermekkórház segédorvosa
III. Ferdinánd király 1652. jún. 16.
(1883. szept. — 1886. decz. a gyermekMagyarország nemesei sorába emelte.
kórházzal kapcsolatos országos központi
Meghalt 1652. nov. 21. — Naplója ismevédhimlőoltó-intézet segédorvosa) volt.
retlen ; de fia H. Gáspár (1. o.) nagy1887. jan. 1-től fogva pedig mint véglekrónikája czímlapján, az általa fölhaszI gesen megválasztott intézeti vezető oltónált Krónikák és Diariumok közt atyja
orvos működik. 1886. okt. és újólag
följegyzéseit is fölemlíti.
1889. decz. Pestvármegye kinevezte tiszA Szepesmegyei
Tört. Társ. Évkönyve.
Lőcse,
teletbeli főorvosává. Az ezredéves or1885. 40. 1. — Szazadok,
1882. 134., 135. 1.
szágos kiállítás gyermekegészségügyi csoHainfling Antal, Jézustársasági tanár,
portjának előadója s csoportbiztosa; a
szül. 1613. Laibachban Krainban; 19
budapesti orvosi körnek négy évig titéves korában lépett a rendbe; a humakára volt és jelenleg pénztárnoka. Az
niorákat tanította Nagyszombatban, a
1894. nemzetközi hygien. és demograbölcseletet és theologiát pedig másutt.
phiai congressus gyermekegészségügyi
Meghalt 1660. Passauban. — Két graosztályának titkára. A magyar egyesület
dualét adott ki Nagyszombatban (ezekkormányzó-tanácsának megalakulása óta
nek könyvészeti leírását azonban Stoeger
tagja. — Czikkei az Orvosi Hetilapban
nem adja.) — Munkája: Malum
puni(1884. Peripleuritis nyolcz éves fiúnál, u, ez
cum. Viennae, 1651.
németül a Jahrb. für Kinder-HeilkundéStoeger, Scriptores 118.
ban is, 1888. Az antipyrin a gyermekek
Hainiss Géza, orvosdoktor és székeslázas megbetegedéseinél, Gáttáji zúzódás
fővárosi gyermekorvos, szül. 1857. aug. 26.
a húgycső roncsolásánál, 1895. KülönBudapesten ; atyja H. József azon év
Allergniidigst

- privilegirte

Anzeigen.

Wien,

1774. 291. — Klein, Nachrichten I. 18. II. 59.
1. — Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum
146. — Századok 1882. 133—143., 223—235. 1.
(H. Krónikája). — Szabó Károly, Kégi M.
Könyvtár II. 261., 263., 434., 435. 1. — Sze-
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orvos működik jelenleg is. Annak idején
böző korú beteg gyermekeken végzett
tevékeny részt vett a Deák-párt ban ;
himlőellenes oltások, Laboratóriumi vizs1861-ben a hódmezővásárhelyi óvóingálatok a vaccina microbáira vonattézet alapításán működött közre. 1877kozólag), a Gyógyászatban (1887. Oltótől mint a r. kath. iskolaszék és egyházorvosainkhoz, 1892. A védhimlőoitás
tanács elnöke a kath. hitközség ügyeit
állása), az Egészségben (1888. A himlőrendezte 1884-ig; hat évig a vöröskeresztoltás ellen védő oltásról. 1889. Az országos kisdednevelési kiállítás.) — Mun- j egyletnek is elnöke volt sat. — A Pazmaneumban történelmi munkákat és hittani
kája : A védhimlőoitás (vaccinatio) kéziértekezéseket írt. Czikkei a Gyógyászatkönyve. Orvosok és orvostanhallgatók
ban (1862. Törvényszék-orvostani eset :
számára. Bpest, 1895. (12 ábrával.)
Erőszakos sértésből származott evvér,
Corvina 1894. 32. sz. és önéletrajzi adatok.
szívszakadás és halál, A beteg gyermek
Hainiss Jóssef, orvosdoktor, megyei
vizsgálata és jeltanáról, Törvényszéktörvényszéki főorvos, H. Xavér Ferencz
orvost. eset: A halántékcsont pikkelyes
és dományi Juraszek Francziska polgárrészének
szúrás által szokott repedése,
család fia, szül. 1827. márcz. 18. Trenagykérlob, halál. 1864. A beteg gyermek
csényben ; a gymnasiumot ugyanott és
mellének vizsgálata- és jelfanához, 1865.
Esztergomban végezte s a bölcseletet
A mellzsigerek részletes vizsgálata gyerNagyszombatban hallgatta ; szülei s rokomekeknél, 1866. A tüdők hústömöttsége
nai kívánságára papi pályára lépett, egy
újszülötteknél, Tüdőgümősödés gyermeévig a nagyszombati papnevelőben hitkeknél, Az újszülöttek tüdőlégdagja,
tanhallgató volt; onnét Bécsbe a Páz1868. A hörgelob isméje gyermekeknél),
mány-intézetbe küldték, hol az 1848.
az Államorvosban (1872. Néhány érdeforradalom érte s olt volt máj. végéig;
kes törvényszéki eset rajza), a M. orvoekkor Szitányi (tJllmann) László családsok és természetvizsgálók Munkálataiban
jához nevelőnek vitte el. A szabadság(XV. 1872. Néhány érdekes törvényszéki
harezban ő is részt vett és Csallóközben
eset). Ezeken kívül a hód-mező-vására szervezkedő honvédzászlóaljnak meghelyi lapokban is több czikke jelent meg.
alakításában közreműködött. A szabadságharcz után orvosi pályára lépett és
Pesten 1855-ben orvosdoktorrá avatták,
már mint szegénygyermekkórházi másodorvost. hova 1854-ben lépett be s hol
mint Bókai János igazgató-főorvos segéde,
1857-ig működött. 1857. nov. Hódmezővásárhelyre tiszti főorvosnak hivatott
meg; 1861-ben Csongrádmegye tiszteletbeli főorvosának választatott; de az
alkotmányos megyei tisztikarral ő is
visszalépett és mint delegált törvényszéki
orvos, magángyakorlatot folytatott. 1867ben járási orvosnak választatott főorvosi
czímmel és fél év múlva törvényszéki
főorvosnak. 1872-ben az igazságügyminisztérium által kir. törvényszéki és
börtönorvosnak neveztetett ki. mely állásban és mint tiszteletbeli megyei fő-

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 1S76. 109. 1. és önéletrajzi adatok.

Hainóczy. L. Hajnóczy.
Hainrich János Gottfried,
selmeczbányai hontmegyei származású volt és
külföldi egyetemen tanult, midőn Coryli
Sámuel Disputatio historico-exegetica . ..
(Jenae, 1693) cz. munkájába latin elegiát
írt. A pozsonyi ág. ev. lýceum könyvtárában van emlékkönyve, mely heraldikai tekintetben figyelemre méltó, mivel
számos hontmegyei család czímereit tartalmazza, még pedig igen ügyes színezéssel.
Harmatit

Károly,

A

pozsonyi ev. lyceumi

könyvtár régi nyomtatványainak és kéziratgyűjteményeinek ismertetése. Pozsony, 1878.
és 1879. 35. 1.
8. ív sajtó

alá

adatolt

1895.

február

17.
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Haintl Ferencz. L. Heintl.
Haiszl Ferencz.
kath. lelkész, szül.
1799-ben KörmöczbányánBarsmegyében ;
a bölcseletet 1816—17-ben Nagyszombatban a theológiát Bécsben a Pázmányintézetben végezte 1822-ben; 1823-ban
misés pap és segédlelkész lett Pozsonyban, 1824. Pest-Terézvárosban, 1830.
Selmeczbányán, 1839. aug. 30. brussói
administrator; mint ilyen megbalt 1848.
júl. 13. — Munkája:
Fasten-Predigten
über die wichtigsten Wahrheiten der
Beligion. Vorgetragen in der Theresiastädter Pfarrkirche zu Pesth 1829. Gran.
Zelliger, Egyházi írók Csarnoka ľi8. —
yémethy Lajos, Series Parochorum. Strigonii,
1894. 608. I.

Haiszler György, orvosdoktor, megyei
tiszti orvos, szül. 1761-ben Csepregen
Sopronmegyében; alsó iskoláit Sopronban
végezte, a bölcseletet Győrött, hol az
egyházi rendbe fölvétetvén, egészen bevégezte a theológiát; ekkor azonban
szándékát megváltoztatta s Bécsbe ment,
hol az orvosi tudományokat bevégezte,
mire Sopronmegye orvosának neveztetett
k i ; később Szily János püspök udvari
orvosa volt 1800-ig. mikor Szombathelyről Veszprémbe költözött. Kiss Jánossal
a későbbi superintendenssel, mikor ez a
század elején Kővágó-Orsön lakott, összeköttetésben állott. Meghalt 1841-ben. —
Munkái: I. Rövid vetélkedés. Mi jobb a
természetes-e vagy a mesterséges himlőzés ? Melyet a mesterséges himlő-oltásnak
legkönnyebb s legegvügyűbb módjával
együtt kiadott. Pozsony. 1791. — 2. Haiszler György orvosi munkája. I. darab. A
főbb hideglelésekről, a pestisről és a hideglelős kiütésekről. Veszprém, 1801.
(Ism. M. Hírmondó II. 649. 1.) II. darab.
A hosszas nyavalyákról. U. ott, 1802. III.
darab. A gyermekkor és nőnem nyavalyáiról. U. ott, 1837. — 3. Rövid oktatás a choleráról. U. ott, 1831. (Németül.
U. ott. 1831.)
Katona, História Critica XLI. 587. — Kis
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

János
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I I . 105. —

Danielik

zsef, M. í r ó k I I . 100. 1. — Szinnyei

Jó-

Könyvé-

szete.

Haiszler Károly,
orvosdoktor, veszprémi származású s megyei főorvos volt
Veszprémben, — Munkája:
Dissertatio
inaug. medica de ictero. Viennae, 1833.
Húgát és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re 113. 1. — Szinnyei Könyvészete.

H a j a s István,
kath. plébános, szül.
1733. okt. 23. Veszprémben ; az ev. ref.
vallást, melyben Peremartonban nevelték,
1748-ban elhagyta s a kath. egyház
kebelébe tért, mire Budán a bölcseletet
elvégezte s 1754. okt. 14. a jezsuiták
közé állott. Egerben és Nagyszombatban
a grammatikai osztályokban, Pozsonyban
a kölíészetiben tanította az ifjúságot. A
hittudományt Nagyszombatban és Kassán
hallgatta; ezután néhány évig tanító,
majd hitszónok volt Kolozsvárt. Föloszlatván 1773-ban a jezsuita szerzet, viszszajött Magyarországba s előbb palotai,
1779-ben pedig veszprémi lelkész, később
alesperes lett; e hivatalt 1798. aug. 29.
történt haláláig viselte. — Munkái :
Pietas. Spect. ac perill.
1. Mariana
dni Joannis Almási . . . oblata. Pestini.
1765. (Névtelenül, Kaprinai jegyzete után
a budapesti egyetem példányán.) — 2. A
boldogságos szűz Máriának
tiszteletét
és segítségülhívását bizonyító beszéd,
mely Veszprémben az öreg templomban
. . . élő nyelven mondatott 1779. kisasszony napján. Mostan pedig a t. n.
Veszprém-vármegyei magistratualis uraknak kívánságára . . . kibocsáttatott. Pest.
— 3. Hajas Istvántól nemes Sz. Király Szábadgyán
mondatott
beszéd. Midőn
az ott való Sz. István királytól építtetett
és pusztaságában minden emberi emlékezetet felül haladó kath. templom, azon
Sz. István király tiszteletére ugyan ; de
csak az egy Isten imádására a . . . Rosos
famíliának nemzetségi ájtatosságából, új
ékességére hozattatván, a kath. anyaszentegyháznak szokása szerint meg9

260

Haj as—Haj du

259

áldattatott kisasszony havának 20. napján 1789. Veszprém. — 4.
Egyházi
pásztor. I. könyv. Melyben élő' nyelven
mondatott egyházi beszédei közül néhányat Adventtó'l Vízkereszt utánig való
vasárnapokra ft. Zsolnai Dávid úrnak . . .
költségével kibocsátott. Győr, 1790. II.
könyv. Septuagesima vasárnaptól böjt
végéig egyházi beszédek. ÍJ. ott 1791.
III. k. Húsvét után I. vasárnaptól pünkösd után IV-ig egyházi beszédek. Veszprém, 1794. IV. k. Pünköst után V.
vasárnaptól a XVI-ig egyházi beszédek.
U. ott, 1795. V. k. Pünköst után XVII.
vasárnaptól a XXIV-ig egyházi beszédek.
U. ott, 1800. Öt kötet. — 5. Hajas
Istvántól Sz. Péter és Sz. Pál apostolok napján Veszprémben
a
püspöki
anya templomban mondott beszéd. Mely
több érdemes és buzgó hallgatóinak
kívánságokra és bővebb lelki épületekre
kibocsáttatott 1791-ben. U. ott. — 6. Szűz
Mária védelme. Melyben tisztelete és
segítségül hívása a sz. írásból és más
nyilván való okokból, győzhetetlenül
megmulattatott, és a protestánsoknak
ellenvetései
megfejtettek Hannenberg
Godefréd által, kinek deák könyvét magyarra fordította, maga költségén kiadta
és hallgatóinak hozzájok viseltető szívességének zálogául ajánlotta . . . U. ott,
1791. — 7. Keresztény filósofus Avagy
az Urban. b. asszony havának 21. 1792ben életének 68-ban boldogúl kimúlt . . .
Palini Inkei Boldisár urnák . . . ditső
emlékezete. Melyet halotti tisztességét
gyászos szívvel illő sok főúri és közrendeknek . . . mélységes tisztelettel
eleikbe terjesztett. U. ott. — 8. Az igaz
megvilágosodásról.
Hajas Istvántól vízkereszt napján Veszprémben . . . mondott beszéd. U. ott, 1792. — Stoeger
hibásan tulajdonítja neki a Szeitz Leo
által írt Barátságos válasz (Hely n..
1791.) cz. munkát.
Zeitschrift

v o n u n d f ü r U n g e r n 1803. 113.,

115. 1. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Szécheny

I. 451., 459. 1. Suppl. II. 206. 1. — Katona
História Critica XLI. 586. — Ferenczy és
Danielik, M. í r ó k I. 179. 1. (halála napja
o k t . 29.) — Stoeger,

S c r i p t o r e s 118. —

Petrik

Bibliogr.

Hajas Károly (simonyi), ág. ev. lelkész Nemes-Csoón Vasmegyében, hol
1847. márcz. 4. meghalt 83. évében. —
Munkája: Néhai Cancriny
Andrásnak
végső bucsiízása. 1816. Pest.
Gyászjelentés.

Hajdics Eusebius, szent Ferencz-rendi
szerzetes, szül. 1714-ben Győrött. 1734ben lépett a rendbe és 1740-ben szenteltetett föl miséspappá Győrött, mire több
rendházban egyházi szónok volt 1768-ig.
midőn fő-prédikátori czímmel a pápai
rendháznak, 1775-ben pedig a székesfehérvárinak főnöke lett ; egy évig a
győri székesegyháznak is volt hitszónoka.
Meghalt 1783. ápr. 18. Pápán Veszprémmegyében. — Munkája: Antidotum
Spirituale. Lelki Orvosság. Az az a végső
ítéletről való emlékezet, melynek hasznos, és üdvösséges voltát, nemes szabad
kir. Pest városában Alkantarai sz. Péter
tiszteletére felszentelt Pater Franciscánusok templomában Szerafikus szent Ferencz rendén lévő P. F. Eusebius Hajdics
a magyarországi Boldog-Asszony provincziának egy méltatlan prédikátora 1769.
eszt. Sz. Jakab havának 9. napján élő
nyelven számos úri, és köz-renden lévő
hallgatóinak csekély tehetsége szerint
elejbek terjesztette. És most tek. nemes
nemz. és vitézlő Beniczky István úrnak
. . . királyi tábla egyik birájának buzgó
kívánságára s költségére nyomtatásban
kibocsátott. Pest, 1769.
Farkas,

Seraphinns.

S c r i p t o r e s 71. 1.

Hajdú Dezső, jogi doktor, szül. 1869.
júl. 30. Petrovoszellón Bács-Bodrogmegyében ; a gymnasiumot Szabadkán végezte 1886-ban ; a jogot a budapesti egyetemen hallgatta s a két alapvizsgát 1890ben letette ; 1891. oktobertől 1892. okt.
katonai
kötelezettségének tett eleget
és tartalékos hadnagygyá neveztetett ki.

Hajdú
1894-ben jogi doktorrá avatták; jelenleg
az ügyvédi vizsgára készül Zentán. —
Czikkeket írt a Zentai Közlönybe s a
Zentai Néplapba. Heiduska családi nevét
1886-ban változtatta meg. — Munkája:
Böpirat az új bélyegtörvényről. Az 1894.
XXVI. törvényczikknek és a fizetési meghagyások bélyegilletékei tárgyában kibocsátott rendeletnek részletes ismertetésével. Bpest, 1894.
Corvina

1894. 33- SZ. —

Századunk

Névvál-

toztatásai. Bpest, 1895. 92. 1. és önéletrajzi
adatok.

Hajdú Gábor és Gyula

L.

Haydu.

Hajdú Lajos (keszi), ev. ref. gymnasiumi tanár. H. András tanítónak (ó'se
keszi H. Bálás 1625-ben Bethlen Gábortól kapott nemesi oklevelet) és Gorzás
Lídia fia, szül. 1813-ban Szentesen Csongrádmegyében ; korán árvaságra jutván,
nagyanyja Hajdú Andrásné nevelte; a
gymnasium hat osztályát szülővárosában
végezte Fésős András, Sasku Károly és
Lózsi Imre igazgató vezetése alatt;
1831-től a debreczeni ev. ref. kollégiumban a bölcseleti, jogi s theologiai tantárgyakat hallgatta hat évig; ekkor esküdt felügyelő s segédkönyvtárnok lett,
1838-ban pedig egy elemi osztály tanítósága bízatott reá. 1839-ben a derecskei
középiskola igazgatóságára küldetett ki.
A szokásos három év leteltével engedélyt
nyervén felsőbb helyről, külföldi egyetemre ment és Berlinben hosszabb ideig
tartózkodott. Itt 24 magyar tanulóval
megalapította az egyetem magyar könyvtárát. 1843 tavaszán hazatért és Pozsonyba ment az országgyűlésre; letette
a lelkészjelöltségi vizsgát és a Bernáthcsaládnál. majd Beöthy Ödön fia Ákos
mellett nevelő volt. 1845 végén a szentesi ev. ref. egyház hívta meg igazgatótanárnak, hol a harmadik évben az első
szónoklati osztályt is fölállította. 1847ben lelkésznek avattatott fel és tanári
vizsgát tett. Ez évben a hosszúpályi ref.
egyház hívta meg lelkészének. Az 1848—
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49-ben írt hazafias czikkeiért szept. 10.
elfogatván, előbb a szegedi várba záratott ; onnét Pestre az Újépületbe vitetett
és nov. 27. kötél általi halálra ítéltetett;
ez azonban húsz évi vasban töltendő
várfogságra, vagyon- és hivatalvesztésre
változtatott. Olmüczi, majd Josefstadti
fogságából, kegyelem útján, 1856. ápr.
3. kiszabadult. A kisújszállási ev. ref.
egyház azonnal megválasztá a gyrnnasiumhoz vallástanárnak ; később a magyar irodalmat, történelmet, latin és görög nyelvet tanította. 1891-ben hivataláról
lemondott és 300 frt évi fizetéssel nyugalomba vonult. Jelenleg Kisújszálláson
él és az irodalommal foglalkozik. 1861.
ápr. 8. a Hajdú-kerület megtisztelte törvényszéki tiszteletbeli táblabírói czímmel
és díszpolgári joggal. — 1848—49 ben a
debreczeni Alföldi Hírlapba, a Tiszavidéki Újságba és a Szegedi Hírlapba politikai czikkeket írt; a Vasárnapi Újságban (1869. Börtön-krónika, Illésy János,
1873. Nemzeti halottak emlékezete), a
Hazánk és a Külföldben (1869. Az. 1848—
4i). magyar államfoglyok Josefstadti börtöne, 1870. Börtön-krónika. 1871. A régi
napokból, Martir halottak statisztikája,
1872 Uj honvéd-zászlók, honvéd-emlékek, szobrok, Magyar foglyok útja 1850ben Budától Olmüczig, Szilveszteréj
1849.), a Tanuló Ifjúság Lapjában (1870.
Figyelmeztető szó az ifjúsághoz és mesék
angolból ford.. 1875. Eszmecsere középtanodánk ügyében. Őszinte szó középtanodáink ügyében, u. erről 1877-ben is,
Egyházi iskolai ügyeink, 1878. Igénytelen
szó a protestáns tanáregylet ügyében és
könyvism.), Vutkovich, M. írók Albumában (1873. Nagy Imre költő életrajza),
a Figyelőben (1871. Misztótfalusi Kis
Miklós életrajza, Irodalmunk külföldi képviselete a XVI. és XVII. században, 1876.
Börtönköltészet, Simái Mező István, Böngészet a magyar költészeti világból, 1877.
Háló Kovács József, 1881. A börtöndalokról), a kisújszállási ref. gymnasium
9*
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Értesítőjében (1877—78. Kis-ujszállási ref.
gymnasium dióhéjba szorított múltja s
jelene), a Czelder Márton Figyelőjében
(1879 Halál és élet, A kis-ujszállási ref.
egyház áldozatkészsége. Szerény észrevételek és vélemény gymnasiumunk szervezete kérdéséről, 1880. Gymnasiumi
ügyünkben, 1885. Egyháztörténeti adat
gyám- és nyugintézetünk körébői. A reformátusok iskoláinak tanügyi állapota a
tiszántúli egyházkerületben a reformatiótól 1825-ig, Az igehirdetésről, 1887. Egyháztörténeti adat a kisújszállási ref. egyházról és lelkészeiről sat.); írt még a M. Prot.
Figyelmezőbe, a Proi. Egyh. és Iskolai
Lapba, a Csokonai-Emlénybe. a Pozsonyvidéki Lapba, Debreczen, Nagy-Kunság,
Karczag és Vidéke, Jásznagykúnság, Lehelkürt, Közérdek, Kisújszállás. Tiszavidék és a Nagyváradi Lapokba. A Politikai Újdonságokban évek óta rendesen
az év végén a kisújszállási évi eseményeket közli. Jelenleg dolgozótársa a
Szabad Egyház, A mi Otthonunk, Debreczen (1883. 258. sz. Egy szilveszter éj,
régi emlék), Nagy-Kunság, Tisza-Füred
cz. lapoknak és ritkábban az egyházi
lapokba is ír.
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augusztusig volt birája, a mikor a kúriához nevezték ki. hol bűnügyekben referált. 1890 u f án nyugalomba vonult, mikor a Lipót-rend lovagkeresztjét nyerte.
Meghalt 1893. jún. 1. Budapesten. —
Hátrahagyott kézirataiból a Mezőtúr és
Vidéke (1894. 6. sz) közli: Egy öreg
deák életéből cz. hosszabb költeményét,
melyben a régi debreczeni deák életet
kedélyesen rajzolja; a nevezett lap mint
ismert (?) íróról emlékezik meg róla.
Pesti

Napló

1893. 156. s z .

és

gyászjelentés.

Hajdú László, ügyvéd, nemes származású ; 1848—49-ben honvéd-huszár főhadnagy és volt jászkunkerületi főügyész.
Meghalt 1880. júl. 15. Nagy-Kun Turkevén 63. évében. — Czikke a Vasárnapi
Újságban (1860. 1. sz. Vélemény a közelebb fölfedezett tárogatóról.)
Gyászjelentés.

Hajdú TMSZIÓ, gyakorlóiskolai tanító,
H. Pál és monoki Kis Éva fia, szül.
1843. márcz. 29. Nagy-Kőrösön Pestmegyében ; atyja tíz éves korában meghalt és ő anyja gondjai alatt nevelkedett;
Nagy-Kőrösön végezte az elemi iskolákat
és a tanítóképző két évi folyamát 1860ban ; ekkor a négy osztályú leányiskolában helyettes tanítónak alkalmazták ;
Magyar Hírlap 1849. 24. SZ. (Hadi törv. Ítélet). — Uj M. Athenas 498. 1. és önéletrajzi
1862. aug. 20. anagy-kőrösi ref. egyházadatok.
tanács megválasztotta a központi ev. ref.
fiúiskolák 3. osztályába állandó tanítóHajdú Lajos. nyug. curiai biró. szül.
nak. 1870. jul. 10, az ottan ez évben
1815-ben Szeghalmon Békésmegyében;
újra szervezett tanítóképző intézeti gyajogi tanulmányait befejezvén, 1843-ban
korló-iskolának vezetésével bízatván meg,
ügyvédi oklevelet nyert; előbb sárosmai napig is ott működik. 1892-ben a
megvei ügyész lett, majd 1849-ben az
kecskeméti ev. ref. egyházmegye tanügyi
eperjesi törvényszékhez állami ügyészszé
bizottsága megválasztotta tagjának. —
nevezték ki. 1855-ben hasonló minőségCzikkei a Népnevelők Lapjában (1877.
ben a nagyváradi törvényszékhez helyezA munkatanítás az elemi népiskolában),
ték át és 1859-ben az ottani törvényszék
a Nagy-Kőrösben (1878. A népiskolai
bírája lett. 1862. márcz. Biharmegye főtakarékpénztárakról.) — Munkái: '[.Egyeispánjának helyettesévé neveztetett ki;
temes földirat az elemi népiskolák III.,
itt 1865 végéig működött. 18b7. febr.
14. a pesti kir. táblához került, a hol i IV. és. V. osztálya számára Kecskemét,
1876. (2. k. 1877.. 3. k. 1878., 4. k.
két évig maradt. 1870-ben a legfelsőbb
1879. 5. k. 1880. U.ott, 10. k. 1885., 11. k
bírósághoz osztották be, de nemsokára
visszakerült a táblához, a melynek 1882. ! 1888. Nagy Kőrösön : eddig 18 kiadása.)
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— 2. Nagy-Körös és Pest-Kiskunmegye
földleírása, elemi népiskolák III. osztálya
számára Kecskemét, 1880. (2. kiadás.
Nagy-Kőrös, 1883.., (eddig négy kiadása.)
— 3. Természetrajz
az elemi népiskolák
számára. Bpest, 1880. (2. k. 1883., 3. k.
1887., 4. k. 1889., 5. és 6. k. 1891. U. ott.)
Uj V. Athenás
— 8 8 . , 1891.

168. 1. —

—

Corvina

M. Könyvészet

1894. 36. s z .

1887
és

ön-

életrajzi adatok.

Hajdú Nagy Sándor. L. Nagy (Hajdú)
Sándor.
Hajdú Tibor Vendel, theologiai doktor, szent Benedek-rendi áldozópap és
tanár, szül. 1858. okt. 22. Pakodon Zalamegyében, 1874. szept. 8. lépett a rendbe;
1881. júl. 26. áldozópappá szenteltetett:
jelenleg a pannonhalmi főapátsági főiskolában az egyházjog, történelem és a
hittudományokra előkészítő bölcselet rendes tanára, a papnevelő intézet praefectusa, szentszéki tanácsos. — Munkája :
Lélektan és gondolkodástan középiskolai
használatra. Bpest, 1894.
Pannonhalmi
17., 78. 1. —

Szent

Benedek-Itend

Tokody

tára. Temesvár,
1894. 19. sz.

Ödön

Névtara

1889.

Egyetemes

Név-

1891. 1199. 1. — Corvina

Hajduczky József, főreáliskolai tanár,
szül. 1853-ban Tolcsván Zemplénmegyében ; 1876-ban az ábrázoló mértanból
nyert tanári oklevelet; 1877 óta tanár
és jelenleg a dévai állami főreáliskolában
a mennyiségtant tanítja. — Programmértekezése a dévai főreáliskola Értesítőjében (1878. A hyperboloid központi vetülete
és síkmetszései azon esetben, ha a képzetes tengely merőlegesen álla tábla síkjára.)
Rajner Névkönyve. Bpest, 1893. 45. 1.

Hajduska Emil, a magyar földhitelintézet ügyésze Budapesten. — Munkája :
A jogtudomány
alapelvei. Heron Caulfeild Denis után angolból ford. Bpest.
1877. (Dr. Pulszky Ágost előszavával.)
M. Könyvészet

1877.

Hajduska József. L. Körösi József.
Hajek Károly, cs. és kir. főhadnagy
a 23. sz. gyalogezredben; jelenleg a
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mährisch-weisskircheni főreáliskolában a
magyar nyelvet tanítja. — Munkája: A
földrajz tanmódja, különös tekintettel a
rajzoló módszerre. Fehértemplom, 1890.
Schematismus für das k. u. kön. Heer. 1893.
Wien, 918. 1. — M. Könyvészet 1890.

Hajgató Sándor, polgár-iskolai tanár,
szül. 1845. márcz. 2. Keszthelyen Zalamegvében iparos nemes szülőktől; az
algymnasiumot szülővárosában végezte
s 1860-ban lépett a kegyes-tanítórendbe ;
két évet töltött Váczon és Kecskeméten,
mire kilépett a rendből; tanulmányait
Szombathelyen folytatta; innét tanítógyakornoknak ment és 1865—6-ban a
tanító-képzőt végezte el Győrött. Mint
segédtanító a somogymegyei községekben
működött. 1869-ben Kis-Kanizsára került,
hol még ugyanazon évben önálló tanító
lett. 1873-ban a nagy-kanizsai felső leányiskolához választották meg rendes tanárnak. 1874-ben érettségi vizsgát tett és
1876-ban Budapesten felső-nép- és polgári iskolai tanképesítő oklevelet nyert
és a nagy-kanizsai polgári leányiskolához
helyeztetett át, hol jelenleg is működik.
Hallgatta ezenkívül a Keszthelyen (1870
—71-ben) rendezett gazdasági s paedagogiai tanfolyamot; a zalamegyei általános tanító-egvlet főjegyzője lett 1871ben. Részt vett az 1873. bécsi világtárlatban és Budapesten tartott tanítógyűlésen ; mind a két helyre az iskolaszék küldötte fel. 1872-ben 100 frtos
miniszteri jutalomban részesült. 1881-ben
a nagy-kanizsai járás tanítói köre megválasztotta elnökének; 1882-ben pedig a
tanítói nagy testület a budapesti (Il-ik)
országos képviseleti gyűlésre képviselőjéül küldte. — Irodalmi munkásságát a
Győri Közlönyben (1863.) kezdette meg
lyrai költeményekkel; 1864-ben a ZalaSomogyi, később a Zalai Közlönynek állandó munkatársa lett; több évig írt a
Zalába (pályadíjat is nyert egy költeményével), 1.883-ban a Zalai Tanügyben
jelent meg: Minő eszközökkel rendel-
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ki, mint esküdt felügyelő a Szondikezik az elemi, különösen a falusi tanító,
Kenessei alapítványon levő nemes ifjak
hogy a tanulókat az állatok kímélésére
felügyeletével és a főiskolai énekkar
szoktassa cz. értekezése, mely 60 arany
vezetésével bízatott meg. 1831-ben a
pályadíjat nyert; írt még a Családi Körbe,
békési egyházba ment ki akadémikus
a Lányok Lapjába, a Hasznos Mulattarektornak, honnan hivataloskodása 3.
tóba, a Nevelési Szakközlönybe, a Gyerévében Makóra hivatott meg tanárnak,
mekbarátba. a Képes Gyermekvilágba, a
mely hivatalt oly feltétel alatt fogadta
Kisdednevelésbe (hol pályadíjat is nyert),
el. hogy előbb külföldi egyetemre mehesa debreczeni Délibábba, a szombathelyi
sen. Egy évet tehát (1833-tól) a berlini
Tornába (hol szintén pályadíjat nyert
egyetemen töltött és 1834. okt. 15. fogkölt.) — Munkái : 1. Kikelet, Költeményfüzér. Nagy-Kanizsa, 1868 — 72. Két kö- lalta el Makón tanári állását. 1839.
szept. 1-től 1842. ápr. 24-ig Békésen
tet. — 2. Világtárlati jegyzetek a tanvolt tanár. Ekkor békési lelkésznek váügyi szakosztályból, U. ott, 1873. — 3.
lasztatott meg. 1842. aug. 8. az ő buzgolDalos mező, Költemények. Bpest. 1877.
kodása következtében, népszava/ás útján
(Ismert. Zalai Közlöny, Petőfi-Társaság
Békésen a tandíj örökre eltöröltetett.
Lapja, Délibáb.) — 4. Kiért emeljük a
pohárt ? Nagy-Kanizsa,
1879. < Fel- 1858-ban a békésbánáti ref. egyházmegye aljegyzője, 1862. esperese lett ;
köszöntő-toaszt-könyv. Névtelenül. 2. kiezen tisztét 1876-ig viselte. 1868-ban a
adás U. ott, 1889.) — 5. Dalos liget.
Ferencz József-rendlovag-keresztjét kapta.
Ujabb költemények. Bpest. 1884. (Ism.
Meghalt 1882. jún. 18. Békésen. — A
Zalai Közlöny 67. sz.) — 6.
GyermekProt. Egyh. és Iskolai Lapnak 1842-tcl
dalok és szavalmányok.
U. ott, 1893.
(megindulásától) dolgozótársa lett (1842.
— Közreműködött a Wajdits által NagyÉszrevételek Fáy András Óramutatójára,
Kanizsán kiadott: Rajta lányok mulas1843 — 44. Kéretlen válasz zsinati tárgysunk (év n.), Bajta párok tánczoljunk !
ban cz. czikksorozat, 1843. A superin(Tánczkönyv), Kiért ürítsük a pohárt és
tendens fizetésének emeléséről s az állás
Halljuk a szép szót (Felköszöntők év n.)
igényeihez méltóvá tételéről sat.); írt
cz. gyűjteményes munkák szerkesztésében,
még a Pesti Naplóba, M. Prot. Figyel— Társszerkesztője volt a Zalai Tanmezőbe (1873. Békés-bánáti ref. egyházm.
ügynek 1882—83-ban és a Katholikus
esperes-gyűlést megnyitó beszéde), Prot
Népbarátnak (1883) Nagy-Kanizsán. —
Figyelőbe s az Evangy. Prot. Lapba;
Álneve : Cserszeghy (a Keszthely cz. lapegyházi beszéde van az Egyházi beszéban) és jegye — ó — (a Zalai Közdek (II. Pest, 1845.) cz. gyűjteményben.
lönyben.)
— Arczképe: Jantyik Mátyás festése,
Néptanítók
Lapja 1870. 105., 1872. 665. 1. —
Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny1888. nov. 17. lepleztetett le a békési
v é s z e t e . — Zalai Közlöny
188Í. 23. SZ. — 'Zacasinóban.
lai

Tanügy

1884. — M. Könyvészet

189'J. é s Ön-

életrajzi adatok.

Hajnal Abel, ev. ref. lelkész és esperes, H. István és Nagy Borbála fia.
szül. 1802. ápr. 6. Szentmárton-Kátán
(Pestm.) ; tanult szülőföldén. Pándon;
innét a debreczeni főiskolába ment, hol a
gymnasiumi osztályokat. 1821-től pedig
a bölcseleti, jogi 's hittani tanfolyamot
végezte. Majd köztanítóvá neveztetvén

Prot. Vj Képes Naptár 1875. a r c z k . — Békésmegyei Közlöny 1876. 53., 54., 56. Sz. — 1882 :
Prot. Egyh. és Isk. Lap 26. SZ. ( B a l l a g i M ó r ) ,
27., 29. SZ. Debreczeni
Prot. Lap 18. SZ. Protestáns Közlöny 27. SZ. — Csécsy Miklós, H a j -

nal Abel emlékezete. Kecskemét, 1883. —
Békés

1890.

36—38.

sz.

—

Ballagi

Géza,

A

protestáns pátens és a sajtó. Bpest, 1892. és
gyászjelentés.

Hajnal {Honig sféld) Adolf, fő- és székvárosi igazgató-tanító, szül. 1852-ben
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Szentesen ; 1873-tól a budapesti Józsefműegyetem hallgatója volt ; Hönigsfeld
családi nevét 1879-ben Hajnalra változtatta. — Munkái: 1. Magyar
olvasókönyv
az elemi népiskolák számára. Bpest,
1882. (Barna Ignáczczal és másokkal
együtt; eddig 10 kiadást ért.) — 2. Német
olvasókönyv
a népiskolák számára. 0.
ott. 1881. (Barna Ignáczczal és másokkal
együtt ; szintén több kiadást ért.)
A kir.

J úzse f-mü e gye tem

tanarai

és

Bpest, 1883. 42. 1. — Kiszlingstein
szete.

—

üt.

Névváltoztatásai

Könyvészet

1890. —

hallgatói,

KönyvéSzázadunk

92. 1.

Hajnal Antal, orvosdoktor. H. Ábel
ev. ref. esperes és Sipos Eszter fia, szül.
1841-ben Békésen; 1864-ben Budapesten
nyert orvosdoktori, szülész-mesteri s
sebész-műtői oklevelet; azután községi
s uradalmi orvos lett Uj-Kígyóson Békésmegyében ; jelenleg mint gyakorló orvos
Békésen működik. — Czikkei az Orvosi
Hetilapban (1864. Yelőszerű rák a végbél környékén, 1865. A jobboldali fültőmirigy rákos elfajulása, 1866. Méhhabarcz
galvanéteszszeli műtétének esete, 1870.
Jelentés a békésmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1870. máj. 16. tartott közgyűléséhez), a Gyógyászatban (1868-tól :
Levél a szerkesztőhöz, Jelentés a békésmegyei orvos-gyógyszerész-egyletről és
gyűléseiről , ugyanerről a Gyógyszerészi
Hetilapban is.)
Rupp,

B e s z é d 174. 1. — Oláh Gyula,

Magyar-

ország Közegészségügyi Statistikája 59. 1.

Hajnal Antal, mérnök, az előbbinek
testvér bátyja, szül. 1838. szept. 1. Makón (Csanádm); a gymnasiumot Békésen
és Debreczenben. a műegyetemet Budán
1855—60-ban végezte, midőn Békés város
mérnökévé választatott; de ez állásáról
lemondott, mire magán mérnöki működést
folytatott s részint tagosítással, részint
vízszabályozási munkálatokkal foglalkozott Békés vármegyében, hol megyei
tiszteletbeli mérnöki állást viselt. 1867ben államszolgálatba lépett mint 3-ad
osztályú miniszteri segédmérnök ; előbb
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a ministérium útépítési
osztályában,
később az elnöki osztályban működött.
Mint ministeri főmérnök később a ministérium vízépítési szakosztályában volt
alkalmazva, hol a fiumei kikötőépítés
előadója volt. 1877-ben a kikötőépités
közvetlen vezetésével bízták meg és a
fiumei kikötő m. kir. építészeti hivatala
főnökévé nevezték ki. Azóta vezeti a
kikötő építését; 1882. kir. építészeti felügyelővé. 1887. műszaki tanácsossá nevezték ki, 1889-ben osztálytanácsosi
czímet nyert és 1893. valóságos osztálytanácsossá léptették elő. Megkapta a
Ferencz Józsefrend lovag-keresztjét. Jelenleg a m. kir. tengerészeti hatóság műszaki osztályának főnöke, s e minőségben
a kikötőépítkezéseken kívül a magyarhorvát tengerparti kikötők s általában a
fiumei m. kir. tengerészeti hatóság öszszes műszaki ügyeit vezeti. 1884-ben
dolgozta kí a kikötő építésére, illetve
kiegészítésére vonatkozó újabb tervét,
melyet a kivitel alapjául elfogadtak. —
Czikke a M. Mérnök-Egylet Közlönyében
(1870. Amerikai kotrógép.) — Munkája:
Fiume és kikötője. Fiume. 1885.
)/. Könyvészet

1885. — Pallas

Nagy

Lexikona

VIII. 530. 1.

Hajnal Dániel. Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 1612. nov. 11. Neissében Sziléziában: 1630. okt. 7. lépett
a rendbe; 1639-ben rhetorikát és poesist. tanított Gráczban, azután bölcseletet,
theologiát és egyházi jogot. Meghalt
1661. aug. 9. Gráczban. — Latin versei
vannak Laur. Chrysogonus. Mundus Marianus cz. munkája elején. — Munkája :
Centum • Societatis
Jesu Heroes, seu
celeberrimi Scriptores, qui hoc primo
saeculo ex Theologica, Philosophica et
Humanistica Facultate prodierunt. Végén:
Applausus neo-creatis Doctoribus Philosophicae Graecii. Graecii, 1640.
Stoeger, Scriptores 118. 1. (Magyar származásúnak és nevét Hainalnak írja). — BackerSommervogel,

B i b l i o g r a p h i e IV. 27.

Hajnal István,

orvos doktor, Hajnal
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Ábel ev. ref. esperes fia, szül. 1837.
júl. 20. Makón (Csanádm.); a gymnasium hat osztályát Békésen, a VII. és
VIII-at Debreczenben végezte ; a nagyváradi r. kath. főgymnasiumban tett
érettségi vizsgát; azután egy évig theologus volt Debreczenben. Az orvosi
pályát a budapesti egyetemen végezte,
hol 1860-ban orvosdoktori, szülész-mesteri s sebész-műtői oklevelet nyert. 1860.
jún. l-től 1863. jún. 18-ig a pesti Rókúskórház különböző osztályain mint segédés alorvos működött; ekkor neveztetett
ki Balassa János tanár mellé műtőnövendéknek. 1865. júl. Békésen telepedett le
mint gyakorló orvos; 1868. okt. a város
megválasztotta műtőorvosának, 1869.
máj. 14. tiszti orvosának, mely hivataláról 1879. okt. 19. köszönt le. 1871 óta
Békés-vármegyének tiszteletbeli főorvosa;
1871-től a casinónak elnöke; 1874 óta
a Békésmegyei orvos-gyógvszerész-egylet
alelnöke, (1869—70-ben a békési dalegyletnek alelnöke, azután elnöke volt
1884-ig), 17 év óta az ev. ref. egyháznál
presbyter, 1880 óta a békés-bánáti ev. ref.
egyházmegye tanácsbirája sat. Az 1881 és
1891—92-ben tartott országos zsinatra a
békés-bánáti egyházmegye pótképviselőül
választotta. 1882 óta elnöke a malomszegi I. olvasókörnek. 1884-től községi
iskolaszéki s ipartanoncz-iskola-bizottsági
elnök. 1888-ban Baross miniszter meghívására résztvett a vízügyi törvényjavaslatot előkészítő enquéte tárgyalásain s
még több társulat vál. tagja, részint elnöke. — Czikkei a Gyógyászatban (1861.
Orvosválasztások ügyében. 1861. Korytniczáról). az Orvosi Hetilapban (1863.
Lágyéksérv műtétei 8. hóban terhes nőnél, 1867. Szájpadvarrat gyógyult esete,
1871. Csonthúsdag az alszáron, Csonttörésekről, A húgykövekről, 1872. A békési 1869. évi vörhenyjárványról, Adatok a rákműtétek tanához. 1875. Az
1873-ban Békésen uralkodott váltóláz járványról, 1876. Agyi gutaütés felfolyása
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a végrendelkezési képességre. Kizárt bélsérvek visszahelyezéséről, 1878. Elfajult
fültőmirigy kiirtása, 1879. Közlemény a
járványos agy-gerinczagykér lobról). A
Sipos Soma által szerk. Albumban az
1878. márcz. 30. békési nagy tüzet írta
le ; a Békésvármegyei régészeti és művelődéstörténeti Évkönyvben (1878. Békésváros történetéből 1714—1800., A tarhosí pusztán ásott régiségekről), a Békésmegyei Közlönyben (1880. Községi orvosutódjának választása tárgyában, a békési
vasút érdekében, a megyei orvos-egylet
védelmében és a tiszavidéki orvosegyletek egyesülése ellen írt czikkeket), a
Posta-Közlönyben (1880. A békési posta
25 éves története), a Debreczeni Prot.
Lapban (1886. Az ev. ref. lelkészválasztási törvény módosítása iránt készített,
az egyházmegye által elfogadott javaslata) sat. — Munkái: 1. Emlékbeszéd,
melyet néhai Balassa János volt orvossebésztudor felett elmondott. (A békésmegyei orvos-gyógyszerészegylet rendes
közgyűlésén 1869. máj. 12.) Gyula, 1869.
— 2. Dr. Lux Jakab megyei orvosegyleti elnök felett tartott emlékbeszéde. U.
ott, 1877. — 3. A békési kaszinó
története. Két felolvasás az egylet 1871.
szept. 21., 1877. jan. 7. közgyűlésében.
U. ott, 1877.
Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvészete és Dombi Lajos szives közlése (önéletrajzi adatok).

Hajnal István, a m. földhitelintézet
hivatalnoka s hírlapíró, szül. 1853. decz.
20. Győr-Szent-Mártonban iparos szülőktől ; gymnasiumi tanulmányait Győrött
kezdette s a pápai ev. ref. főiskolában
végezte. Itt tevékeny részt vett a Tavasz
cz. ifjúsági Almanach szerkesztésében
(1870). A budapesti egyetemen történettanárnak készült; azonban a három évi
tanfolyam leteltével rögtön a hírlapírói
pályára lépett és egyidejűleg a magyar
földhitelintézet hivatalnoka lett. 1886 óta
az országos szinészegyesületnek igazgató
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tanácsosa s ugyanezen intézetnél 1894
óta a fegyelmi bíróság elnöke. — Hoszszabb ideig egyedül állott a magyar sajtóban mint fővárosi reporter. Munkatársa volt e nemben az Egyetértésnek,
később a Budapesti Hírlapnak. Szépirodalmi munkásságot is folytatott : a Ludas Matyi s Bolond Miska, majd az
Üstökös és Bolond Istók cz. lapokban
számos humorisztikus verse s prózai
dolgozata jelent meg ; a szinészeti ügyekben is több czikket írt. Ez időszerint a
Magyar Hirlap fővárosi rovatát is vezeti.
— Szerkesztette a Magyar Híradó cz.
kőnyomatú lapot több évig; a Fővárosi
Érdekek cz. közigazgatási lapot 1878.
jún. 1-től (keletkeztétől) decz. 27-ig. mikor megszűnt; a Fővárosi Közlönynek
pedig megindulásától 1890. jan. 3-tól fel.
szerkesztője.
Önéletrajzi adatok.

Hajnal János, ág. ev. lelkész Kecskeméten. hol 46 évig működött és nyolcz
évig nyugalomban élt, midőn 1851. márcz.
25. meghalt 89 éves korában. — Munkái: 1. Luther
kis Kathechísmusának
kérdésekbe és feleletekbe foglalt magyarázatja Herder után. Pest, 1814. — 2.
Rövid húsvéti prédikáczió, melyet 1819.
eszt. húsvét első innepén az előtt nyolczad nappal Kecskeméten történt és temérdek károkat okozott gyúladás után
a kecskeméti ev. templomban mondott,
u. ott, 1819 — 3. Vasárnapi
két kis
prédikáczió
és egy rövid halotti beszéd.
Élőszóval elmondotta 1842-ben a kecskeméti evang. gyülekezetben, mostan pedig bizonyos okokra nézve ki is adta.
Kecskemét, 1843. — Élőbeszédet írt latmúl, midőn néhai tanára Sztetskó Györgynek Theologia-ját annak halála után kiadta (Pest. 1816.)
Pesti

Mapló

1851. 322. s z . ( N e k r . ) —

méti Lapok 1872. 44. sz. ( H o r n y i k
Petrik B i b l i o g r .

Kecske-

János). —

Hajnal József, állatorvos, szül. 1868.
jan. 9. Nagy-Becskereken Torontálme-
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gyében. hol középiskoláit végezte; az állatorvosi oklevél elnyerése után, Budapesten az állatorvosi akadémián 1889—
90-ben mint belgyógyászati tanár működött ; 1891-ben Torontálmegyébe megyei állatorvosnak neveztetett ki NagyKikindára, mely községhez, miután 1893ban rendes törvényszéki várossá alakult,
átlépett és azóta ottan mint városi állatorvos működik. 1891 óta az országos
magyar állatorvosi egyesületnek választmányi tagja. — Állatorvosi s rokon szakbeli czikkei a Veterinariusban (1890. Az
altatásról, 1891—92. és 1894. több kisebb
közlés); több czikke jelent meg a Torontálban (1889), a Felső Torontálban (1891
— 94), a Pesti Naplóban (1893), a Nemzeti Újságban (1894) és a Köztelekben
(1894), többnyire névtelenül. — Munkái :
1. A vármegyei állatorvosok
államosítása. Bpest, 1891. (Különnyomat a Veterinariusból). — 2. Állatbiztosítás.
Az
állategészségügyi törvény szabatos végrehajtása és az állattenyésztés emelésének szempontjából tekintve. Bpest, 1891.
(Dicséretet nyert. Különnyomat a Veterinariusból).
Önéletrajzi adatok.

Hajnal Lajos, ügyvéd Mező Keresztesen Biharmegyében. — Munkája : Örömhangok ő cs. kir. apóst. Felsége Első
Ferencz József ausztriai császár és magyar királynak, úgy felséges neje Erzsébet császárnénak 1857. máj. 16. Nagyváradra lett szerencsés megérkezésükre.
Nagyvárad.
Hof-

und

— Petrik

Staats-

Handbuch.

W i e n . 1859. 244.

Bibliogr.

Hajnal (Honigsféld) Márton, polgáriskolai tanár Budapesten. H. Adolf tanítónak testvéröcscse, szül. 1856-ban Szentesen Csongrádmegyében; 1875-től a
budai József-műegyetem hallgatója volt;
1879-ben Ilönigsfeld családi nevét Hajnalraváltoztatta. — Munkája: Geometria
a polgári iskolák I. és II. oszt. számára.
Bpest. 1884. (Grünwald Istvánnal együtt.
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2. teljesen átdolgozott
1890.)
Kir.

József

Műegyetem

kiadás. U. ott,
Tanárai

és

Hallgatói

1884., 1890. — Századunk

Névváltoztatásai
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Hajnal Mátyás, Jézustársasági áldozópap, szül. 1578. ápr. 23. Nagyszombatban ; 1598. febr. 4. lépett a rendbe; a
humaniórák tanára volt és mint hitszónok 29 évig működött. Esterházy Miklós
nádor nagyon kedvelte s udvari papjává
tette. Ő térítette a katholikus egyházba
a nádor nejét. Nyáry Krisztinát, Thurzó
Imre özvegyét, kinek buzdítására írta
meg H. szép imakönyvét, melyben vonzó,
kellemes stílussal fejezi ki lelkének jámbor érzelmeit. Meghalt 1644. máj. 28.
Bécsben. — Munkái: 1. Az Jesus ssivet szerető sziveknek
aytatossagara
Szives Kepekkel Ki Formaltatott; es
azokrol való Elmeikedesekkel és Imádságokkal megh magyaráztatott könyvechke. . .Vannak az vege fele egynéhány
régi és áétatos embereknek Deákból Magyar nyelvre fordétott Hymnusok
Bécs, 1629. (Egyetlen, végül csonka példánya a nyitrai kegyesrendi ház könyvtárában, 2. kiadás. Pozsony, 1642 és
Bécs, 1644.) — 2. Ki-tett Czégér. MellyAlatt Fel-Talállya akárki is. Minémű
Poshatt és mérges Tejet fejt Kereszt-úri
Pál Erdélyben eggyCatechismus-nakTömlőjébe, neminémű Hajdelberga-táján nőtt
és hizlalt Teheneknek Tölgyéből, a nem
régen született Chechemő Keresztyénnek
szoptatására. Melly meg-orvosoltatik Eggy
Keresztyén Orvos-Doctor által. Pozsony,
1640. (Névtelenül. Keresztúri Pál, Csecsemő Keresztyén. Fejérvár, 1638. cz.
munkája ellen.)
Czvittinger,

Specimen

m o r i a I I . 67. —

166. — Horányi,

M. Könyvház

Me-

VII. 1795. 121.

— Katona, História Critica XXXI. 824. —
Fasciculi

Ecclesiastici

307.,
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317.,

327.

1. — De

Backer-Sornmervogel,

Bibliographie IV. 24. 1. (Hainalnak írva).

1851—1882-ig. Bpest, 1883. 42. — Hl. Könyvészet

ajó

1842. 11. 134. —

Toldy,

M. Költészet Története 219. — Fabó, Monum e n t a I . 17., I I . 204., 205., 346. —

Stoeger.

Scriptores 118. — Hl. Könyv-Szemle 1878. 232.
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 257.

Hajnal Soma, m. kir. államvasúti
állomásfőnök Tuzséron Szabolcsmegyében. — Munkája : Az árúszállítás
határozmányai.
A m. kir. államvasutak által
. . kiadhatásra engedélyezve. Ungvár,
1892.
Hl. Könyvészet,

1892.

Hajnalka ( B á l i n t f f y Etelka.) L. Rózsa
(Eózsaági)
Antalné.
Hajnik Béla, ügyvéd, H. Pál 1849.
rendőrfőnök fia, szül. 1851. szept. 28.
Pesten ; tanult ugyanott. Tatán, Aradon
és Sopronban. A hetvenes évek végén
irodalommal foglalkozott; 1880-ban Gyulán törvényszéki aljegyző és szerkesztő
volt. Jelenleg az Anker életbiztosító társaság főfelügyelője. Mint fővárosi lakos
a magyar dalművészet terjesztése s a
fővárosi dalegyesületek magyarosítása
terén jelentékeny szolgálatokat tett. —
Munkája : Költemények.
Bpest. 1878. —
Szerkesztette a Békésmegyei Híradót 1879.
márcz. 15-től. 1880. decz. 19-ig (Vezérczikkeket, költeményeket és tárczákat írt
a lapba.)
Hl. Könyvészet

1878. — Kertbeny

Könyvészete

I. Magyar költök 15. 1. (Kefelevonat 1880.)
— Pallas

Nagy

Lexikona

VIII.

Hajnik Imre. jogi doktor, egyetemi
tanár, a m. tudom, akadémia rendes tagja,
idősb H. Pál jogtudós unokája, H. Lipót,
Esterházy Pál hg. uradalmainak központi
igazgatója s nyéki Németh Terézia fia.
szül. 1840. ápr. 5. Pesten, jogi tanulmányait részint Bécsben, hol atyja lakott,
az ottani egyetemen, részint a pestin bevégezvén, 1864-ben jogi doktor lett. Ugy
hajlama, mint családi hagyományai a
jogtanári pályára vezették. 1863. máj.
3-tól 1865. jan. 18-ig a pozsonyi akadémián tanársegéd és könyvtárnok volt;
ekkor a nagyváradi kir. jogakadémiához
a magyar történelem (és statistika) ny.
rendkívüli tanárának neveztetett ki; 1866ban a kassai kir. jogakadémiához helyeztetett á t ; 1867-ben a győri k. jogakadé-
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mia igazgatója lett. 1872-ben a budapesti
egyetemhez az egyetemes és hazai jogtörténelem rendes tanárává neveztetett
ki ; azóta itt működik. 1871. máj. 17. a
m. tudom, akadémia megválasztotta levelező s 1880. máj. 20. rendes tagjának. A
magyar történelemi társulat és a magyar
heraldikai s genealógiai társaság igazgatóválasztmányának tagja, az országos közoktatási tanácsnak, a vallás és tanulmányi
alap ellenőrző bizottságának volt tagja, a
jog- és államtudományi karnak két ízben
volt dékánja, 1889—90. az egyetem rectora.
— Czikkei az Österr. Revueben (1865. Das
fürstliche Haus Esterházy, eine statistische Skizze), a Jogtudományi Hetilapban (1867. A magyar helyhatósági jog
jogtörténeti jelentőségéről és kifejlődéséről). a Századokban (1868. Adalékok a
magyar kereskedelem történetéhez a vegyes házakbeli királyok alatt), A m. kir.
jogakadémiák és joglyceumok története
cz. hivatalos kiadványban (Pest, 1873.
A győri kir. jogakadémia), a Történelmi
Tárban (1878. Az 13&7. székesfehérvári
országgyűlés czikkelyei), az Akadémiai
Értesítőben (1864. A philos., törvény- és
tört. tud. köréből IV. Széchy Mária utolsó
életévei, 1865. V. Az 1621. nagyszombati
gyűlés és Pozsony meghódolása Ferdinándnak, A zsidók Magyarországon
a vegyes házakbeli királyok alatt), a
Beöthy Zsolt. Magyar Irodalom Történetében (Bpest, 1893. I. 187—191. A
magyar jog és a Hármas könyv.) —
Munkái: 1. Magyarország
az Árpád
királyoktól az ősiség megállapításáig és
a hűbéri Európa. Pest, 1867. — 2.
Magyar
alkotmányés jogtörténelem.
I. kötet. Magyar alkotmány és jog az
Árpádok alatt. Bpest. 1872. (A m. tudom,
akadémia 1872-ben a Marczibányi mellékjutalommal tüntette ki.) — 3. A nemesség országgyűlési fejenként való megjelenésének megszűnése. U. ott, 1873.
(Székfoglaló. Értekezések a társadalmi tud.
köréből II. 8.) — 4. Egyetemes
európai

jogtörténet. I. kötet. Alkotmány és jogfejlődés a középkorban. U. ott, 1875. (A m.
tud. akadémia által 1878-ban a Marczibányi mellékjutalommal kitüntetve. Ism.
Századok 1876. 2. kiadás, 1880.. 3. jav.
kiadás 1891. U. ott.) — 5. A királyi
könyvek a vegyes házakbeli királyok,
korszakában. U. ott, 1879. (Értekezések
a tört. tud. kör. VIII. 3.) — 6. A perdöntő eskü és az előzetes tanú-bizonyítás a középkori magyar perjogban. U.
ott, 1881. (Székfoglaló. Értekezések a társad. tud. kör. VI. 12.) — 7. Okirati
bizonyítás
a középkori magyar perjogban. U. ott. 1886. (Értekezések a társad,
tud. kör. VIII. 5.) — 8. Rectori megnyitó beszéde. U. ott, 1889. (Különnyomatban is.) — 9. A király
bírósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyes-házakbeli
királyok
korszakában. U. ott, 1892. (Értekezések
a tört. tud. köréből XV. 4.) — 10. Az
örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. U. ott, 1886. (Értekezések a
tört. tud. kör. XIII. 10.)
Akadémiai

Értesítő

1871.

169.,

1872.

155.,

1878. 106., 1879. 35., 1880. 89., 1881. 111., 1884.
217., 1885. 209., 1888., 1890. 297. 1. — Ortvay.
Száz év egy hazai főiskola történetéből.
Bpest, 1884. i s i . 1. — György Aladár. Magyarország köz- és magán könyvtárai 1885-ben.
Bpest, 1886. 434. 1. — Petrik Könyvészete. —
Bozúky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia
százados múltja. Bpest, 1889. 99. 1. — V.
Könyvészet

1891—92.

Hajnik János, jószágigazgató, szül.
1811. jún. 22. Váczon (Pestm.) középsorsú nemes szülőktől; középiskoláit szülővárosában, a jogot a pesti egyetemen
végezte s egy évi patvaria után 1831ben az ügyvédi vizsgát letette ; de csakhamar oda vágyott, hova valódi hivatá
sának elősejtelme ösztönzé, s a mezőgazdaság terére lépett á t ; 1832-től Károlyi Lajos gróf tót-megyeri uradalmában, a jeles Klauzál Imre vezérlete alatt,
szenvedélylyel látott új pályájának gyakorlati s elméleti tanulmányai után és nem
sok idő múlva mint önálló tiszt, 1839. a

279

Hajnóczi—Hajó

rohonczi intézet előadó tanára s mint a
juhászat körűi kitűnő ismeretekkel biró
intéző ismertetett. 1848-ban Sina György
báró érdi uradalma kormányát vette át,
s csakhamar magára vonta a közfigyelmet fáradhatatlan szorgalmával s czélszerű javításaival. Innét ment Czenkre
1852-ben a nagyhírű Széchenyi István
gróf eddig is széphírű gazdaságába, hol
már teljesen önállóan nyúlhatván a keze
alatti terjedelmes jószágok kormányzatához, majdnem hihetetlen gyorsasággal veté meg alapját egy oly gazdaságnak. mely kevés év múlva egyike
lett hazánk legnevezetesebb gazdaságainak. A czenki ekéknek, vetőgépeknek és
egyéb gazdasági szereknek ő teremtett
roppant kelendőséget; ő volt az. ki első
sorban és nyomatékkal szólalt fel a gépek alkalmazása mellett. A Czenken
most is fennálló czukorgyár keletkezéséhez hozzájárult és egy gazdasági gépgyárat állított fel. mely annyiban különös fölemlítést érdemel, mert abban nemcsak Magyarországon, hanem az egész
birodalomban a legelső Garrett-féle sorvetőgépet szerkesztették. a mely az 1853.
bécsi kiállításon az első díjat kapta; de
legnagyobb hírű lett a czenki eke, mely
angol minta szerint módosítva, a Zugmaier-féle eke utánzata. 1865-ben az
akkoriban a belga bank tulajdonában
levő gödöllői uradalom vezetését vette
át, melyet ezen uradalmak felosztása s
eladásaig megtartott. 1868. magyar kir.
jószágigazgatóvá nevezték ki Temesvárra,
mely állásában 1875-ig maradt; ekkor e
hivatal feloszlattatván, mint kataszteri
felügyelőt Pécsre helyezték át. Meghalt
1887. jún. 25. Czegléd-Berczelen. — Czikkei a Rohonczi Közleményekben (1840.
Egy-két szó a gyökeres növények termesztésének hasznairól), a Gazdasági Lapokban (1850—51. Nyilt levél az amerikai szénagyűjtő gereblyét és vontatót
illetőleg, Nyilt levél némely gazdasági
eszközök és gépek s a takarmány-kezelés

302

ügyében. 1852. Nyilt levél a kettős ekék
hasznosságáról, 1853—54. Néhány szó a
czenki birtok jelen állapotáról. Gazdasági
eszközök és gépek ügyében. Néhány szó
a trágyáról általában, különösen a mesterséges trágya fontosságáról, 1855. Nézetek a vetések fogasolásáról, Gzenkről
is néhány szó a gabna sormívelése érdekében, 1856. Gazdasági állapotok NagyCzenken, 1862., 1864—65. Reflexiók Sopronból, Czenki utóhangok. Gödöllői hangok, 1867. A sopronmegyei czukorgyártásnak fokonkénti emelkedése és ennek
következtében az ott általánosan emelkedett közjólét és vagyoni gyarapodás,
A czukoriparnak hazánkbani fejlődését
és jelen állapotát érdeklő levelek, 1868.
Még néhány szó a répatermelés költségeiről és ennek néhány módozatairól.
Általános eszmék a szellemi és anyagi
tőkék hatása felől, tekintettel gazdászati
s népességi viszonyainkra, Arad-Temesvár környéke, tekintettel az ottani általános gazdászati viszonyokra és egy-két
szó a bérrendszerről. Észrevételek a fogyasztási adó körüli reformok iránt. Nézetek a czukoriparnak hazánkbani gyorsabb fejlődését gátló egynémely akadályok
tárgyában, 1872. Gazdasági levelek külföldről, 1873. Gyakorlati útmutatások az
okszerű gazdasági üzlet szempontjából a
Bánság számára, A Köztelek alapköve
letételének emlékére, A rozsda s az ausztráliai buza, Nyilt levél a buzanemesítés
tárgyában, A vetőmag nemesítése, 1874.
Az 1874. termésről), a Falusi Gazdában
(1856. dr. Stöckhard tanár úrhoz sat.),
a M. Sajtóban (1856. 18. sz. Visszapillantás 1855-re), a P. Naplóban (1867. 266.
sz Néhány szó tájékozásúl a hazai czukorgyári mozgalmak érdekében), az Erdészeti és Gazdasági Lapokban (1867. A
czukorrépa termeléséről), a Gyakorlati
Mezőgazdában (1873. Az ausztráliai buza,
1874. Figyelemreméltó szavak), a Földmívelési Érdekeinkben (1873. Gazdasági
irányeszmék. Örvendetes kórjelenségek.
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1874.). a Reformban (1873. 165—168.
Széchenyi István gróf életéből) sat. —
Munkái : 1. Praktische Anleitungen
zu
einem rationellen Wirthschaftsbetrieb im
Banat. Temesvár, 1873. (Különnyomat a
Neue Temesvarer Zeitungból. Mint temesvári jószágigazgató, tekintettel a délmagyarországi lakosság igényeihez adta ki
ezen füzetet, melyet számos példányban
oszlott ki a kis gazdák között.) — 2.
Gazdasági és nemzetgazdasági
dolgozatok. Bpest, 1875. (Fontosabb czikkeinek
gyűjteménye). — Arczképe : kőnyomat
Anreiter fest. után kőre rajzolta Dauthage
Bécsben, névaláírásával, és Molnár J.
rajza s Röhn A. nyomt. Pesten 1858.
Vasárnapi

Újság

1857. 4. SZ. a r c z k . —

Mol-

nár József, A jelesebb magyar gazdák és
gazdaírók arezképesarnoka, szövege Hunfalvy Jánostól. Pest, 1858.— Szinnyei Könyvészete.

—

Pallos

Nagy

Lexikona

V I I I . 531.

(Bálás Árpád).

Hajnik Károly, országgyűlési gyorsíró, id. H. Pál jogtanár és Markovics
Antónia fia, szül. 1806. decz. 10. Pozsonyban ; iskoláit Pesten a kegyesrendieknél (1815—21) és az egyetemen
(1821—26.) végezte; az ügyvédi vizsgálat letétele után temesmegyei aljegyzővé
neveztetett ki. 1832-ben lépett fel mint
gyorsíró s azután szakadatlanúl valamennyi magyarországi s erdélyi országgyűlésen, összesen kilenczszer működött,
eleinte csak egyedül s kevés pártolásban
részesülve s csaknem egészen jutalom
nélkül, ügyszeretetből. Az erdélyi Napló
megkezdését 1831 — 35-ben, Wesselényi
Miklós báró tanácskozmányában és az
ellenzék pártolásával, indítványozta s
ennek szerkesztését díj nélkül, hazafias
indulatból vezette. A magyar országgyűlési kerületi napló megindítása, úgy az
országos naplók hívebb és bővebb vitele
szintén az ő érdeme. 1839-ben az ő eszközlésével, ügyessége s lelkessége által
alapíttatott meg a főrendi napló is, melyet szintén szerkesztett, már ekkGr illendő díjért, mert az ügy iránti részvét
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és roppant fontosságának kellő méltánylása fel volt ébresztve. Az 1839. országgyűlés alatt, midőn Batthyány Lajos gróf
először lépett fel a közjogi téren, e?y
ideig annak titkára volt (költségén Münchenben Gabelsbergernél is járt) és a
főrendi ellenzék különös pártolásában
részesült, mely ezen ügy érdekében
egyletet is alakított. A haladó párt.
a főherczeg elnök útján, folyvást sürgette országos gyorsíróvá neveztetését
és ugyanezt több megye is utasításba
adta. nevezetesen Zalában Deák Ferencz
tette ez iránt az indítványt. Az 1848.
történeti nevezetességű országgyűlésen a.
naplók, országgyűlési iratok és törvények
kiadója volt; ugyanekkor a megalakult
m. ministerium kinevezte országos gyorsírási főnökké és mint ilyen a Közlönynek országgyűlési tudósításait több társaival együtt szerkesztette. Jelen volt az
1848. országgyűlésen s ő hozta meg Pestre
az unió kimondásának hírét. 1849-ben
egy ideig kormánybiztosi minőségben működött Klapkával és Gaal Sándorral Erdélyben a Székelyföldön. A szabadságharcz után. az alkotmányos élet megszűntével, H is elesett pályájától és az
irodalomnak élt; Heckenast Gusztáv fölhívására annak kiadásaiban vett részt
mint szerkesztő. Midőn az alkotmányos
élet 1861-ben rövid időre föléledt, Hajnik
becses szolgálatai a gyűlésekben ismét
igénybe vétettek. Jelen volt és jegyezte
a tárgyalásokat az esztergomi konferenczián, a magánjogi viszonyok rendezése
ügyében tartott országbírói értekezleten
s áprilban az országgyűlés megnyíltával
mint a gyorsiroda főnöke ismét elfoglalta
régi helyét. Fárasztó s igen gyakran éjjeleit is igénybevevő hivatala mellett ez
országgyűlés alatt a Magyar Sajtó országgyűlési tudósításait is ő írta. Az év végén
gyöngélkedése miatt nyugalmat óhajtva,
a Balaton mellékére, a kies Badacsony
tájára költözött. Mint a szabad természet
kedvelője élt itt magányában 1865-ig.
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Ekkor visszatért Pestre s nemsokára meghívást kapott a nov. 17-re összehívott
kolozsvári országgyűlésre. Ez volt a l t .
-országgyűlés, melyen működött, de egyszersmind az utolsó is. Visszatérve sorvasztó betegségbe esett és több hónapi
szenvedés után 1866. szept. 25. meghalt
Budán. H. mint gyorsíró a Taylor-féle
angol gyorsírási rendszernek volt a híve,
mely vele ki is halt Magyarországon. -—
Munkája : Visszaemlékezések,
jelenetek
és adomák a magyar életből. Pest, 1856.
(2. kiadás. U. ott, 1856.) — Szerkesztette
a Beszédtárt. záradékúl az 1841—42.
országgyűlési jegyzőkönyvhöz, Kolozsvárt
3 kötetben, melynek kiadója is volt;
Pesten a Vasárnapi Könyvtár három folyamát 1856—59-ben 30 kötetben (mely
több kiadást ért) ; a Magyar Sajtó politikai lapot 1857. jan. 6-tól 1862. márcz.
12-ig; a Hírmondó cz. vegyes tartalmú
néplapot 1858. nov. 16-tól 1861. decz.végeig; az 1861. ápr. 2-ra Pesten egybegyűlt képviselőháznak (2 kötet) és főrendiháznak (egy kötet) Naplóját; Az
1865. nov. 19. Kolozsvárt egybegyűlt
erdélyi országgyűlés gyorsírói naplóját
(Kolozsvár, 1865.), a Képes Újság cz. néplapot 1866. február 1-től halálaig; az
Országgyűlési Emlékkönyvet 1866—67-re
10 füzetben (Farkas Alberttel együtt). —
A Szent István-társulat Encvclopaediájának is munkatársa volt.
Pesti
retek

Hirlap
Tára

1843. 251. S Z . — Ujabbkori
I V . 667. — Danielik,

101. 1. — Vasárnapi
— Pesti

\aplv

Újság

1866

1866. 219. s z .

Isme-

M. í r ó k

II,

41. Sz. a r c z k .

— Petrik

Köny-

v é s z e t e és B i b l i o g r . — Gopcsa László, A m a -

gyar gyorsírás története. Bpest., 1893.

Hajnik Pál idősb, jogi doktor és
egyetemi tanár, H. János városbíró és
Stephanovics Katalin fia, született 1774.
január 25. Váczon (Pestmegyében); iskoláit Pesten, azután öt évig a váczi gymnasiumban végezte ; mire a pesti egyetemre ment, hol a bölcseletet és a jogot hallgatta; két évig gyakorlaton volt
•és jogi doktori oklevelet nyert; pár évi
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ügyvédeskedés után 1801. nov. 1. a magyar magán- és büntetőjog tanára lett a
pozsonyi akadémián, hol 1809. első félév
végéig tanított. Egyetemi tanárrá neveztetvén ki Pestre, hol a statisztikát és
bányajogot tanította, rá kevéssel 1809.
deczember 12. ugyanott meghalt. Esztergommegye táblabírája volt és 1808ban a király, testvérével Ferenczczel.
nemesi rangra emelte. Előadásai oly kedveltek voltak, kora halála hallgatóit anynyira meghatotta, hogy azok négy hétig
önkényt gyászruhában jártak. — Munkája:
História Juris Hungarici a tempore S.
Stephani primi regis ad gloriose regnantem Franciscum I. cum synchronismo
nonnullarurn memorabilium e rebus patriis collectarum materiarum,in subsidium
juventutis scholasticae per aphorismos
deducta. et in tabellas distributa. Budae,
1808. Három rész.
Hazai

s Külföldi

Tudósítások

— Alig. Literatur-Zeitung,
1810.

85.

SZ.

—

1809. I I . 50. SZ.

Halle u n d Leipzig,

Vuchetich,

Mathias,

Oralio

funebris qua sp. ac consult. Viro Paulo
H a j n i k . . . parenravit. Budae, 1811. — Ocsterr.
Encyclopädie

I I . 479. — Katona.

História

Cri-

tica XL. 58i. — Vállas Antal Encyclopaediája. Pest, 1846. 689. 1. — Karcsú, Vácz Története IX. 288. — Ortvay, Száz év egy hazai
f ő i s k o l a t ö r t é n e t é b ő l 127. — Pauler

Tivadar.

Budapesti m. kir. tudomány-egyetem története I. 371., 387., 388. — Petrik Bibliogr.

Hajnik Pál ifjabb, 1 8 4 8 - 4 9 . rendőrfőnök. idősb H. Pál testvérének Ferencznek a fia, H. János jószágigazgató
testvérbátyja, született 1809-ben Váczon :
iskoláinak végeztével Pesten az ügyvédi pályára szentelte magát. A nemzeti
Casinonak 9 évig igazgatója volt. A
megyei téren 1845-ben Nyáry Pálnak
alispánná, 1847-ben Kossuth Lajosnak
Pestmegye részéről országgyűlési követté
való megválasztásánál egyike volt a fő
tényezőknek. Az 1848. márcziusi napokban Budapest városa részéről Pozsonyba
az országgyűléshez és a nádorhoz felküldött küldöttségnek ő volt a szónoka.
Az első magyar ministerium megalaku-
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lásakor H. a belügynél miniszteri tanácsossá, később rendőri osztályfőnökké
neveztetett ki. Az e terén kifejtett hazafiúi búzgósága. erélyes és humánus
bánásmódja, bátor elszántsága s bámulatos tevékenysége Budapest lakóinak
és honfitársainak becsülését nagy mértékben kiérdemelte. Mint a váczi kerület
képviselője, a képviselőházat ő is Követte
Debreczenbe, honnan 1849. ápr. végével
mint kormánybiztos és azután csakhamar
mint országos rendőrfőnök Pestre küldetvén, az akkori nehéz időkben s kivált
Pest bombáztatása s Buda-várának bevételekor tett ép oly erélyes, mint eszélyes intézkedései közelismerést vívtak ki.
A világosi katasztropha után Törökországba. innét Párisba menekült; időközben beutazta Görögországot is. 1851-ben
Kossuthtal Londonban találkozván, annak társaságában Észak-Amerikába utazott, hol vele mint az Egyesült-Államok
vendége, 18 államot bejárt, mire 1852.
végével visszatért Európába. Ez időtől
fogva Párisban telepedett le családjával
együtt, hol mint egy bordeauxi és champagnei nagy borkereskedő-ház ügynöke
működött. 1855-ben a párisi nagy kiállításnál a new-yorki híres Goodyear
háznak volt képviselője. 1858-ban amnestia mellett hazájába visszatért és
csakhamar a trieszti átalános biztosítótársaság pesti főügynökségénél az egyik
igazgatói állást nyerte el. Az 1860. országgyűlésre Vácz szülővárosa megválasztotta képviselőjének és ő lett a ház
quaestora. 1861-ben a pestmegyei árvabizottmány egyik elnökének választották
meg. A belga Hypothek-bank magyarországi meghatalmazottja, végre az Anker
biztosító egylet, igazgatója volt. Meghalt
1864. ápr. 28. Pesten. Sírjánál barátja
Tóth Lőrincz tartott bucsú-beszédet.
Családja aug. 4. síremléket állított a
kerepesi temetőben sírja fölé. — Czikkeket írt külföldön tartózkodása alatt az
angol és franczia lapokba. Országgyűlési
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beszédei a képviselőház Naplóiban vannak és hárahagyott naplójából a Brünner
Zeitung (1856. 79., 81., 83. sz.) közölt
mutatványokat. — Munkája; As életbiztosítás és as Anker. Pest, 1861.
Szilágyi Sándor, A magyar forradalom férfiai. P e s t , 1850. 70. 1. — Vasárnapi
2.

sz.

Ország

a r c z k . — Pester
Tükre

Lloyd

Újság 1801.

1861. 15. s z . —

1864. 157. SZ. — Hölgyfutár

I I . 16. SZ. — Hazánk

és a Külföld

1864.

1885. 1. Sz.

arczk. és gyászjelentés.

Hajnóczy Dániel, ág. ev. gymnasiumi
igazgató, szül. 1690. ápr. 9. Vágbeszterczén (Trencsénm.); Sopronban tanult és
1715-től a wittenbergai egyetemen a bölcseletet és theologiát hallgatta ; hazájába
visszatérvén a soproni gymnasiumban
prorectori czímmel tanított, majd conrector és rector lett (1742). Meghalt 1747.
febr. 26. Sopronban. Özvegye Deckard
Zsuzsánna Katalin, fia János Károly és
leánya Ilona Zsuzsánna gyászolták. Oertel János Gottfried mondott fölötte gyászbeszédet. H. akár tudományos műveltségét, akár tanári képességét tekintve,
egyike volt a legkitűnőbb tanároknak:
Wallaszky szerint pedig kora Cicerójának
neveztetett. A jenai tudós társaságnak is
tagja volt. Tantervet készített a gymnasium számára, mely rendszabályok halála
után is, minden lényeges változtatás nélkül, negyven évig fenntartattak. — Munkái : 1. Dissertatio
theologica de pharisaeis et seribis in cathedra Mosis sedentibus audiendis ex Matth. XXIII. 1.
2. 3. Quam. . .praeside Mart. Chladenio
eruditorum examini submittit. Vitembergae, 1718. — 2. Oratio funebris in
laudes dni Stephani Török de Telekes,
cum, relicto magno sui desiderio, efferretur, habita ad d. Vili. idus Április, a.
1723. Lipsiae. (Többekkel együtt). — 3.
Epitlialamion
quod viro. . . domino Joanni Jacobo Neuholdio . . . virginem . . .
Mariam Susannam gente Pameriam,
sanctissimo matrimonii foedere, in perpetuam vitae utriusque sortis ac tori
sociam ducenti, a n n o . . . 1729, die 20.

'287

288

Hajnóczy

storem fidelissimum . . . cum is ad proJunii. Cum religiosa felicitatis constantis
vinciám sacram superattendentis in ecapprecatione, inter fausta taedorum soclesiis Hungáriáé Trans-Danubianis quae
lennia, dicat. Jaurini. — 4. Panegyricus
sunt aug. conf. communibus suffragiis
dno Ferdinando Dobnero de Ratenhoff
sibi delatam anno 1742. d. VII. kai.
. . . c u m a. c. 1730. pridie idus februarias
Mártii in ecclesia Vadosfalvensi publice
efferretur, in solemni exequiarum comisolemniter rite consecraretur. Halae,
tatu, supremi honoris ac pietatis decla1742. — 11. Oratio funebris viro perill.
randae causa, diclus. Hely n.. 1731.
ac gener. dno Io. Georgio Kramer . . .
(Pilgram, Joh. Sig.. Die himmlisch gein lib. reg. civitatem Semproniensem . . .
sinnete Christen
cz. gyűjteményes
consulari dignitate praeclare merito . . .
gyászmunkában). — 5. Laudatio
fuhabita. Hely n.. (1742.) — Midőn 1739nebris qua seren, principem Eugenium
ben a soproni convent részéről Oertel
Franciscum Sabaudiae ac Pedemontii
elkisérésére Beszterczebánvára küldetett,
ducem . . . gloria rerum pace belloque
ezen útját Iter neosoliense cz. kéziratágestarum immortalem victoriis Turciban leírta, mely igen érdekes rajzát
cum Gallicum Hispanicum de aug. domo
adja azon kor szokásainak, és beleszőtte
Austriae imperioque christiano optime
Sopronnak régibb és újabb polgári s
meritum cum anno 1736. die 11. kal.
egyházi nevezetesb eseményeit. — Nevét
Maias relicto magno sui desiderio VindoHaynóczinak írta.; mások Hainóczynak
bonae Pannonum mortuus publiceque
és Haynóczynak is írták.
elatus ad d. 7. idus quintiles solemni
exequiarum pompa auctoritate publica
Veccardus,
Joannes
Christophorus,
Suppremi
velut immortalitati consecraretur pro
Officii Munus quo viro D. Haynoczio... justa
virium suarum modulo persecutus est.
solvit... Sempronii, d. 2. Mártii, anno 1747.
J e n a e . — Oertel, Johann
Gottfried,
D i e WOhl
Viennae. 1737. (Ugyanaz ugyanott, 1792.)
und mit Ruhm vor Gott abgelegte Rechnung
— 6. Epitaphium
Apellae Josepho Süss
eines zur Ruhe gehenden Schul Mannes...
Oppenheimio ob nefanda facinora, cona1747. Jenae. — Weszprémi, Succincta Med.
tusque impios an. 1738. jure optimo in
Biogr. II. 124. 1. — Klein, Nachrichten I.
298. — Catalogus Bibliothecae Hungarieae Fr.
furcam ferream acto, et caveae incluso,
C o m . S z é c h é n y i I. 452., I I . 177. — Wallaszky.
scriptum ab Hungaro. Tubingae, 1738.
Conspectus 356. — Katona, História Critica
— 7. Georgius Sigismundus
Liebezeit
XXXVIII. 8ÍS2. — Bartholomaeides, Memoriae
U n g a r o r u m 210. — .)/. Akadémia
Értesítője
. . . in funeris sui celebritate anno 1739.
1856. 222.1. — Müllner, A soproni ev. fötanoda
VIII. idus Decembres laudatus. Sempronii.
története. Sopron, J 857. 63—75. 1. — Fabó,
— 8. Luctus musarum Pannonidum in
Monumenta I. 81., II. 17. - Petrik Bibliogr.
augustum funus divi Caroli VI. . . . anno
1740. die 13. kal. Nov. meliore sui
Hajnóczy János Károly,
ág. ev. lelparte coelo recepti publice institutus.
kész Ruszton Sopronmegyében ; Rát MáU. ott, 1740. (Exercitationes societatis
tyásnak. a M. Hírmondó első szerkesztőlatinae quae Jenae est vulgatae . . .
jének jó barátja volt, kinek emlékkönyLipsiae. 1743. cz. gyűjteményben is.)
vébe 1773. márcz. Sopronban írta be
— 9. Versus memoriales. De quantitate
nevét. — Munkája: Das Bild
treuer
syllabarum et pedum carminumque vaLehrer und rechtschaffener Zuhörer in
rietate. Ratisbonae. 1741. (Mely tander Gemeinde Jesu, bei Gelegenheit des
könyv még a jelen század 30-as éveiben
gehaltenen ersten freien Gottes-Dienstes
is használtatott Sopronban.) — 10. Epider Augsburger Konfessionsverwandten
stola gratulatoria ad virum Dei dn. lo.
in Rust in Nieder-Ungarn, in einer AnSipkovics Tóth ecclesiae Tetientis pa- ! trittspredigt im Jahr 1783 entworfen von
.9. in sajtó

alá

adatott

18.9!). februar

21.
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Joh. Karl Haynozi. Oedenburg. — Nevét
Hainóczynak is írták.
Figyelő VIII.-103. — Petrik Bibliogr.

Hajnóczy József, ügyvéd, kir. tanácsos, kamarai főtitkár, a magyar Jakobinusok egyik legkiválóbbika, szül. 1750.
szept. 9. Aszódon (Pestm.), hol atyja H.
Sámuel ág. ev. lelkész, művelt szellemű
férfiú volt, ki sokat olvasott és esti órákban családjának különösen Magyarország
történetéből szokott felolvasni. Egyetlen
fiát gondosan és szigorúan nevelte. Magasabb kiképeztetés végett előbb Sopronba, azután Pozsonyba küldötte, bol
az ev. főiskolában 1771-ben a jogi tanfolyamot elvégezte. Ügyvédnek készült,
minthogy ez időben előtte mint protestáns és nem-nemes előtt a politikai pálya el volt zárva; 1773 nyarán ügyvédi
oklevelet szerzett. Az ügyvédi teendők
iránt nem érzett rokonszenvet; úgy látszik egyenes lelke fellázadt azon visszaélések ellen, melyeknek a jogi viszonyok
akkori szabályozatlansága tág kaput nyitott; ezért 1774 őszén Forgách Miklós grófnak magántitkáráúl való meghívását szívesen fogadta s rögtön Gácsra költözött.
A nagy terjedelmű birtokok urának azonban számos és bonyolult perei voltak, a
melyekkel a titkárnak kellett vesződnie ;
•ez nem volt kedve szerinti foglalkozás
és H. hajlandó volt Orczy Lőrincz báróhoz gazdatisztül átlépni; azonban szüleinek biztatására s rábeszélésére megmaradt
állásában. Ez alatt a haza közügyeit alaposan megismerte, mélyebb betekintést
nyert a magyar nemzeti s állami sanyarú
viszonyokba; könnyen hevülő véralkata
a franczia encyclopaedisták felé ragadta
s azok munkái kedves olvasmányai voltak. Forgách gróf egyik tisztje áskálódott
ellene s ez elkeserítette; 1778. jún. kilépett a gróf szolgálatából és Pestre jött,
hol a városnál aljegyzői hivatalért pályázott, melyet azonban nem nyert el.
1779 elején Széchenyi Ferencz gróf ügyvédje lett. A gróf s titkárja közt csakhamar
Id. S z i i m y e i J „ Magyar Írók IV.

j

j
1

;

I

í
[

szívélyes viszony jött létre. Urának összeköttetései által (a legnagyobb magyarnak
atyja akkor 25 éves volt és a dunántúli
kerület ítélő táblájának ülnöke) megnyiltak előtte a megyék, városok, főurak
levéltárai s a főnemesek féltékenyen őrzött leveles ládái. Oklevélgyűjteményének
fenmaradt (a Múzeumban őrzött) töredékeiben figyelemmel kisérhetjük búvárlatainak tizenhét évi (1777. decz. 10-től)
eredményeit; ezen másolatokat pontossággal és szakavatottsággal eszközölte:
leírja a hártya vagy papir minőségét, a
pecsétet és zsinórt vagy szalagot, melyről függ; jegyzetekben magyarázza a
helyneveket; sőt a szövegben előforduló
családtani adatokat leszármazási táblázatokban állítja össze; végre hazai oklevél-gyűjtőink között ő volt az első, kinél
nyomára akadunk annak, bögy minden
másolatot Összeolvasott az eredeti oklevéllel, a minek, valamint a másolásnak
napját mindig följegyezte. A mult századból származó oklevél-gyűjteményekben sűrűn fordul elő «e collectione Hajnocyana» föliratú másolat. A kutatás
izgalmai s a gyűjtés láza alatt még írását is elhanyagolta: midőn atyja erre
figyelmeztette (1777. nov. 30.), szépírási
leczkéket vett. Mellékesen a gróf könyvtárát rendezte s 1780 telére annak czímjegyzékét elkészítette. 1783 nyarán Széchenyi Ferencz gróf Horvátország báni
helyettesévé neveztetett ki, H. mint titkár
kisérte őt. Zágrábban a horvát- és tótországi gyűlések végzéseit másolta le, a
melyeket utóbb összes jogtudományi
iróink közt H. használt fel először. (Megjelentek a Magyar Országgyűlési Emlékek
közt.) 1785-ben, midőn József császár az
országot tíz kerületre osztotta, a pécsi
kerület királyi biztosává Széchenyi Ferenczet nevezte ki; e minőségben Somogy-Baranya, Verőcze és Szerém megyék kormányát vezette s H. ekkor
biztosi titkár lett. H. azok közé tartozott,
kiket benső meggyőződés vezetett József
10
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császár szolgálatába. Abból indult ki,
hogy a közjó szempontjából közönyös
dolog az, vájjon a törvényeket a nemzet
vagy egy ember alkotja . . . A magyar
alkotmányt csak hatalmi tény által lehet
megjavítani . . . «Ha tehát meg vagyok
gyó'zó'dve ariól, hogy az alkotmány a
nemesek és nem-nemesek között gyűlöletet támaszt és hogy az országgyűlés
soha sem fogja erőszakosan magához
ragadott jogait másokkal megosztani:
tartozom minden lehetőt megtermi, hogy
ember-társaim elévülhetetlen jogaik birtokábajussanak . . . » 1786-ban Széchenyi
Ferenez gróf elhagyta a császár szolgálatát és a magánéletbe vonult vissza. H.
nem követte őt; a gróf ajánlatára a császár
1786. február 20. királyi tanácsosi czímmel és évi 1080 forint fizetéssel Szerémvármegye alispánjává nevezte ki. A megye
székhelye Vukovár volt; itt telepedett le
s júl. 27. Bécsben nőül vette Hellmuth
Johannát, (H. Károly törvényszéki tanácsos leányát), a mely alkalommal atyja
latin versekkel üdvözli s abban mint az
ősök erényeihez hű fiút dicsérte; (ez és
atyjának egy latin, több német, valamint
anyjának öt német levele Egyházból 1770
— 1786. írva megvannak lefoglalt irományai közt a m. n. múzeumban). De a
családi életben nem volt szerencsés; neje
1788. nov. 12. Bécsben, hol orvoslást keresett, meghalt, a nélkül, hogy gyermeket
hagyott volna hátra. Hivatalos pályáján
nagy tevékenységet fejtett ki. Vármegyéjét gyakran beutazta s behatóan tanulmányozta, miként lehetne a gondjaira
bízott nép javát és fölvirágoztatását elősegíteni. Terveiről két ízben is kimerítő
emlékiratot terjesztett a császár elé. Azokban különösen a vizek szabályozásának,
az erdőpusztítás megakadályozásának és
a kereskedői útvonalak biztosításának
szükségét hangsúlyozta. Hivatalán kívül
szorgalmasan folytatta tudományos foglalkozásait is ; igen sokat írt és olvasott;
a nyugoti irodalmak főbb termékeit meg-
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szerezte ; a hazai tudományosság valamennyi kitűnőségével élénk összeköttetést
tartott fönn; Horányi Eleket, a híres
I történetírót, Zimonyban gyakran fölkeI reste, Batthyány Alajos gróffal, Csaplovics
Jánossal, Dugonics Andrással, id. Péczely
i Józseffel, Rát Mátyással, Széchenyi Fei rencz gróffal sat. állandó levelezést foly' tátott. Mikor 1788-ban a török háború
színhelye megyéjének közvetlen közelébe
I jutott, annak biztonságáról nagy erélylyel
; gondoskodott; ajánlatot tett, hogy 2000
emberből álló csapatot fog szervezni s
annak maga áll az élére. 1788 elejétől
kezdve számadó naplót vezetett és abba
j kiadásainak és bevételeinek minden fillérét, sőt érkezett és elküldött leveleit is
í bejegyezte; ezen naplóból értesülünk, hogy
a zágrábi szabadkőműves páholynak is
tagja volt.Megfeszített munkássága közben.
1789 telének legzordonabb napjaiban végI zett körútján szerzett meghűlés következI tében tüdőlobba esett; sokáig élet és halál
közt lebegett; de sorsa szomorú jövőjének megmenté. 1790. ápr. 29. SzerémI megyének a törvényes közigazgatás életbe
lépte alkalmával tartott közgyűlésén H.
mint nem-nemes hivatalától visszalépni
kényszerült; ekkor a rendek kitűnő hivatalos működését dicsérettel ismerték el
és elhatározták, hogy magok kérik nemessé tételét. H. ekkép hivatal nélkül.,
kétes jövőnek küszöbén állott. A sors
nem szűnt meg őt üldözni s végre szerencsétlenné tette. t790. máj. Ercsibe
utazott ott lakó atyjához; jún. 4. Pestre
jött és itt maradt okt. 13-ig. Mint ügyvéd,
feleinek ügyében okt. 13-tól tíz napig
Temesvárt tartózkodott, azután visszatért;
okt. 25. Bécsbe, innét nov. 6. Pozsonyba
ment, hol 1791. márcz. 9-ig maradt. Kenyérkereső munkája közben is eszméi
!
terjesztésén dolgozott és a Hadi Történetek és M. Hírmondó cz. bécsi lapokba a
: franczia forradalom eseményeiről sokat
• írt. Aug. elején visszatért Pestre. Itt néI hány nap múlva a Magnanimitas nevű
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szabadkőműves páholyban megismerkedett Martinovics Ignáczczal; szept. súlyos
veselobja ágyba szegzé ; hosszas betegeskedése végkép leterelte az úgy sem kedvelt
ügyvédi pályájáról. Felgyógyulása után,
okt. végén, régi pártfogójának. Széchenyi
Ferencz grófnak czenki kastélyába költözött. A magyar alkotmányról most is
abban a véleményben volt, mint öt évvel
ezelőtt. De mivel ebben a többség nem
osztozott, elhatározta, hogy ezt felvilágosítja s a maga ösvényére vezeti. Már
Vukovárról való távozása előtt megkezdette publicistái munkásságát. A magyar
közjog minden pontjára kiterjeszkedő emlékiratot dolgozott ki, melyet a megyéknek figyelmébe kivánt ajánlani, hogy az
országgyűlési követek utasításainak készítésénél tekintetbevegyék: Propositiones
deputationis fine elaborandae ablegatis
incliti comitatus ad comitia mittendis
instructionis exhibendae. (H. fogalmazata,
melyet kéziratban terjesztett; eredetije
lefoglalt irományai közt.) Később, az országgyűlés megnyitása után, az ország
rendeihez készüli fordulni az ország alkotmányának gyökeres átalakítására vonatkozó javaslataival: Ratio propenenaarum in comitiis Hungaricis legúm. (H.
saját kézirata lefoglalt irományai között;
úgy ezt, mint előbbi dolgozatát 4—4
példányban másoltatta le. Valószínűleg
azért nem nyomatta ki, mert mindjárt
az országgyűlés első nyilatkozataiból és
még inkább a királyi hitlevél tárgyalásából meggyőződött, hogy a feltevések, melyekből kiindult, minden alapot nélkülöznek. A két kiadatlan dolgozatban felhalmozott történeti készlet és az itt kifejtett eszmék nyújtották az anyagot
névtelenül megjelent négy közjogi monographiájához.) H. eszméi néhány hónap
alatt nagy fejlődésen mentek keresztül;
ennek magyarázatát a nagy franczia forradalom eseményeiben találjuk fel, melyekben ekkor egy ideális államrendnek,
a Rousseau által hirdetett eszméknek
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megvalósulását üdvözölték. Sőt e hatás
külső megjelenésében is nyilatkozott. Kazinczy. kivel 1791. jún. Bécsben Parniczky Mihálynál ismerkedett meg és
azóta a két férfi közt meleg barátság
fejlődött ki, írja róla: «A cynismusig
vitte a maga francziaságát, foldozott ruhában affectált járni és gyönyörködött
! abban, hogy a bársonyban járók általa
i megaláztatnak» ; ki különben Hajnóczyt
' az újabb kor Socratesének nevezte. H.
midőn politikus lett, nem szűnt meg
történetbúvár lenni; kiadta az 1618. po; zsonyi országgyűlés irományait és Kova*
csicsnak valóságos munkatársa lett. H.
az alsó Duna vidékén előforduló római
pénzekkel gazdagította Széchenyi Ferencz
grófnak czenki gyűjteményét; a bécsi múzeumokat, melyeknek egyik őre (Bartsch)
sógora volt. szintén gyarapította küldeményeivel. Széchenyinek czenki gazdag
könyvtárában és kéziratgyűjteményében
bő foglalkozást talált. 1791. okt. 21-től
1792. máj. 5-ig tartózkodott Czenken.
Forgách Miklós gróf sem felejtkezett meg
hajdani titkáráról; egy ízben ajánlatot
tett, hogy a nemességet megszerzi neki,
H. megköszönte, de el nem fogadta. 1792.
jún. elején munkáinak közrebocsátása
végett ismét Pestre költözött. Ekkor I.
Ferencz király koronázására Budán megjelent és Széchenyi lépéseket tett H. érdekében ; a budai kamaránál üresedésben levő titkári hivatalra ajánlotta (vetélytársa Kazinczy Ferencz volt). H. megkapta június 19. kinevezését 1500 forint
fizetéssel és tanácsosi czímének meghagyásával. Új hivatalát júl. 15. foglalta
el. E szerint régi vágya teljesült; Kovacsics közelében élhetett; ennek egyik
szobácskájában vonult meg és asztalánál
étkezett. Szabad idejét magyar történelmi
tanulmányok és forradalmi olvasmányok
közt osztotta meg. Ekkor fordítá le francziából magyarra, németre s latinra Martinovicsnak Gorani álnév alatt I. Ferencz
királyhoz intézett korholó s tanácsadó
10*
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híres levelét is. Barátaival sűrűn levele- j szokott életmódját és munkásságát. Otthon
zett, leggyakrabban Kazinczy Ferencznek
kimért pontossággal írta a nem-nemesek
írt (ki leveleit elégette). Martinovics 1793. jogi helyzetéről készülő nagy munkáját.
máj. 10. beavatta a titkos szövetség titElfogatásakor hatszáz lapnyi kézirata volt
kaiba ; a társaság egyik igazgatói tisztét
már készen és még csak 1244-ig jutott
is reá ruházta; erre H. az ember és
el. A mellett baráti összeköttetéseit is
polgár franczia kátéját lefordítá németre.
szorgosan ápolá; az év elejétől már hatKésőbb, aláírás nélkül, sajátszerű levelet
vanegy levelet kapott és száztizenhatot
kapott tőle. Bizonyos Purkart-féle olajról
küldött szét. Aug. 16. és 17. közötti éjjel,
beszélt, mely több egyént meggyógyított
11 óra tájban, éppen iratai rendezése
(ily módon közié azoknak neveit, kiket a
mellett lepte meg az elfogására kiküldött
titkos társaság tagjaivá avatott). Nem tudta,
pest-városi kapitány, megmondá jövetele
hogy mit jelentsen ez és megijedt, szemreokát és előmutatta a Bécsben már három
hányásokat tett neki s azóta nem írtak
hét előtt elfogott Martinovics levelét, melyegymásnak. H. Kazinczyt kíméletből óvaben a titkos társaság igazgatóit értesíti,
kodott bevonni az összeesküvésbe; később
hogy az összeesküvés titkait már föltárta,
azonban Szulyovszky által mégis elküldötte
tehát minden veszve van. H. erre levélneki a Katekizmust. Ez alatt a censura
szekrényéből levélcsomót ragadott ki s
mind szigorúbb lett; a király, a ki szeazt a fegyveresek elé dobva, fölkiáltott:
mélyesen ügyelt fel a sajtóra, 1793. jan.
Itt vannak az alávaló gazembernek többi
23. sajátkezűleg írt levél kíséretében küldte j levelei is. Azután ellentmondás nélkül
le a kanczelláriához Hajnóczynak Disser- 1 követé a tisztet. Katonai födözet alatt
tatio politico publica de regiae potestatis
rögtön Bécsbe vitték. H. azon kérelmét
in Hungaria limitibus és febr. 21. De
terjeszté elő, hogy írásban nyújthassa
comitiis regni Hungáriáé cz. munkáit,
be vallomását. Ezt aug. 29. készíté el.
hogy referáljon neki azoknak tartalmáról
Hajnóczynak és igazgatótársainak elfogaés terjeszszen elébe javaslatot azokra
tása országszerte megrendítő hatást gyavonatkozólag netalán szükségeseknek mukorolt. Bebörlönöztetésök igazi okát csak
tatkozó intézkedések iránt. A kanczellária
igen kevesen tudták. A megyék neheztelő
mindkét munkát veszedelmesnek találta
feliratokban aug. végén megkérték a kis megindította a nyomozást a szerző királyt, hogy a foglyokat küldje haza Malétének földerítése czéljából. H. máj. 17.
gyarországba. Erre a foglyok nov. 22. és
Sopronba utazott, hogy 18. eljegyzését
24. ismét Budára vitettek és ott 1795.
Hauer Terézzel, Hauer András soproni taápr. 27. H. fölött is kimondták a halálos
nácsosnak leányával megünnepelje. Onnét
ítéletet. Május 20. reggeli hat órára volt
visszatérve, új életének előkészítéséhez
kitűzve az elítéltek kivégeztetése, mely
fogott; aug. 1. elköltözött Kovacsicstól.
a mai budai vérmezőn hajtatott végre.
Budán, a vizivárosban, a mai DöbrenteyH. bátorságot és egyúttal megható méltóutcza közepe táján fogadott lakást; aug.
ságot mutatott. Arczvonásai nem változ7. Bécsből új bútorai, számadó naplója
tak, szelid mosoly vonult el ajkain, miszerint egy pamlag és 12 párnás-szék
dőn feje a törzstől elvált. A kivégzettek
megérkezvén, díszesen berendezé reményvagyona az ítéletek szerint a kincstárra
lettjövő boldogságának helyét, hová szept.
szállott; ingóságaikat aug. 10. elárverezelején óhajtotta bevezetni szeretett hitveték. A befolyt összegből a H. hagyatékáúl
sét ; aug. 16. még virágokat is vásárolt,
számított 220 frtot a király a kimúlt
hogy szép bútorait a molyoktól megóvja.
jogtudós nővérének engedte át. Ez volt
Rendezkedése közepette is folytatta meg- I a nagy gondolkozó munkás életének

i
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egyetlen jutalma. H. radicalis volt. de
nem felforgató, miként franczia irányú
elvtársai; tisztelte a történeti multat;
kímélte a magyar alkotmány azon részeit. melyek a haladással nem ellenkeztek. Törekvéseinek végczélját körvonalozza az 1794. aug. 29. beadott vallomásában ; ezek : a sajtószabadságnak törvényes biztosítása, a törvényes eljárás a
nem-nemesekre is kiterjesztessék és hogy
a paraszt is bírhasson birtokjogot. Folyékonyan beszélt magyarúl, németül, francziáúl. latinul, tótúl és az angol nyelvet
hat hét alatt tanulta meg. — Munkái:
1. Politisch-kirchliches
Manch - Her niaeon von den Reformen Kayser Josephs überhaupt vorzüglich in Ungarn,
mit nüzlichen Winken zur Richtung der
Gesinnungen des Adels, der Geistlichkeit
und des Volks auf den nächst bevorstehenden Reichstag in Ungarn. Gedruckt
mitWörbözischen Schriften. Hely n., 1790.
(Névtelenül. Ballagi Géza birtokában levő
példány borítékára írta Fáy András sajátkezűleg, hogy «fővesztett Hajnóczy ennek
a szerzője»). — 2. Acta diaetalia Posoniensia A. 1618. Item electio et coronalio Ferdinandi II. Pestini, 1790. (Névtelenül.) —/ 3, Üissertatio
politica publica de regľae potestatis in Hungaria limitibus. Hely n. 1791. (Névtelenül. Az
előszó kelte 1. szept. 1789.) —'4, De
comitiis regni Hungáriáé deque organisatione eorundem dissertatio juris publici
hungarici. Hely n.. 1791. (Névtelenül, az
előszó kelt 1791. márcz. 1. Pozsonyban).
— 5. Extractus
legum de statu ecclesiastico catholico in regno Hungáriáé
latarum 1792. (Névtelenül; az előszó
kelt: Ad amnem Ikva 26. apr. 1792.
Ebben fölállítja a szabadelvű egyházpolitika tételeit; azt javasolja, hogy a házassági bíráskodást vonják el az egyházi
bíróságoktól; teljes vallásszabadságot követel sat.) — 6. De diversis
subsiiiis
publicis dissertatio. Hely n., 1792.( Névtelenül: az előszó kelt: Ad lacum Fertő
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4. Maji 1792.) —/ 7. Intoleranz
des
katholischen
Klerus, ein Pendant zum
Manch-Ilermäon. Hely n., 1792. (Névtelenül; két kiadása; nem bizonyos, hogy
H. írta). — Irományai a kir. ügyigazgatóság által lefoglaltatván, a kir. tábla
levéltárába s innen 1876-ban a m. n.
múzeum könyvtárába jutottak; ezek közt
vannak H. szüleinek számos levele 1768r
tói 1787-ig és H. számadó naplója; a
Széchenyi Ferencz, Kovacsics és Jankovics
j gyűjteményeivel szintén több kézirata jur
\ tolt a múzeumba. Az atyja s anyja HayI notzi-nak írták nevöket. — Hajnóczynak
i nem maradt arczképe, azért adom sze• mélyleírását, Kazinczynak Szirmay Antal,
I Magyar Jacobinusok története cz. munká! jához írt jegyzetei után: «Egy kis termetű,
i tömött húsú, nem épen hasas, piros kisképű, derekasan ősz emberke. Szava éles
volt és harsogott. Láng volt a lelke. ..»
Magyar Hírmondó
SZ.

—

Bartholomaeides,
•

1786. 1G. s z .

Pressburger

Zeitung

1795. 41., 4 2 .

1795. 42.

SZ.

—

Memoriae Ungarorum 247.

— Országgyűlési

Emlék. B p e s t , 1848. ( K a z i n c z y

Ferencz fogsága naplója.) - Életképek 1848.
I. 15. 16. sz. (Jókai Mór, A világhirü Martinovics összeesltüvési pör részletei.) — Va\

sárnapi

Újság

1870. 14. SZ. — Horváth

Mihály.

Magyarország Történelme. Bpest, 1873. VIII.
162., 185. — Századok 1878—79. (Fraknói V.)
— Fraknói Vilmos. Martinovics és társainak
összeesküvése. Bpest, 1880. — Kazinczy, Pályám emlékezete. Budapest, 1879. (Nemzeti
K ö n y v t á r III.)

—

Pesti

Napló

1880. 344. s z .

esti k. — Ballagi Géza, A politikai irodalom
Magyarországon 1825-ig. Bpest, 1888. — Szirmuy Antal, A magyar Jakobinusok története.
Jegyzetekkel ellátta Kazinczy Ferencz.
Bpest, 1889. 79. 1. (Magyar Könyvesház 15,?—
157.) —

Petrik

Bibliogr.

— Kazinczy

Ferencz

Levelezése I1-—V. — Siklós és Vidéke 1894.
9. sz. — Hajnóczi

B. József,

Hajnóczy József

élete 1750—1795. Győr, 1894.

Hajnóczy Jóssef, ág. ev. lelkész. H.
János posztógyáros és Simonides Borbála fia, szül. 17ö9. márcz. 13. Modorban Pozsonymegvében ; szülővárosában
1778-ig a gymnasiumot látogatta; még
azon évben Nagy-Kőrösre s aztán Lőcsére ment. hol 1783-ig időzött. Ekkor Sop-
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ronba távozott, 1784. Modorba ment conrectornak, 1785-ben Cservenkára (Bácsm.)
lelkésznek. 1786. ápr. a wittenbergai
egyetemre iratkozott b e ; midőn 1787.
decz. 24. Wittenbergától búcsút vett, az
ottani egyetemen vele együtt tanult magyarok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak róla; még ki is nyomtatták a
távozó jeles tanulótárshoz intézett búcsúszózatukat. (Unsere Gefühle bei dem Abgange Herrn Hajnozy's von Wittenberg.
Michael Berky, Andreas Kralowanszky,
Samuel Martiny. Michael Zorkotzy. George Zeich. Den 24. Dec. 1787. Wittenberg.) Hazájába visszatérvén, Kiskérre
Bácsmegyébe hivatott meg lelkésznek,
mely egyháznak ő volt a megalkotója;
ott halt meg 1809. nov. — Kézirati munkái : Theologia dogmatica a D. Franc.
Vol. Reinhardo, magyarázatokkal ellátva;
Theologiae Prolegomena ; Observationes.
— Ballagi Géza nem tartja lehetetlennek, hogy az előbbi H. Józsefnek tulajdonított Manch-Hermaeon cz. munkának
ő a szerzője.
Annalen

der Literatur.

W i e n . 1811. I L 378. 1.

— Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 283.
l a p . — Uj ,W. Athenas

499. 1. — Ballagi

Géza,

A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig.
Bpest, 1888. 399. 1.

Hajnóczi (Zok) Rajmond József, bölcseleti doktor, m. kir. tanfelügyelő, szül.
1854. febr. 15. Derecskén Biharmegyében ; középiskoláit Nagyváradon, Derecskén. Debreczenben és Kézsmárkon végezte. 1875. szeptembertől 1878. júniusig
a budapesti egyetemen a történelmi, földrajzi, neveléstani s bölcseleti előadásokat
hallgatta. 1878. máj. 18. középiskolákra
képesítő tornatanítói oklevelet szerzett.
Az 1878—79. iskolai évben a fővárosi
VIII. ker. községi főreáliskolában tornatanító s a nemzeti tornaegyesületben
(1883-ig) előtornázó volt. 1879—80-ban
vizsgálataira készült. 1880. jún. 12. az
egyetemes földrajzból, a magyar történelemből és oklevéltanból bölcselet-dok-

300

j tori oklevelet. 1881. máj. 3. a történelemből és a földrajzból tanári oklevelet
j nyert; 1880 okt. 15-től 1888 tavaszáig a
| fővárosikir. tanfelügyelőség tollnoka volt;
j a mellett az 1882—83. iskolai évtől
kezdve az izraelita országos tanítóképző
j intézetben tornatanítással és 1887 — 88-ban
az orsz. Frőbel-nőegyesület gyermekkertésznőképző intézetében a történelem és
földrajz tanításával is foglalkozott. 1888.
J ápr. 9. óta Szepes vármegye kir. tanfelügyelője. Zák családi nevét 1884-ben
Hajnóczira változtatta. — Az irodalomban eddig túlnyomóan a neveléstan, történelem, földrajz és testgyakorlat terén
működött; ifjabb korában humorisztikus
elbeszéléseket is írt; első czikke a Biharban (1873. máj.) jelent m e g ; nevezetesebbek: a Debreczeni Ellenőrben (1876.
101. sz. A magyar philologiai társulat
gyűlése), a Délibábban (1879. Aphorizmák egy vén diák naplójából. Naprendszerünknek helyesen irányított térképéről),
j a Budapestben (1879.314. sz. A bor), a Polg.
Iskolában (1880. A földrajz oktatásáról), a
Honban (1880. 149. sz. Az új-tátrafüredi
fürdő), a P. Naplóban (1880. 208. sz. Egy
irodalmi botrány, 221. sz. Hazánk liegyés vízrajzának két térképe, 1882. 229. sz.
Három földrajzi atlasz), a Polgári Iskolában (1882. Két polgári iskolai földrajz),
a Népnevelők Lapjában (1882. A földrajz az elemi népiskola IV. osztályában,
1884. A legnehezebb föladat), a Váczi
Közlönyben (1882. A pénz), a Néptanítók
Lapjában (1883 A «tan» és összetételei.
i Az elemi népiskolai tanítás középpontja,
j 1892—93. A tanítóképző-intézeti tűzoltó
csapatok szervezése, fölszerelése és begyakorlása, A magyar népiskola jövője),
i a Sportban (1883. A tornászat sportja), a
Nemzeti Nőnevelésben (1883. Az éjszaki
fény), a Földrajzi Közlem.-ben (1883. Az
első délkör, 1895. A lőcsei kalendáriom).
a Herkulesben (1884. Magyar torna, A
testgyakorlás és a nők), a Tornaügyben
(1884—85. Elemi iskola
tanítóképzői

301

Hajnóczi—Hajó

tornarend, Szemelvények a tornaszerek
irodalmából, A tornahelyek földje, Az
eló'tornázók képzése), a M. Földben (1885.
156. sz. A gazdasági népoktatás), a Nemzetben (1887. 117. sz. Magyarország két
földképe, 1890. 297. sz. Ingyenes népoktatás), a M. Paedagogiában (1893. A magyar állam költségvetései és a népoktatás), a Szepesi Lapokban (1893. A lőcsei
kalendáriom); írt még a M. Bazárba
(1879), az Ország-Világba (1880), Borsszem Jankóba, Szepesi Lapokba, a Karpathen-Postba (1894.) sat. — Munkái: 1.
Egy adat Derecske történetéhes. Bpest,
1879. — 2. A térképrajzolás elemei. U.
ott, 1880. — 3. Földrajs a fővárosi elemi
népiskolák III. osztálya számára. U. ott,
1881. — 4. Földrajs az elemi népiskolák
IV. osztálya számára. U. ott, 1881.. 8. k.
U. ott, 1888.) — 5. Földrajs az elemi népiskolák számára. U. ott, 1883. (2. k.
U. ott, 1888.) — 6. Alkotmánytan
az
elemi és ismétlő népiskolák számára.
U. ott, 1884. — 7. A
Huuke-Környeiféle Egyetemes Földirati
tankönyv II.
részének 10. kiadása. U. ott. 1884. — 8.
A Betűs Szabó Gábor segítsége. U. ott,
(1885. Névtelenül. Nóták—Históriák 8.)
— 9. A mi jó, meg a mi nem jó. U. ott,
(1886. Névtelenül. Nóták—Históriák 11.)—
10. Kerekes Borcsa sorsa. U. ott, (1886.
Névt. Nóták—Históriák 23.)— 11. Puskás
uram megtérése. U. ott, (1886. Névt.
Nóták—Históriák 30.) — 12. A vármegyék iskolai
kési földképei. U. ott,
1887 — 90. — 13. A tornásás
ssabad
gyakorlatai
elemi és ismétlő népiskolák
számára. U. ott, 1888. — 14. Alkotmánytan az elemi és ismétlő népiskolák számára. U. ott, 1888. (2. kiadás. U. ott,
1892.) — 15. A
Hauke-Környei-féle
Egyetemes földirati tankönyv I. részének 11. kiadása. U. ott, 1888. — 16.
Földrajz az elemi népiskolák TV., V. és
VI. osztályai számára. Pozsony, 1891 —
93. Három rész. — 17. A kéve kötve jó.
Bpest, (1891. Névtelenül. Nóták—Histó-
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riák 115.)— 18. Váltó és adóslevél. U. ott,
(1893. Névt. Nóták—Históriák 141.) —
19. Hajnócsy Jóssef élete 1750—1795.
Győr, 1794.
Álneve s jegyei: Báró
Manemett, Dr. Z., Dr. H., —k—f., —i.,
Nro 13., — á—ó—, i—d—f. (az Üstökös, Pesti Napló, Hon, Bihar, Néptanítók Lapja. Egyetértés, Polgári Iskola,
Tornaügy sat. lapokban és folyóiratokban 1885-ig.)
Néptanítók

Lapja

1880. 554., 1883. 285., 1888.

245., 1891. 377. 1. — M.

Könyvészet

1880—81.,

1883,, 1887—88., 1891—93. — Corvina 1894.
36. SZ. — Századunk

névváltoztatásai.

Bpest,

1895. 93. 1. és önéletrajzi adatok.

Hajnóczi Pál. ág ev. lelkész. — Munquod, cum dnum Ferkája : Epicidium,
dinandum Dobner de Rantenhoff . . . solemni exequiarum ritu efferret: in supremum pietatis officium scripsit. Hely n.,
; 1731. (Pilgram, Joh. Sig., Die himmlisch
gesinnete Christen... cz. gyászbeszédgyűjteményben. Neve Haynóczinak írva).
Petrik

:
!
I
!

Bibliogr.

Hajnóczi Sámuel, ág. ev, lelkész, soproni származású; 1757-ben a jenai egyetemen tanult és miután hazájába visszatért, szülővárosában conrector volt; 1767.
Nemes-Csón (Vasm.) lelkésznek választották. — Több egyházi beszéde jelent
meg Haan Lajos szerint, melyeknek czímét azonban nem a d j a ; de midőn Horányinak hibául rója föl azt, hogy összetéveszti H. Dániellel, valószínűleg ő téved.
Haan, J e n a Hungarica 69. 1.

Hajnold Antal, kath. világi lelkész.
— Munkája: Predigt am neuen JahresTage 1817, vorgetragen in der HauptStadtpfarrkirche der k. f. Stadt Pest.
Pest, 1817.
Petrik

Bibliogr.

Hajó Géza, magyar színész. — Munk á i : 1. Játékszini
Emlény. Magyarhon
lelkes fiainak s leányainak ajánlja. Vácz,
1854. — 2. Játékszini Emlény...
Szé-
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kesfehérvár, év n. (Néhány apró névtelen költemény.)
Petrik

Bibliogr.

vidéki lapokba. így a Nyiregyházi Hírlapba (1892. Két halhatatlan halott, T e n nyson és Renan. 1893. 15., 16. sz. Gróf
Széchenyi István és a nők). — Sajtó alá
rendezi költeményeit és báró Kemény
Zsigmondról írt tanulmányát.

Hájos ( I s t v á n ) Gáspár, kegyes tanítórendi áldozópap és tanár. szül. 1724.
máj. 1. Jászberényben (Pestm.); 1743.
okt. 21. Nagy-Károlyban lépett a rendbe
Századunk
Névváltoztatásai
93. 1. é s ö n é l e t rajzi adatok.
s 1753. máj 3. miséspappá szenteltetett
föl; tanított Nyitrán (1745—47), Váczott
Hajós János, nvug. min. tanácsos, H
(1748—49); bölcselethallgató volt 1750—
János rendőrbiztos és csik-szent-királyi
51-ben Kecskeméten és Nagy-Károlyban ;
Koronka Borbála (előbb Sáskáné, a ma1752—53. theologus Debreczenben ; gymgyar úttörő színésznők egyik jelese) fia.
nasiumi tanár volt Tokajban (1754—56),
szül. 1819. decz. 15. Kolozsvárt, hol az
Debreczenben (1757). Szegeden (1758),
unitáriusok főiskolájában tanult; az ifjúugyanott a plébánia vicariusa (1759) és
ság szellemi mozgalmaiban élénk részt
tanár (1760—61), Nagy-Károlyban (1762
vett, mindennapi érintkezése volt az ez
- 6 3 ) , Kecskeméten (1764—65), Tokaj- : iskolából később kiváló hírnévre jutott
ban (1766—67), Nagy-Károlyban (1768), ; jelesekkel: Szentiványi -Mibálvlyal, Kriza
Szegeden (1769), Kecskeméten tanár és ; Jánossal és Gálffy Sándorral, kik ez idővice rector (1770—84.). Meghalt 1785.
ben alapították az akkori iskolák körészept. 24. Szegeden. — Kézirati mun- j ben ritka, s jeles irodalmi társaságot^
kája : Speculum linguae Scythico-Hunmelynek működésében későbben mint
garico-Magyarico- Székhelico • Hungaricae. jegyző és elnök buzgóan részt vett. Kriza
Horányi, Scriptores Scholarum Piarum. BuJános vezetése alatt szerkesztette az
d á é , 1809. I I . 70. 1. — Csaplár
Benedek,
Révai
1839-ben kiadott Remény cz. szépiroMiklós éfeäŕe I . 26'., 34., 64—67-., 92—95., 12!.,
dalmi zsebkönyvet, melyben több költe166., 172. II.- 39., 89.. 390-. IV. 30.. 32., 283. 1.
ménye s néhány fordítása jelent meg
és Cşaplâr Benedek szíves közlése a rend
jegyzökönyvéből.
Schiller és Hugo Viktor költeményeibőh
18£8-ban. mint okleveles ügyvéd kezHajós Isidor, földbirtokos, szül. 1859.
dette életpályáját. E politikai mozgalmak
febr. 19. Jernyén Sárosmegyében, földelső heteiben beválasztatván a városi
birtokos szülőktől; középiskoláit a preképviselő testületbe, tevékeny részt vett
montreiek kassai fó'gymnasiumában vémint jegyző s később tanácsos Kolozsvár
gezte.; 1.877-től 1881-ig a budapesti egyeközügyeiben
; a szabadságharcz korában
temen áesthetikát és bölcseletet hallgatott ;
egyszersmind a nemzetőrségnél mint főGyulai Pál. Greguss Ágost. Heinrich Guszhadnagy és az Erdélyre nézve felállított
táv és Beőthv Zsolt voltak a tanárai.
1884-től Szabolcsmegyében, jelenleg pe- j országos felebbviteli törvényszéknél előadói minőségben szolgálta a hazát. A
dig Zalamegyében Alsó-Lendván mezőmozgalmak lezajlása után Kolozsvár közgazdasággal foglalkozik. Hamburg családi
szolgálatában maradt 1861-ig. Az alkotnevét 1882-ben Hajósra változtatta. —
mányos i'jjjáalkotáskor az újból felállított
A Pesti Hírlapnak alapításától (1879) két
kir. kormányszékhez titkárrá neveztetett
évig belső munkatársa volt, művészeti s
ki. E munkakörben, különösen az erirodalmi czikkeket írt «s. r.» jegy alatt;
délyi földtehermentesítés ügyében kifejkölteményeket is írt Szana Koszorújába,
tett tevékenységeért a felség kir. tariáa Havi Szemlébe, a Fővárosi Lapokba,
az Ellenőrbe, a Magyarország és a Nagy- j csosi czímmel tüntette ki. Később mivilágba, az Ország-Világba, a Hétbe s Î niszteri tanácsosi ranggal ruháztatott föL
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Az 1872—75. országgyűlésre Kolozsvár
városa egyik országgyűlési képviselőjévé
választotta. Az egyházi téren, mint a
kolozsvári unitáriusok iskolájának felügyelő gondnoka, a Baldácsy protestáns
alapítvány igazgató tanácsának tagja s
a közreműködésével megalakult budapesti unitárius egyházközség gondnoka,
szintén jelentékeny tevékenységet fejtett
ki. Az 1881-ben a székely mívelődési s
közgazdasági egyesületet hozta létre ; az
egyesület megalkotása, szervezése s fentartása körül a legbuzgóbb munkásök
egyike volt és elnökévé választatván,
fáradhatatlan buzgósággal vezeti ma is
az egyesület ügyeit. Jelenleg nyugalomban él Kolozsvárt.
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mezei gazdaságnak
különös formája és
annak rendes számolása. Mely által a
mezei gazda a földjeiből legalább is tízszer annyi hasznot húzhat, mint különben a szokott gazdálkodás szerint veszen
azokból. Készítette és tulajdon költségén
kiadta. Székes Fejérvár, 1819.
Szinnyei

Könyvészete.

Hajóssy György Krizánt,
szent Ferenczrendi hitszónok, szül. 1851. ápr. 21.
O-Szőnyben Komárommegyében; 1868.
szept. 18. lépett a rendbe s 1874. ápr.
25. miséspappá szenteltetett föl; hitszónok volt Simontornyán (1878), Komá;romban (1880—85), Budapesten (1885—
90), Pozsonyban (1890-91) és jelenleg
nagy-abonyi (Pozsonym.) lelkész-helyettes. — Irt költeményeket 1871-ben a
Vasárnapi
Újság 1881. 50. Sz. a r c z k . — Magyar Tisztviselő
1881. 52. s z . a r c z k .
M. Néplapba; czikkeket 1874-től a M
Államba, a Komáromba, Komárom és ViHajós József, veszprémi kanonok, szül.
1792-ben a szombathelyi püspökség so- j dékébe íl 880., 1884. A nemzetek erkölr
csisége az utolsó századokból különös
roki majorjában, hol atyja számadótekintettel hazánkra, Az erkölcsi neye,juhász volt; a szombathelyi szent Ferenczrendiek zárdafőnöke szállással és j lésről) és a M. Koronába (1880.) — Munkái : 1. Szerény vélemény a szűz Máriáélelemmel látta el a fiút. a ki csak így
ról czímzett magyarhoni Ferencz-rend
folytathatta tanulmányait; később mint
bölcsészeti osztályainak átalakítása ügyénevelő került föl Pestre s a veszprémi
ben . . . . . 1877. — 2. Szent beszéd, mepapnövendékek közé lépett ; a pesti közlyet szent István Magyarország első aposponti nevelőben végezte a theologiát.
toli királyának ünnepén Bécsben a szt.
1819-ben áldozópappá szenteltetett föl
kapuczinus atyák templomában 1884. aug.
Rövid ideig a veszprémi káptalan kar20. tartott. Komárom, 1884. — Előfizekáplánja s 1827-ig a megyei nevelőintétést hirdetett (Simontornyán 1878. nov r
zetben tanulmányi felügyelő volt. Ez
2.) Jézus szenvedéséről elmélkedő hitszór
időtől 1834 ig az egyházi jogot és történok cz. munkára, melyet Stannihursjt
nelmet tanította, egyúttal házassági védő
Jézus társ. atya műve felhasználásával
s a papnevelő aligazgatója, azután 16
írt. Megjelenéséről azonban nincsen fudoţévig felső-iszkázi plébános volt; 1846-ban
másom. — Szerkesztette s kiadta a Jó
a veszprémi szentszék ülnökévé nevezPásztor cz. havi egyházszónoklati folyótetett ki s 1850-ben kanonok lett. Megiratot 1880-tól Komáromban. 1885—90-ig
halt 1855-ben. A felső-iszkázi plébániáBudapesten és 1890 —91-ben Pozsonyban
nak 700 p. frt. alapítványt tett. — Egyés alapította 1886. okt. 3. a Remény cz.
házi beszédei a Magyar egyházi beszédek
gyűjteményében (Uj folyam. Buda 1840 — szépirodalmi és ismeretterjesztő képes
hetilapot Budapesten, melyet 1887. febr.
45. III. és IV. k.) jelentek meg.
20-ig szerkesztett, mikor a lap megszűnt.
Religio 1855. IT. sz. (Szabó Imre.)
(Valláserkölcsi czikkeket írt a lápba). '—
Hajós Sándor,
cs. kir. kapitány és
Kéziratban: Szónokok könyve (szentírás.
Fejérmegye táblahirája. — Munkája : A
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szent atyák, jelesebb egyházi írók, részben
a pogány bölcsek mondataiból szerkesztve,
több kötet.) — Nevét Hajóssy Kr. Györgynek írta. Álneve: Szőnyi.
Szöllössy

Károly,

1. — M. Könyvészet

Szerzetes

K e n d e k I . 166.

1884. — Schematismus

Ord.

Minorum S. P. Francisei 1890. és önéletrajzi
adatok.

Hajóssy Ottó, ügyvéd és országgyűlési képviselő, Békés-Gvulán ügyvédkedett, midőn országgyűlési képviselőnek
megválasztották ; azonban reá alig félév
múlva 1887. decz. 5. Gyulán meghalt
44. évében. Függetlenségi párti volt. —
Czikkei a Hazánk és Külföldben (1867.
A gyulai vár), a Békésvármegyei régészeti s művelődéstörténeti Évkönyvben
(1875, Mívelődéstörténet és mívelődés
Békésmegyében, 1876. Tomcsányi József
emlékezete), a Pesti Naplóban (1880.
198., 204. sz Thüringiából: Rudolstadt,
Schwarzburg). — Szerkesztette s kiadta
a Békés cz. hetilapot 1869. okt. 1-től
{alapításától fogva) 1871. decz. 31-ig
B.-Gyulán.
Békés

1887. 5 0 . SZ. — Egyetértés

1887. 338. SZ.

Hákonyilstoaw. L. Losoncsy
Hdkonyi
István.
Haksch Emil, ügyvéd és városbíró, az
1848—49. szabadságharczot mint tüzérhadnagy küzdötte végig ; azután közjegyzőnek neveztetett ki a baranyamegyei
Dárdára, honnét 1862-ben Pécsre jött
és ügyvédi irodát nyitott; nemsokára
városi főjegyző lett. A 70-es években
ismét ügyvéd-gyakorlatot folytatott 1892ig, midőn Pécs községe bírájának választotta meg. Meghalt 1894. ápr. 14. Pécsett
64. évében. — Munkája: Négy esi báró
Ssepesy Ignács alapítványának
f öcsélj a.
Válasz Lósz Antal úr neve alatt kiadott:
Báró Szepesy Ignácz és Pécs városa cz.
röpiratára. Pécs, 1865. — Alapította és
szerkesztette a Pécsi Figyelőt 1873-tól
1884. jún. 28-ig.
Pécsi

Figyelő

1894. 46. SZ. — Pécsi

Közlöny

1894. 43. SZ.

Haksch Lajos,

hírlapíró Pécsett. —
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Munkája : Fotográfiák. Pécs, 1892. (Ism.
M. Szemle.) — Szerkesztette a Pécsi Hírlapot 1886. decz. 19-től 1890. márcz. 30-ig;
a Pécsi Figyelőt 1890. ápr. 2-tól 1893.
nov. 29-ig, a Veréb Jankó élczlapot 1890.
ápr. 6-tól 1892. decz. 31-ig (Dr. Muki
álnévvel) és a pécsi tűzoltó-egylet s alakuló mentőtársulat javára az Emléklapot
1888-ban (többekkel együtt).
ill. Könyvészet

1887. — Ország-

Világ

1890. 5 1 .

sz. arczk.

Halabori Bertalan. L. Bertalan (halabori).
Halácsy Sándor (halácsi), mérnök, a
Ferencz József-rend vitéze; fővárosi szakosztályi mérnök. Meghalt 1885. márcz.
26. Budapesten 48. évében. — Munkája:
Ssabad királyi Pest városa egész határában háromszögített elsőrendű fő-alappontok kiszámításának jegyző-könyve.
Pest. 1867. (Kőnyomat, térképpel).
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

Halapi Konstantin.
stantin.

L. Alapi

Kon-

Halasi Aladár, jogi doktor, ügyvéd,
szül. 1859. ápr. 14. Veszprémben; tanulmányait ugyanott, Pápán, Budapesten és
Párisban végezte; 1889-ben ügyvédi vizsgát tett a budapesti kir. táblán és azóta
gyakorló-ügyvéd Veszprémben. Családi
nevét 1862-ben atyja Haskler Vilmos orvos változtatta Halasira. — Irodalmi,
aesthetikai, jogi czikkeket, költeményeket
és novellákat írt a Budapesti Szemlébe,
a Fővárosi Lapokba, (1877. 214. sz. Petőfi
Pápán), a Honba (ennek belmunkatársa
is volt), a Jókai által szerkesztett Életképekbe, a Petőfi-Társaság Lapjába, (1878.
Petőfi és az egykorú kritika), a M- Salonba (IX. 1888. Petőfi s az egykorú kritika) s egyéb fővárosi és vidéki lapokba.
— Munkái: 1. Petőfi-Reliquiák.
1841—
1849. Gyűjtötte... Bpest, 1878. (Ism. Hon
127. sz.) Többek közt közli ezen munka
Petőfi proclamatióját 1848-ból; ebben, a
birtokomban levő eredetivel összehasonlítva, összesen 77 hibát találtam; a Pe-
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tőfi-irodalom összeállítását, melyet a munkához csatolt előszó kiemel, már előbb
a kolozsvári Történeti Lapokban 1874.
2—19. sz. sokkal részletesebben, az egyes
költemények megjelenésére is utalva, megírtam volt; ennek kivonata van itt szintén
közölve). — 2. A grófi kastélyban.
Beszély. Heyse Pál után németből ford. U.
ott, 1879. (Olcsó Könyvtár 86.) — 3.
As utolsó órában. Elbeszélés. Spielhagen
Frigyes után németből ford. U. ott, 1881.
íOlcsó Könyvtár 128.)
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gányába húzta meg magát. 1850-ben
Barsmegyében talált alkalmazást mint a
kis-sárói ref. iskola tanítója s egyszersmind a község jegyzője; innét két év
múlva Garam-Lök, majd Léva, 1856-ban
pedig Pápa választotta meg népiskolai
tanítónak, hol jelenleg is működik. Tanító társaival megismertette az írva olvastató módszert; egy ily ábéczével a
ref. egyetemes tanügyi bizottság előtt
pályázott is s munkája Gönczy Pál nyertes műve mellett dicséretet nyert. —
31. Könyvészet
1878—79., 1881. —
Veszprémi I Költeményt írt az Életképekbe (1846). a
Független
Hírlap
1889. 48. SZ. —
Századunk
Hölgyfutárba (1849 után) pedig KomáNévváltoztatásai
94. 1. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .
rommegyei tudósításokat. — Munkái:
Halássy Caesár, kath. segédlelkész és
1. Vezérfonal a földrajz első tanításáhittanár Nagy-Kállón Szabolcsmegyében.
nál. Pápa, 1872. — 2. Rövid
földisme
— Munkája: A túlvilágban
való igaz
a népiskolák III.—VI. osztálya számára
hit. Beszéd, melyet 1894. halottak estéjén
U. ott, 1872. Három füzet. (Két ezer
N.-Kálló közönségéhez intézett. Nyíregypéldányban nyomatott. 2. kiadás 1876..
háza, 1894. (A tiszta jövedelem a nagy4. kiadás 1879. u. ott). — 3. Az egykállói kath. kör javára szenteltetik).
házkerület
által kiadott tanterv
táblás
31. Állam
1894. 289. SZ.
átnézete. U. ott. 1872. — 4. Az egy
tanítóval
biró vagyis osztatlan
népHalasi István,
ev. ref. népiskolai taiskola
tan- és órarendjének
táblás
nító, szül. 1822. febr. 7. Lábatlan közkimutatása.
U. ott, 1873. (A ref. tanségben Komárom megyében földmíves szüügyi bizottság által kitűzött 40 aranyos
lőktől ; iskoláit 1884. Losonczon kezdte
pályázatra í r t a ; a pályadíjat azonban
s 1844-ben a bölcseleti osztályokat véZsindely István tanár nyerte el). — 5.
gezte, midőn az országosan ismert KaPolgári jogok és kötelességek
ismerterády Ignácztól (Kossuth gyermekeinek
tése a népiskolák Y. és VI. oszt. szánevelőjétől) megnyitott kisdedóvó kömára. U. ott, 1873. (Kétezer példányban.
tötte le figyelmét, melyben H. mint az
egylet által felfogadott segéd 1844. szep2. kiadás 1877., 3. k. 1880. U. ott). —
tembertől a következő év nyaráig mű6. jEgyháztörténet. Nagy János után. U.
ködött ; majd még azon őszön beiratott, 1874. (Kétezer példányban; 2. kikozott a kisdedóvókat képző intézetbe, I adás 1876., 5. k. 1874.. 9. k. 1881., 10
hol tanképesítő oklevelet nyert és 1847k. 1886. u. ott). — 7. Rövid
természetben mint rendes kisdedóvó Budán al- \ tan a népiskolák VI. oszt. számára. U.
kalmaztatott. Itt egy év alatt 72 tisztán
ott. 1875. (Ezer példány). — 8. Méternémet kisdedet magyarosított meg. 1848rendszer ismertetése a népiskolák IV.—
ban az óvó helyiség katonai laktanyává
VI. oszt. számára. U. ott, 1875. — 9.
alakíttatván át, az intézet feloszlott, az
Kis gazdaságtan
a népiskolák III.—V.
óvó pedig a nemzetőrök közé lépett; ! oszt. számára. U. ott. 1875. (Ezer pélkésőbb a hivatalos Közlöny szerkesztődány, 2. kiadás 1877. u. ott). — 10.
ségénél javító állást nyert, hol aztán a
Természetrajz
a népiskolák II. és III.
szabadságharcz bevégezteig megmaradt.
osztály számára. U. ott, 1876. Mindezen
Ekkor a zaklatások elől szülőfölde manépiskolai könyvek a dunántúli ref. egy-
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házkerület iskoláiban használatban van- ' tói 1867-ig a főkáptalannál Egerben volt
nak és még több kiadást is értek. —
beosztva karkáplánnak és az angol-kisSzerkesztette az Egyházmegyei népiskolai
asszonyoknevelőintézetében hitoktatónak.
Közlöny cz. havi folyóiratot 1858-ban
1867-ben a dévaványai plébániai javaPápán.
I dalmat nyerte el. hol 1883-ig lelkészkeNéptanítók
lapja
1872. 813. 1. — Uj V. Athe- j dett; ekkor parochiáját a rakamazival
nás 165. 1. — Verédy, Paedagogiai Encyclo- i cserélte föl. Hosszas betegség után mint
paedia 350. 1. és önéletrajzi adatok.
a rakamazi kerület alesperese halt meg
Halasy ( H a l a s c h y ) János Mihály. L.
1891. máj. 27. — Ifjú korától fogva sok
Halasy
Mihály.
j hirlapi czikket és értekezést írt a lapokba
és folyóiratokba. — Munkái: 1. Bibliai
Halasy Kálmán, jogi doktor és állami
képzőintézeti tanár. szül. 1851. júl. 5. ! történetek az ó- és újszövetségből a népLéván Barsmegyében, hol atyja városi ! iskolák használatára. Eger, 1867. — 2.
tisztviselő volt; a gymnasiumot Léván.
Bibliai történetek az ó- és újszövetségBudapesten és Kecskeméten befejezvén. I bői az elemi iskolák használatára. U ott,
Mednvánszky Dénes báró fiának nevelé- j 1867.
sével bízatott meg és egyidejűleg beiratPetrik
K ö n y v é s z e t e . — Koncz Ákos,
Égri
egyházmegyei papok az irodalmi téren 102.1.
kozott az 1870—71. tanévre a pozsonyi
kir. akadémiára joghallgatónak és két év
Halasy Mihály, ág. ev. magyar lelkész
múlva az államvizsgát letette. 1874 végén
és polgáriskolai igazgató volt Sopronban
szülővárosában az állami tanítóképző1803-ig; ekkor ugyanott a gymnasiumintézetnél segédtanár lett. Jogi doktori
ban syntaxist tanított 1805-ig, mikor
oklevelet a budapesti egyetemen nyert.
nagy-geresdi, 1818-tól pedig kis-péczi
Mint tanár (időközben rendes tanárrá
Jelkész lett. — Gzikke a Tudományos
neveztetett ki) 16 évet töltött Léván; ekkor
Gyűjteményben (1826. IX. Az értelema herczeg Esterházy hitbizomány levélnek gyakorlásairól.) — Munkái: 1. Betárának rendezésével bízatott meg és ezen
schreibung der gegenwärtigen Einrichczélból 1889 őszén szabadsággal Kismartung der ev. Bürgerschule in Oedenburg.
tonba utazott ; ezen megbízást 1890. jún
Abgefasst Jan. 1801. Oedenburg. — 2.
teljesítvén, visszautazott állomására LéTrauerempfindungen
am Grabe der Frau
vára ; két évig Znióváralján, 1893—94Rosine v. Wietoris, gebohrnen Schneller
ben Temesvárt működött mint tanár és i . . . 17. Febr. Vom Hausfreunde. U. ott.
1894. nyarán visszahelyeztetett Lévára
1802. — 3. Am Grabe d e s . . . Herrn
Jonathan
von Wietoris, . . . Lehrers und
— Munkái: 1. Emlékkönyv
az orsz.
magyar tűzoltó-szövetség VIII. közgyűlé- ; Professors . . . allhier. Im Namen seiner
sämmtlichen Schüler den 3. Nov. 1802.
séről, kapcsolatban a magyar tűzoltók
U.
ott. — 4. Warum
sollen mir das
adriai kirándulásával, összeállította és
Abendmahl
Jesu heilig halten
und
naplószerű útirajzzal ellátta. Bpest, 1887.
gerne gebrauchen ? Eine Predigt in dem
— 2. Hásasságjog vonatkozással az egyBethause der Aug. Con f. Verwandten zu
séges polgári házasságra. Temesvár. 1893.
Oedenburg am Gründonnerstag 1803 ge.)/. Könyvészet 1893. és önéletrajzi adatok.
Halassy Ló'rincs (dévaványai), katho- I halten. U. ott, 1804. (Ism. Annalen der
Literatur. Wien 136. sz.) — 5. Halotti
likus plébános, született 1833-ban; vé!
/
gezve tanulmányait, 1853-ban az egri
prédikdtsió, melyet néhai tek. ns. nemz.
érseki irodában nyert alkalmazást; 1856és vitézlő sz.-martoni Radó József úrnak
ban pappá szenteltetett föl és egy I . . . soprony várm. szolgabirájának utolsó
évig Eger-Szalókon káplánkodott. 1858- I tisztességtételére 1816. márcz. 13. Lakon
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ť. n. vasvármegyei helységben mondott.
montreieknél végezte 1854-ben ; azon év
U. ott. 1816. (Döbrentey Lajos halotti
okt. 13. atyja kívánságára orvostanhallelmélkedésével és búcsúztató versével
gatónak iratkozott be a pesti egyetemre ;
együtt.) — 6. Mire köteles minket az
1857-ben Bécsbe ment az ottani hírneves
evangyelika anyaszentegyháznak háromtanárok hallgatására s 1858. júl. 9. a
száz esztendőktől fogva való fennállása ?
védhimlőoltás gyakorlására feljogosító biA reformatiónak harmadik százados inzonyítványt nyert; orvosi oklevelet azonnepén 1817. esztendőben esett nov. 2... j ban nem szerzett. Gyenge idegzete s az
a maga gyülekezete előtt fejtegette. U.
orvosi pálya iránt való ellenszenve mindott. — 7. La Perousenak 1785., 1786..
inkább előtérbe lépett (egy hullabonczo1787. és 1788-ik esztendőben tett utazálásnál, kezét megvágva, életveszélyben
sának veleje. Ford. U. ott, 1817. (Neveis forgott), és midőn 1859-ben az 5. évet
zetes utazások Tárháza, kiadta Kis János
is elvégezte, végkép megvált ezen pályáIII. kötet.) — 8. Válogatott bibliai histól. Ekkor a Győri Közlönyhöz nyert
tóriák az ó és uj testamentomból. Hühmeghívást és ott rövid ideig mint segédner János szerént. Németből ford. Poszerkesztő működött. Még azon év aug.
zsony, 1817. — Nevét Halaschy János
28. Péczelre költözött Szemere Pálhoz,
Mihálynak is írta.
kinél két hónapig működött; annak Tondithyramb és dalverseny cz. nagy munAnnalen
der literatúr.
W i e n , 1811. I I . 380. 1.
— Müllner Mátyás. A s o p r o n i e v . f ö t a n o d a
káját rendezte s írta le két példányban
története. Sopron, 1857. 96. 1. — Petrik Bi(ezek közül az eredeti példányt H. a
bliogr.
nemzeti múzeumnak ajándékozta; ebből
Halassy Pál, theologiai tanuló volt
adta ki azt Szvorényi, Szemere Pál összes
Olmüczben és magyarországi nemes szármunkáiban). 1861-ben Pestmegye levélmazású. — Munkái: 1. Oratio in Laudem
tárához segédnek neveztetett ki s a göadmodum reverendi domini Ambrosii
döllői szolgabírói hivatal irattárának renRáczkevi eccles. Strigoniensi canonici
dezésével bízatott meg ; hét hónapi műconscripta. Olomucii, 1597. (Végén: Carködés után, a provisorium alatt szept.
men in natalem diem rev. ac nob. dni
végen állásáról leköszönt. Nagybátyjánál
Georgii Szlatinay ejusd. Metrop. Eccles.
Halász Károlynál vonta meg magát és az
Strigoniensis Canonici oblatum). — 2.
irodalomnak élt. Kiválóan hatottak reá
Oratio in. . . inaugurationem... Joannis
Fekete G. és Kádas Rudolf tanárainak,
Kutassi archiepiscopi ecclesiae metroponemkülönben Lugossy Józsefnek és Fésűs
litanae Strigoniensis.. . U. ott, 1597.
Andrásnak buzdításai. Csengery Antal útA m. n. múzeumi könyvtár példányairól.
ján megismerkedett az akkori irodalom kiHalász Adolf. ju. Kibianssky
Adolf.
válóbb férfiaival is. Iródiákja lett Szemere
Halasz Bálint (dabasi), földbirtokos.
Pálnak, Eötvös József bárónak és Deák
Meghalt 1858. ápr. 15. Alsó-Dabason
Ferencznek. Az 1862. év nyarán Szuborits Manó gordonkás társaságában RePestmegyében 83. évében. — Munkája;
ményi Edét kísérte felső-magyarországi
Törvényjavaslatok.
Pest, 1848.
kőrútjában, hol mint szavaló is többször
Petrik Könyvészete és gyászjelentés.
föllépett. 1865. máj. 15. Csengery Antal
Halász Dessö, a magyar földhitelinajánlására meghívást kapott a magyar
tézet tisztviselője, H. József ügyvéd, író
földhitelintézethez, hol előbb mint díjnok
s Koós Judit fia, szül. 1835. okt. 2. Nagyés
1866. ápr. 30. mint rendes tisztviselő
Váradon (Biharm.), hol a gymnasium két
alkalmaztatott az iktatóban, inely osztályalsóbb osztályát az ev. reformátusoknál,
nak jelenleg a főnöke; 1867 óta pedig
a többi osztályt pedig ugyanott a pré-
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egyszersmind a pesti gyermekkórháznak
megjelent Ziltz A. fordításában a Zeittitkára. Jegyzője volt a gróf Károlyi Edéné
bilderben (Pest. 1862. 24. sz.) — Munkái:
elnöklete alatt álló pesti első bölcsőde1. Tölgyek és virágok. Költői beszélyegyletnek. gyermekmenhelynek és az orfüzér. Pest. 1857. — 2. Halász Dezső
szágos vöröskereszt-egylet választmányákölteményei. Bécs, 1859. — 3. Erdei lak
nak több évig, utóbbinak ötig pénztármint hármas dalverseny és Petőfi Sándor..
noka is. A fővárosi jótékony és közhasznú
Szemere Pál «Tan-dithyramb és dalveregyletek körében is, különösen a központi
seny» cz. munkájából közli. Pest, I860..
Fröbel-nőegylet megmagyarosításán, nejé— 4. Tavaszvirágok.
Braun Izabella vivel együtt buzgón fáradozott. 1866. máj.
rágos kertjéből. A magyar irodalomba
23. lépett házasságra Kalmár Ilkával, ki
átültette. Képekkel. U. ott, 1872. — 5,
szintén szerepel irodalmunkban. — Első
Halász Dezső újabb költeményei 1859—
költeményei a Ney Ferencz által szerkesz1882. Bpest, 1882. (Ism. Nemzet 111. sz. r
tett Családi Lapokban (1854. II. 11. sz.
Főv. Lapok 290. sz., Vasárn. Újság 52. sz.,
Bucsú-sugarak cz. és 1855— 56.) jelentek
Koszorú 1883. 1. sz.) — Szerkeszti a
meg, írt még költeményeket és beszélyepesti szegény gyermekkórház Évkönyvét
ket a Napkeletbe (1857—60), Boross Mi1868 ó t a : szerkesztette a Pesti első bölhály Kalauzába (1857—58. tört. beszély), j csőde-egylet Emlékiratát 1873-ban és évi
a Vasárnapi Újságba (1856. 1882.), a
Jelentését 1877—79-ben; és a budapesti
Gyulai Árvízkönyvbe (1856), a Vahot
első gyermekmenhely-egylet évi ÉrtesíImre Magyar írók Pályakönyvébe (Pest,
tését 1876-tól 1879-ig. — Levelei Mind1856. költ. és Hedvig cz. életrajz), a Mülszenty Gedeonhoz 1858—59. és 1861-ben
ler Gyula Nagy-Naptárába (1857-re). a I a Figyelőben (XX. 1886. 9 7 - 1 0 9 . 1.) —
Hölgyfutárba (1859 — 64) a Családi Körbe I Kéziratban: Tanköltemény a költészetről,
(1860-62.), a Győri Közlönybe (1859—
pályamű (pályázott a Kisfaludy-társaság60., 1864.), a Játékszíni Emlékkönyvbe
nál 1870-ben és dicséretben részesült; a
(Szombathely,. I860.), a M. Ifjúság Évm. n. múzeum kézirattárában).
könyvébe (Pest. 1860), a M. Színházi
Danielik, Magyar í r ó k II. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — .11. Könyvészet 1882.
Lapba (1860. Ziltz Arnold, 1861.), a Deb— M. Salon 1892. XYII. a r c z k . — Hasznos
reczeni Közlönybe (1861.), a Garaboncziás
Mulattató 1894. 19. sz. arczk. és önéletrajzi
Diákba (1861.), a Divatcsarnokba (1861.
adatok.
1863.), a Csokonai Albumba (1861), a
Halász Dezsőné. L. Kalmár
Ilka.
Szépirodalmi Figyelőbe (1861—62.), a SzéHalász (Fischer) Ferencz, m. kir. tanchenyi Emlékkönyvbe (1861), a Koszofelügyelő, szül. 1849. márcz. 1. Beregrúba (1863. Szemere Pál munkái ügyészászban (Beregm.) szegény szülőktől;
ben), a Lisznyay Albumba (1863), a Nayad
a gymnasium I—III. osztályát Szatmárt,
cz. albumba (1863), a Felvidékbe (1863—
a IV. és V. osztályt Ungvárt végezte;
65); írt még a Flóra Virágcsokrába, a
ezután atyja halála és szegénysége miatt
Gombostűbe, Király János Budapesti Baa szatmári róm. kath. tanítóképzőintézárjába, Szana Tamás Koszorújába, az
zetbe ment és ott tanítóképesítő okleveÚj Nemzedékbe (könyvism.), az Országlet nyert 1867-ben; a szatmári püspökVilágba, a Méhecskébe, Dolinái Hasznos
ség kinevezte majthényi tanítónak, de
Mulattatójába (1881. 1890 óta) s a Lányok
a község nem fogadta őt el (nem akarLapjába, a Jászkúnságba, a Nagyváradba,
ván megválni az előbbi segédtanítótól)
az esztergomi lapokba, végre a M. Salonba
és H. egy napi ott léte után Munkácsra
(1888. 1890—92.), a M. Géniuszba s az
távozott rokonaihoz. Innét Erdő-Bakta
Otthonba. Egyik költeménye németül is
(Beregm.) pusztára ment Gottesmann
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Adolf nagybirtokos gyermekei mellé nevelőnek. 1869-ben az ung-beregi kir.
tanfelügyelőséghez tollvivőnek nevezték
ki. Mint nős ember 1873-ban az ungvári főgymnasiumnál érettségi vizsgát
tett és magán úton a kassai jogakadémián elvégezte a három évi tanfolyamot.
1876. júl. 24. Beregmegye kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki s e vegyes ajkú
vidéken a magyar állameszme ügyének
nagy szolgálatokat tett. Az ő kezdeményezésére alakult meg a beregmegyei
általános tanítóegyesület és annak lapja
a Beregmegyei Tanügy. A nevezett egyesület, mikor Halászt 1888-ban Hevesmegyébe helyezték át, tisztelete s hálája
jeléül 4000 frtos alapítványt tett. Buzdítására alakult a beregvármegyei magyar
közművelődési egyesület (melynek igazgatója is volt), a beregszászi s szolyvai
kisdedóvó egyesület, a munkácsi nőegyesület, a felsőtiszavidéki házi ipart terjesztő egyesület. — Gzikke a Néptanítók
Lapjában (1871. Ungmegye néptanítóinak egyletéről.) — Az Ung cz. lapnak
1872-től belmunkatársa s 1876. jan. 13tól jún. 22-ig segédszerkesztője volt. —
Munkái: 1. Jelentés Beregmegye népiskolai közoktatásának 1877—78. évi állapotáról. Bpest, 1879. — 2. Beregvármegye népoMatásügyel876—1886.
években. Beregszász, 1887. — Fischer családi
nevét 1882-ben változtotta Halászra.
6.

Néptanítók

Lapja

1. —

Hl. Könyvészet

1870. 289., 1871. 199., 1888,
1879.

—

M.

Paedag.

Szemle 1886. 197. 1. fénynyom. arczk. — Hitter Ferencz, Halász Ferencz kir. tanfelügyelő.
B e r e g s z á s z , 1889. — Századunk

Névváltoztatá-

sai. Bpest, 1895. 94. 1.

Halász Gábor. — Munkája: A magyar mezőgazdaság.
Dr. Ditz Henrik
után ford. Pest. 1869.
Szinnyei

Könyvészete.

Halász Géza (dabasi), orvosdoktor, a
m. tudom, akadémia level, tagja, szül.
1816. nov. 26. Alsó-Dabason Pestmegyében ; tanulmányait a kun-szentmiklósi
ev. ref. gymnasiumban kezdte; a böl-
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I cseletet a kecskeméti ref. főiskolában,,
i majd az orvosi szakot a pesti s bécsi
egyetemen végezte. Orvosi gyakorlatra
Pesten telepedett meg. Szaktudományában kiváló figyelmet és szorgalmat fordított a ragályos betegségekre, azok közt
különösen a cholerára, s első érdemeit
a fővárosban a 30-as évek második és
a 40-es évek első felében többször ural! kodott cholera alkalmával szerezte. Pest
I városnak sok ideig kerületi főorvosa volt.
! Ez állásában érdemeit kitűnő mértékben
szaporította az 1872—73-ban uralkodott
cholera-járvány elfojtása körül kifejtett
buzgóságával. A m. orvosok és természeti vizsgálóknak 1876-ban Fiúméban tartott
j XIV. nagygyűlésének alelnöke volt. Midőn
Pest, Buda és Ó-Buda 1873-ban egy várossá
egyesíttetett, lemondott állásáról és orvosi
praxisával is felhagyva, nyugalomba vo:
nult. Mint bizottsági tag azonban ezután is,.
!
egész halálaig élénk részt vett a főváros
i közügyeiben. Majd az 1881—84. országgyűlésre Pestmegye ráczkevei kerülete küli dötte képviselőjének. Itt a függetlenségi
párton foglalt helyet, melynek vezértagjai közé emelkedett. Előző tényező volt
ehhez Kossuth Lajos édes atyja Kossuth
László fölött mondott emlékbeszéde, melyet annak síremléke leleplezése ünnepélyén Alsó-Dabason 1880. jún. 13. mondott el (megjelent a hírlapokban és külön is). A m. tudom, akadémia 1863.
jan. 13. választotta levelező tagjának.
Több törvényhatóság tiszteletbeli főorvosa, az első magyar általános biztosító
társaság központi orvostanácsosa, PestPilis-Solt-Kis-Kún vármegye közegészségi
bizottságának elnöke, a magyar orvosok
és természetvizsgálók nagygyűlésének alapító s több tudományos egyesület rendes tagja volt. Meghalt 1888. aug. 22.
Budapesten. A m. tudományos akadémiára
500 frtot hagyott. — Czikkei az Orvosi
Tárban (1839. Helyettes elválasztás, 1842.
A magyar orvosok és természetvizsgálók
i 3. nagygyűlése Beszterczén, 1843. Váz-
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latos előadás a pesti egyetemben orvosok kiképezésére rendeltetett kórodáról
1841—42. iskolai évben, A magyar orvosok és természetvizsgálók 4. nagygyűlése Temesvárott, 1844. Ugyanazok 5.
nagygyűlése Kolozsvárt és akkor tartott
•előadása. 1846. Az orvosok Pécsett tartott 6. nagygyűlése orvosszaki működéseiről, 1848. Orvoskari jegyzőkönyv, A
m.-orvos-sebész tanári kar 1848-ban tartott ülésének jegyzőkönyve), a Magyar
•orv. és term.-vizsgálók Munkálataiban
(VI. 1845. Az eddigi magyar természetvizsgálói gyűlések történetei és hasznai,
XIV. 1869. Alelnöki beszéde a magyar
orvosok és természetvizsgálók Fiúméban
tartott XIV. nagygyűlésén. Emlékbeszéd
dr. Balassa János felett. XVI. 1872. A
pesti himlőjárványról 1873-ban, XIX. 1878.
Dr. Pólya József életrajza), a Gyógyászatban (1865. Az életbiztosítás, 1869.
A m. orvosok és természetvizsgálók eddigi működésének főmozzanatai, 1872.
Ismételt figyelmeztetés a védhimlő-ojtásra
és egyéb a himlő ellen alkalmazott és
továbbra is alkalmazandó eljárásra, 1873.
Tiszti főorvosi javaslat a himlő terjedése ellen, A cholera-járvány Pesten
1872-ben és könyvismertetések), az Államorvosban (1871. Tiszti főorvosi hivatalos jelentések a Pesten észlelt sebészeti s közegészségi viszonyokról, 1872.
A soroksári Duna-ág elzárása, Sz, k.
Pestváros óvóintézkedései a cholerajárvány ellen, Tiszti főorvosi hiv. jelentés
a Pesten észlelt sebészeti s közegészségi
viszonyokról, 1873-ban ugyanaz), a M.
Akad. Értesítő Math, és Term. Közi.-ben
(V. 1865. Az életbiztosítás tudományos,
különösen orvosi szempontból), a Pesti
Naplóban (1865. 199-204. sz. A m.
•orvosok és természetvizsgálók XI. nagygyűlése Pozsonyban). Országgyűlési beszédei közül: Az 1881. november 18. a
Torna- és Abaujmegyék egyesítéséről
szóló törvényjavaslatra vonatkozó beszéde
Tornamegyének további fennállása mel-

lett (Napló I. 1881.), A m. kir. csendőrség felállítására vonatkozó 1882. márcz.
9. tartott beszéde (1882. IV. k.) — Munkái : 1. Orvostudori értekesés a kopogtatás és hallgatódzásról. Pest, 1841. (Latin czímmel is.) — 2. As első magyar
általános
bistosító társaság
életbiztosító osztályánál az orvosi eljárásra vonatkozó utasítás, ügymenet, bizonyítványok, a hely népességi s egészségi viszonyainak statistikai összeállítása. U.
ott, 1860. — 3. Emlékirat a pesti kir.
m. természettudomány-egyetem orvoskara ügyében. Buda, év n. (Többekkel
együtt.) — 4. A kholerajárvány
Pesten az 1872. évben. Pest, 1873. — 5.
A Budapesten
uralgott járványos
betegségek történelme, különös tekintettel
a cholerára, egy térképpel és két rajzolati táblával. Bpest, 1879. (Különnyomat
a Budapest és környéke természetrajzi
orvosi és közművelődési leírása II. részéből.) — 6. Haláss Gésa a
rácskevei
kerület képviselőjének as
orssággyülésen 1882. máj. 20. tartott besséde a
bosnyák politikáról. U. ott, 1882. —
Szerkesztette a magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa—Eperjesen 1846ban tartott VII. és a Sopronban 1847-ben
tartott VIII. naggyűlésének történeti vázlatát és Munkálatait. (Pest, 1847. és 1863.)
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e
és B i b l i o g r . — .11. Könyvészet 1882. — Hl. Tudom.

Akadémiai

Almanach

Akadémiai

Értesítő

Budapesti

Hírlap

Vasárnapi

1888. 364. 1. — Hl.

1888. 147., 175. 1. — 1888 :
2 3 3 . SZ.

Egyetértés

233. Sz.

Újság 38. sz. a r c z k . és g y á s z j e -

lentés.

Halász Gyula, hírlapíró, H. Ignácz
egyetemi tanár és író testvéröcscse, Fischer Ignácz tanító és Fleischmann Julia
fia, szül. 1871. szept. 11. Csetényen (Veszprémin.); középiskoláit Székesfejérvárt és
bölcseleti tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Tizenhat éves korában
gyalog járta be Erdélyt, a hol szerzett
tapasztalatait több vidéki s fővárosi lapban írta meg. — A hirlapírást 1888-bau
10. IV sajtu

ala

adatott

1895.

február

23.
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kezdte a Székesfehérvár és Vidéke és a
Szabadság cz. lapoknál, melyekben több
költeménye s tárczája jelent meg; előbb
az Egyetértésnek, majd a Pesti Naplónak
és 1891-ben a Pesti Hírlapnak belső dolgozótársa lett; ez utóbbi lapban jelentek
meg: A budai honvédszobor, Szathmáryné,
Arany és Petőfi barátsága. Budencz József
sat. czikkei s könyvismertetései; költeményeket írt a M. Géniuszba, OrszágVilágba s a M. Szalonba (XX. 1894.
Jókai regényei külföldön) sat. 1892-ben
Velenczében és 1893-ban Párisban járt.
a hol félévet töltött mint a Magyarország,
Szabad Szó és Hazánk levelezője. Hazatérvén a Szabad Szó helyettes szerkesztője lett, mely minőségben jelenleg is
működik. — Munkája : A Szajna
partján. Bpest. 1894. (Költemények. Ism. Pesti
Napló, Nemzet, P. Hirlap, M. Géniusz, M.
Hirlap sat.) — Kéziratban : Petőfi és Béranger cz. irodalomtörténeti tanulmány.

dított tárczákat és beszélyeket. Czikke
a Gyógyászatban (1892. A kéz- és lábújak egy ritka monstruositása és annak
öröklése.) — Munkái: 1. A berlini, londoni és párisi fogásziskolákról.
Bpest,
1892. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) — 2. Vese kettős húgyvezérrel. U.
ott, 1892. (Különny. az Orvosi Hetilapból
és németül az Anatom. Anzeigerben,
1894.) — 3. A hangrésszűkület,
a hangszalagok hártyás összeszövése. U. ott,
1893. (Különny. a Gyógyászatból.) —
4. A boncztan tanításának
néhány
újabb módszeréről. U. ott, 1894. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) — 5.
egy eset
Ritka
fogfejlődési anomalia
kapcsán. U. ott, 1894. (Különny. a Gyógyászatból ; németül is az Alig. Mediz.
Centralzeitungban.) — 6.
Fogbántalmak
viszonya a gégehuruthoz. U. ott, 1894.
(Különny. a Gyógyászatból.)

,)/. Szalon XVII. 1892. arczk. — Magyar Hirlap 1893. 170. sz. és önéletrajzi adatok.

Halász Ignácz, bölcseleti doktor, egyetemi tanár és a magyar tudom, akadémia levelező tagja, H. Gyula testvérbátyja, született 1855. május 26-án Tésen Veszprémmegyében; atyja, ki eleinte
tanító volt, ez állását a kereskedőivel
cserélte föl, de nem cserélhette el vele
szegénységét; mindkét nagyatyja és nagybátyja is a tanítói pályán működtek
ifjú korukban. Fiát tudományos pályára szánta atyja s erején felül taníttatta. Elemi iskoláit Várpalotán végezte.
A gymnasium bat osztályát Veszprémben
látogatta; majd feljött a fővárosba, de
a nagy küzdelmek és nyomor miatt kénytelen volt elhagyni Budapestet és Székesfejérvárt nevelősködött, hol az érettségi
vizsgát is letette. A nyelvészet iránt való
hajlandóság korán nyilatkozott nála s
már gymnasista korában nagy buzgalommal tanulta az idegen nyelveket, úgy
hogy midőn 1873-ban a fővárosban az
egyetem bölcsészeti karába beiratkozott,
a magyar és német nyelven kívül már
folyékonyan beszélt francziául, angolul

Halász Henrik, orvosdoktor és egyetemi tanársegéd, Ivohn Ferencz és Fischer
Julia fia, szül. 1865. aug. 7. Hódmezővásárhelyen (Csongrádm.); a gymnasiumot szülővárosában végezte s e mellett
egy franczia nevelő a franczia s német
nyelvre és a zenére oktatta. 1884-ben a
budapesti egyetemen orvosnövendék lett,
hol másodéves korában Lenhossek tanár demonstrátorául alkalmazta. V. éves
korában pedig Mihalkovits tanár gyakornoka, majd másodsegédje lett. 1890-ben
orvosdoktori oklevelet nyert és Thanhoffer tanár I I , majd egy évre I. assistensének nevezte ki, mely minőségben jelenleg is működik. 1892-ben külföldre
ment és meglátogatta Boroszló, Lipcse,
Drezda, Berlin, London, Páris és Bécs
orvosegyetemeit, hol az orr-, gége- és fogbántalmak tanulmányozásával foglalkozott. — Már gymnasiumi tanuló korában
írt a Képes Családi Lapokba s a hódmezővásárhelyi lapokba francziából forId. S z i n n y e i J . , Magyar írők IV.

Önéletrajzi adatok.
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és olaszul. Mint másod éves bölcselő a
tanárképző intézetnek négyszáz forintos
ösztöndíját elnyerte. Tanárai Toldy Ferencz, Greguss Ágost, Heinrich Gusztáv,
Télfy Iván és Budenz József voltak, kik
közül különösen az utolsó az összehasonlító nyelvészet terén kifejtett nagy
munkásságával őt is hasonló irányú
munkálkodásra serkenté. Egyetemi hallgató korában pályadíjat is nyert egy
lapp alaktannal, melyet Szilasi Móriczczal együtt írt. Tanári szakvizsgálatát
1877-ben tette le, de már a megelőző,
úgyszintén a rákövetkező évben a gyakorló gymnasiumban tanított. 1878, február havában a zsidó tanítóképzőbe
került mint helyettes tanár, honnét még
ugyanazon évben a székesfehérvári főreáliskolában a magyar nyelv és irodalom helyettes tanára lett. Alig néhány
hónapra rá a miniszter rendes tanárnak
nevezte ki ugyanoda, 1881-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1888. máj. 4.
a m. tudom, akadémia levelező tagjai
közé választotta ; 1889 óta lev. tagja a
helsingforsi finn-ugor társaságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura). 1892. szept.
Budapestre került a VI. kerületi reáliskolához, 1893 elején a magyar nyelvhasonlítás magántanára lett a budapesti egyetemen és ugyanezen év decz. a kolozsvári egyetemhez nevezték ki a magyar
nyelv és ugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanárává. A m. tudom, akadémia
segélyezésével három tanulmányutat tett a
. svéd- és norvégországi lappok között, hol
sok becses nyelvi s népköltési anyagot
gyűjtött. Eiső útját 1884. jún. kezdte meg
és szept. végén fejezte be; útját Varsón,
Szentpéterváron át vette Finnországba
s innét ment a lappokhoz. Ott lakott a
lappokkal együtt a sátrakban, eljárt az
iskolájukba, s buzgón jegyzé föl mindazt, a mi nyelvökre, szokásaikra, műveltségökre vonatkozik; továbbá majdnem
az egész újabb lapp irodalmat megszerzé
s e munkákat magával hozta hazájába.

Másodízben 1886 nyarán és harmadszor
1891-ben kereste föl a lappokat és mindannyiszor érdekes és értékes nyelvészeti
adatokkal tért vissza. — Irodalmilag három irányban működött: a nyelvészet,
az irodalomtörténet és ifjúsági irodalom
terén. Nyelvészeti működése részint a
magyarra, részint más ugor és altáji
nyelvekre vonatkozik. Czikkei a Magyarország és a Nagyvilágban (1874.
Finn népmesék, Suomalainen egy novellája, 1877 Yrjö Koskinen egy elbeszélése). a Vasárnapi Újságban (1874. Finn
népmese), a M. Nyelvőrben (1874. Tudom, tom., Az alom. elem képző, A mány,
vány képző, 1875. Az ít igeképző, Kazinczy újításai, 1876. Az ul, ül igeképző, 1876. Az és kötőszó, 1878—81.
Ritkább és homályosabb képzők, a magyar tudom, akadémiától a Sámuel-díjjal kitüntetve, 1881—83. Visszahódított
magyar szók, Kazinczy mint fordító,
1888—89. Magyar elemek az északi
szláv nyelvekben, 1892—94. Szómagyarázatok), a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (Uj F. XI. 1875. Lea, szinmű
egy felv. Kivi Elek után fordította Szilasi Móriczczal), a Fővárosi Lapokban
(1877. 63., 64. szám. könyvismertetés,
A véres fiú finn ballada fordítása,
1884. Lappok közt), a Budapesti Szemlében (XI. 1876. Költemények finnből,
XXII. 1880. Sajnovics hatása a magyar
költészetre, XLI. 1885. Svédországi lappok között, LI. 1887. Második lappföldi
utam, LXX. 1892. Harmadik lappföldi
utam és könyvismertetés), a székesfejérvári reáliskola Értesítőjében (1878. Göthe
«Werther»-e, 1880. Eposzköltésünk a
mult század végén és a jelen század
elején, különös tekintettel Vörösmartyra.
1885. A svédországi lappok közt), a
Philologiai Közlönyben (1877., 1880..
1890. könyvism., 1883. költemény finnből). a Külföldben (1879. könyvism.), az
Akadémiai Értesítőben (1884. Jelentés a
svéd-lappok közt, nyelvészeti czélból.
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1887. Jelentés második lappföldi utamról.
1889. A svédországi lapp nyelvjárásokról,
1891. Jelentés harmadik lappföldi utamról. 1893. Az ugor-szamojéd nyelvrokonságról), a Nyelvtudományi Közleményekben (XVII. 1881. Orosz-lapp nyelvtani
vázlat, a Sámuel-díjjal jutalmaztatott,
XVIII. 1884. Magyar elemek a déli szláv
nyelvekben, 1892. Török dalok, 1893.
A déli lapp nyelv hangjairól, Az ugorszamojed nyelvrokonság kérdése), a Budenz-Album ban (1884. Budenz József,
életrajz, Lapp népdalok, A lapp nyelvjárások), a M. Salonban (I. 1884. Pietari
Päivärinta elbeszélése finnből, IX. 1888.
Lappföldön), a Hunfalvy-Albumban (1891.
Eredeti bangáilapot a svéd-lapp dialektusokban). a Földrajzi Közleményekben
(1890. Nyolcz nap a Skalstugu hegységbeli lappok közt), az Életben (1892.
finn népdal fordítása), a Pesti Naplóban
(1892. Jóka ördöge a finneknél és lappoknál. 1893. Kirándulás egy norvég
gleccserre, 1894. Magyar népmese Ludas
Matyi a norvégoknál. Lappok az állatkertben ; azon kívül 1893—95. a Pesti
Napló majd minden vasárnapi számában
egy gyermekmese Móka bácsi álnév
alatt), az Én Újságomban (1893. négy
mese Móka bácsi neve alatt), a M. Géniuszban (1893. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond.) — Munkái: 1. Kármán
József. Irodalomtörténeti tanulmány. Bpest, 1878- (Ism. Bud. Szemle
XVI.. Petőfi Társaság Lapja, Közérdek,
Pester Lloyd, Figyelő IV.. Fővárosi Lapok 20. szám). — 2.
Gyermekmesék.
Grimm testvérek után. U. ott. 1878. (2. kiadás 1887). — 3. Svéd-lapp nyelvtan és
olvasmányok. U. ott, 1881. (Ugor Füzetek
3., Különnyomat a Nyelvtudom. Közleményekből.) — 4. Német nyelvtan középiskolai használatra. U. ott, 1882.
(Simonyi Zsigmonddal együtt.) — 5.
Zűrjén nyelvmutatványok.
U. ott, 1883.
(Ugor Füzetek 2., Különny. a Nyelvtud.
Közleményekből). — 6. Lule- és Pite-

lappmarki
nyelvmutatványok
és szótár. U. o. 1885. (Különny a Nyelvt.
Közlemények XIX. köt. Ugor füzetek 7.,
Svéd-lapp nyelv I. Az akadémia 1886ban a Marczibányi nagyjutalom felében
részesítette). — 7. Jemtlandi
lapp nyelvmutatványok.
U. o. 1886. (Ugor füzetek
8., Svéd-lapp nyelv II. Különny. a Nyelvtud. Közi.) — 8. Ume- és Tornio lappmarki nyelvmutatványok.
U. o. 1887.
(Ugor füzetek 9., Svéd-lapp nyelv III.)
— 9. Déli lapp szótár. U. o. 1891.
(Ugor Füzetek 10., Svéd-lapp nyelv IV.)
— 10. Népköltési gyűjtemény
a Pitelappmark arjepluogi
egyházkerületéből.
U. o. 1893 (Svéd-lapp nyelv V.) — 11.
Pite-lappmarki
szótár. U. o. 1895. (Svédlapp nyelv VI.) — 12. Móka bácsi mesés könyve. U. o. 1893. — 13. Andersen
válogatott meséi. Fordította Móka bácsi.
U. o. 1893.
M. Akadémiai

Értesítő

1884. 4G.,

154., 212.,

1886. 138., 1888. 120. 1. — M. Könyvészet 1887.,
1891., 1893. — Egyenlőség
Géniusz

1893.

52.

SZ.

1891. 5 . SZ. —
arczk.

— Pallas

Magyar
Nagy

Lexikona VIII. 497. 1. (Simonyi Zsigmond).

Halász Imre (gyóni és dabasi), földbirtokos. Meghalt 1882. febr. 20. AlsóDabason Pestmegyében 76. évében. —
Költeményeket írt a Pesti Divatlapba
(1843., 1845.). a Családi Lapokba (1855.)
és a Sárosy Gyula Albumába (1857.) —
Munkái: 1. Tanítványi
tisztelet, melyet
a debreczeni ref. collegium professorának
Sárvári Pál úrnak nevenapján kijelenteni
kivánt jan. 25. 1827. Debreczen, 1827.
— 2. Névnapi tisztelet, melyet Ercsey
Dániel úrnak, a debreczeni ref. collegium
professorának neve napján kijelenteni
kivánt jan. 3. 1828. U. ott. — 3. Örvendező versek, melyekkel revisnyei gróf
Reviczky Ádám Magyarország fő cancelláriussa eránt viseltető igaz örömét kijelenteni igyekezett, midőn Borsod vármegye fő-ispányi székébe törvényesen
béülne 1828. U. ott, 1828.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.
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Halász Imre, hírlapíró, szül. 1841. okt.
12. Koltán Vasmegyében jómódú nemes
birtokos szüló'ktől; Sopronban kezdte s
Eperjesen végezte a gymnasiumot; nemcsak hogy minden tantárgyból első volt
tanulótársai között, hanem azonfelül lelkiismeretes szorgalommal feküdt neki egyéb
stúdiumoknak is; magánszorgalom útján
már ekkor sajátította el a németen kívül
a franczia és az olasz nyelveket, tanulmányozta a latin és kivált a görög remekírókat; előszeretettel foglalkozott politikai
s társadalmi kérdésekkel. A megkezdett
irányt folytatta a pesti egyetemen, hol
1861-től 1865-ig a jogot hallgatta. 1865ben lépett a hírlapírói pályára; első
vezérczikkei közjogi tárgyúak voltak és
a b. Kemény Zsigmond szerkesztése alatt
álló Pesti Naplóban (a közoktatási politika akkor vitatott némely fontos kérdéseiről 1865-ben) jelentek meg. Az
angol nyelvet egyetemi évei alatt sajátította el. 1866 végén a Magyarország
Anyagi Érdekei cz. nemzetgazdasági szaklapnak lett főmunkatársa s 1867 elejétől
szerkesztette, 1868. jan. 1-től jún. 30-ig
név szerint is átvette a szerkesztést.
1867-ben a Pompéry Magyarországa belső
dolgozótársa lett; írt vezérczikket, tárczát,
lapszemlét sat. Gorove közgazdasági miniszter kinevezte őt beltagnak az akkor
szervezett statisztikai hivatalba; Lónyay
Menyhért gr. pénzügyminiszter 1867 nyarán pedig maga mellé vette miniszteri
fogalmazónak. H. ekkor megvált a szerkesztőségtől, de a journalistikának híve
maradt. Az 1867. év nyarát Bécsben töltötte
Lónyay mellett, ki akkor, mint pénzügyminiszter, a quóta, az államadósságunkban való részesülésünk, az indirekt adók,
a vám- és kereskedelmi szerződés fölött
alkudozott. Az indirekt adókra vonatkozó
egyezményeket H. fordította az eredeti
szövegből magyarra. Lónyay őt küldte
Deákhoz Puszta-Szent-Lászlóra, hogy a
kiegyezési előzetes megállapodásokat vele
közölje, véleményét kérje s meghozza.
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Ezen kirándulását le is írta a DeákAlbumban. A Pester Lloyd szerkesztését
Falk Miksa vállalván el, 1868. márcz.
elején Halászt hívta maga mellé fővezérczikkírónak; ekkor kisérlette meg először
németül írni. Három évig volt a P. Lloyd
főmunkatársa, mely időben (H) betű alatt
megjelent czikkei figyelmet keltettek. 1871
elején Andrássy Gyula gróf felszólítására átvette a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetését. Ez időtől kezdve működési tere Budapest és Bécs között oszlott
meg, sőt járt Zágrábban is, hogy az
ottani teljesen desolált sajtóviszonyokat
javítani megkísérelje; folytatta a politikai
czikkek írását, de természetesen névtelenül és túlnyomólag idegen nyelven. A
mellett erősen dolgozott a távirati Correspondenz-Bureau útján is s alapított
egy franczia kőnyomatost, mely által
sikerült a franczia és a keleti sajtóhoz
hozzáférkőznie. Elkísérte Andrássyt 1871
nyarán az első salzburgi híres találkozóra. Ez alkalommal egy kiváló porosz
rendjellel is kitüntették. Jelen volt Bécsben Beust bukásának és Andrássynak
külügyministerré levésének érdekes napjaiban. De jobban szeretett Budapesten,
önalkotta munkakörben lenni s 1872 végén
lemondott az államszolgálatról; felmentése ő felsége által, szolgálatainak elismerése s osztálytanácsosi rangjának fentartása mellett történt. Az akkor közreműködésével újjászervezett Ungarischer
Lloydban. mint a lap egyik főszerkesztője,
a czikkek egész sorozatában fejtegette
az ország politikai s pénzügyi rendezésének alapföltételeit. — Czikkei a Schvarcz
Gyula szerkesztette Uj Korszakban (1865—
66-ban több czikke) és a Vasárnapi Újságban (1866. Visszapillantás a gőzerő történetére, 1892. A koronázáskor 1867. jún.
8. sat.), a Budapesti Szemlében (1866.
A népiskola a XIX. században Hollandiában, 1867. Angol büntetőjogi reform,
1878. Az oroszok fő néptörzsei s az
orosz kormány nemzetiségi politikája,
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H. I. jegyek alatt), a Magyarországban
(1867. A 67-es bizottság javaslata a képviselőházban sat.); írt még a Neue Freie
Pressébe s a Schönberger által kiadott
Börsen- und Handelsbericht cz. pénzügyi
szaklapba (1873—74); ez utóbbiba később
(1879-től 1885-ig) Magyarország pénzügyi
s gazdasági kérdéseit tárgyazö összes czikkeket (évenként 30—40-et) ő írta. A Nemzetgazdasági Szemlét (1874. júl. —decz.)
szerkesztette, az akadémia nemzetgazdasági bizottságának megbizásából, mely őt
még 1872-ben tagjává választotta ; a nevezett Szemlében kétnagyobb tanulmánya
jelent meg (Az 1871—74. pénzügyi gazdálkodásnak bírálata s Az 1875. fedezet
és a pénzügyi kibontakozás). E szemle
azonban a közönségnél kellő visszhangra
nem találván, H. a Közérdek cz. politikai
napilapot indította meg 1874. decz. 30.,
összeköttetésben a Deák-párt azon tényezőivel, melyekkel e pártot a végleges
szétmálás ellen még biztosítani remélhette. Midőn azonban a fúzió ténynyé
vált, megegyezett b. Sennyev Pállal egy
haladó-konzervativ lap alapítása iránt.
Ez új lap a Kelet Népe volt. melybe a
Közérdek 1875. jun. 13. utolsó számával
beolvadt; az új lap főmunkatársa Kállay
Béni a későbbi közös pénzügyminiszter
volt és H. 1876. jun. 6. vette át a lapot,
melyet 1878. decz. 30-ig, a lap megszűntéig szerkesztett. Azután H. előkelő belés külföldi lapokba dolgozott; 1884-ben
a György Endre által szerkesztett Nemzetgazdasági Szemlében megjelent tőle
egy tanulmány (Egy pillantás a magyar
pénzügyek jövőjébe), melyben a valutarendezés előfeltételeit is tárgyalja; írt
ínég a Mende Bódog által szerkesztett
Magyar Nemzetgazdába (1884. vagy 15
czikket; ezek közt terjedelmesebbek:
Takarékpénztáraink reformjáról, A magyar vasúti kölcsönök egyesítéséről és
conversiójáról, mely eszme később meg
is valósíttatott). 1885-ben átvette a kiállítási sajtóügyet és e minőségben egy
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magyar, német, franczia s olasz nyelvű
kiállítási értesítőt adott ki, mely vagy
£00 európai nagy lapnak ingyen küldetett a kiállítás végéig. A kiállítás végén
a magyar kormány javaslatára az officier d'academie érdemjelet kapta ; végül
czikkei a M. Szalonban (1888. Mikor én
hírlapiró lettem, Politikai sajtónkról.) A
Brockhaus Conversations Lexikonába czikkeket írt hazánk nemzetgazdasági s pénzügyi állapotairól. Jelenleg a Neues Pester
Journal szerkesztőségének (1879 elejétől)
tagja s ennek Magyarországot érdeklő
politikai s pénzügyi czikkei majd mind
tőle vannak. Mint hírlapíró a legkiválóbbak egyike; czikkeinek száma 5—6000-re
tehető, melyek legnagyobb részt névtelenül jelentek meg. — Munkája: A társadalmi tudomány
késikönyve.
Carey
Henrik C. után angolból ford. Pest, 1867.
(Előszót írt hozzá, melyet az amerikai
tudós meleg hangon írt levélben megköszönt és míg élt, minden munkáját
megküldte fordítójának).
Akadémiai
1878.

142.,

Értesítő

1872.

1886. 168.,

164.,

1890.

K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi

94.

Újság

1874.
1. —

173.,
Petrik

1885. 30. SZ.

arczk. — V. Salon III. 1885. arczk. VII.
1887—88. arczk. és önéletrajzi adatok.

Halász István,
m. kir. segédlanfelügyelő Baranyamegyében, szül. 1843.
aug, 10. Tolnán; a pécsi tanítóképzőben
nyert oklevelet; ezután Bátán majd Tolnán nyert alkalmazást. 1871 végén tanfelügyelői tollnoknak, 1884-ben segédtanfelügyelőnek nevezték ki. Meghalt 1892.
febr. 13. Pécsett. — Czikkei a pécsi Néptanodában jelentek meg. — Munkája:
Baranyamegye
tanügyi
állapota,
tekintettel a megye tanügye emelése körül
tett kormányi intézkedésekre a lefolyt
8—9 év alatt. Pécs, 1878.
Néptanítók

Lapja

1871. 701., 1881. 231., 1884.

90., 1885. 335., 1891. 241., 305., 1892. 17. sz. —
Pécsi

Figyelő

1892. 14. s z .

Halász János, bölcseleti doktor, esztergom főegyházmegyei áldozó-pap; 1794ben lett papnövendék s Pozsonyban hall-
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gatta a bölcseletet és theologiát; 1800-ban
misés-pappá szenteltetett föl; segéd-lelkész volt Pődmericzen, 1803-ban tanulmányi felügyelő, (ekkor magyarosította
meg Fischer családi nevét) és a természettudomány, építészet és gazdaságtan
tanára lett a nagyszombati papnevelőben,
1815-ben ugyanott vice-rector, majd a
szentszék ülnöke. Meghalt 1830. ápr. 30.
Nagyszombatban. — Munkája: Rede an
das löbliche bürgerliche uniformirte
Scharf-Schützen-Corps der königl. FreiStadt Tyrnau, bei Gelegenheit als selbes
das Jahresfest ihrer Errichtung und Fahnen-Weihung in der vormaligen Trinitarier-Kirche am 22. Juni 1806. feierte.
Tyrnau.
Necrolog.
Írok

Csarnoka

Strigou.

108. 1. — Zelliger,

Egyházi

158. 1.

Halász Jenő, m. kir. államvasúti hivatalnok, Fischer Károly czukrász és
iszeni Iszer Antonia fia, szül. 1859. jan.
29. Pesten. — Vasúti czikkeket és szépirodalmi tárczákat, rajzokat és elbeszéléseket írt 1881-től a Szegedi Híradóba
(Budapesti séták cz.); sokat dolgozott
különféle vidéki s fővárosi szépirodalmi
lapoknak, különösen a Vadnay Károly
szerkesztése alatt a Fővárosi Lapoknak,
melynek egyideig bécsi levelezője is volt.
1893 óta a vasúti életből vett dolgozatai
kizárólag a Balogh Arthur és Follinus
Emil által szerkesztett Vasut.i Lapokban
jelennek meg és ezen lapba, melynek
főmunkatársa, írja vasúti szakczikkeit is.
Önéletrajzi adatok.

Halász József, ügyvéd, H. István ev.
ref. lelkész és Balassy Erzsébet fia, szül.
1803. márcz. 23. Balkányban Szabolcsmegyében nemes szülőktől; jogi tanulmányait Debreczenben végezte (hol 1818ban lépett a felsőbb osztályokba) ; azután
pár évig Deésy György szolgabíró mellett
foglalkozott; 1831. nov. 25. Koós Judittal kelt egybe s Nagyváradon telepedett
le, hol gyakorló ügyvéd lett; BerettyóSzent-Márton mellett birtokot szerzett,

melyet nevéről Halásztanyának hívnak.
A szabadságharcz után mezei gazdaságának élt. Később a gazdálkodást is megunván, Nagyváradra vonult vissza, hol
a közügyeknek és az irodalomnak élt.
Biharmegye megválasztotta táblabiráján a k ; a nagyváradi függetlenségi s 48-as
kör elnöke s az ottani ev. ref. hitközség
főgondnoka volt Meghalt 1886. ápr. 27.
Nagyváradon. Koporsója felett Révész
Bálint püspök mondott emlékbeszédet.
— Czikkei a Napkeletben (1857. Nagyvárad leírása), a Vasárnapi Újságban
(1856. Népszerű életkérdések : a magyar
birtokosok elszegényülése, 1862. Szózat
a honi dalárdák érdekében), a Nagyváradban (1870—76). a Biharban (1871 —
83), a nagyváradi Szabadságban (1875—
80) és a Debreczenben (1881). melyek
többnyire vezérczikkek. összesen 397. —
Munkája : Erkölcstan példákban. Összegyűjté Schnell János Péter Lajos. Családi és iskolai használatra németből fordítá és Kalauz az «Erkölcstan példákban» cz. könyv használatánál. Pest, 1873.
(A verseket a munkához magyarítá fia
H. Kálmán, jelenleg mérnök a biharmegyei Mezőkeresztesen, a ki 1881-ben
a Biharban tett közzé költeményeket,
öcscsének H. Bélának gyászemlékére 1881.
jún. 16. írt költeménye pedig a Biharmegyei Lapokban jelent meg.)
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — Ľj M, Athenás

166.

1. — Gyászjelentés és fiának H. Dezsőnek
szives közlése.

Halász József (dabasi), földbirtokos
Alsó-Dabason Pestmegyében. — Czikke
a Regélő Pesti Divatlapban (1842, 101.
I. Nemzeti tánczunk ügyében.) — Munkája : Örvendező versek, melyekkel mélt.
bernátfal vy Föld váry Gábor ur t. n.
Csongrádmegye főispányi helytartója. . .
iránti legforróbb tiszteletét kijelenteni
kívánta tavaszhó 10. 1843. Pest, 1843.
Petrik

Bibliogr.

Halász Károly, m. kir. alezredes és
az I. honvéd-zászlóalj parancsnoka Sza-
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badkán; 1870-ben honvéd-badnagy, 1873ban főhadnagy volt. — Czikkei a Hazánk és a Külföldben (1866. A mohácsi
gyásztér), a Honvédben (1871 — 73) és a
Ludovica Akadémia Közlönyében (I. 1874.
A haditörténelem tanulmányozásáról.)
— Munkái: 1. Katonai irálytan. I. rész.
Pest, 1871. (II. része nem jelent meg.)
— 2. Szétoszlott
(szórt) harczmód. A
hivatalos kiadás nyomán altiszti és legénységi iskolák számára kérdések és
feleletekben összeállította. U. ott. 1871.
(2. kiadás. Nyitra, 1873.) — 3. A hadművészet történelme. Berneck K. G. nyomán. Pest, 1872. (2. kiadás. U. ott, 1873.
Előbb a Honvédben jelent meg 1870—
71-ben.) — Szerkesztette a Honvéd első
magyar katonai hetilapot 1871. szept.
7-től 1873. máj. 16-ig.
Petrik Könyvészete.

Halász Lajos, orvosdoktor, Halász Ignácz egyetemi tanár testvéröcscse, szül.
1868. jan. 24. Jelenleg a budapesti SzentLászló-kórház segédorvosa. — Ismeretterjesztő orvosi czikkeket írt a Pesti Hírlapba s a PesLi Naplóba; főmunkatársa
volt az Athenaeum Kézi-Lexikonának
1892—93-ban.
Öcscsénfik Halász Gyulának szíves közlése.

Halász Manó. magánhivatalnok Budapesten. — Munkája :
Magánlakásházak
kérdéséhez. Bpest, 1894.
Corvina

1894. 36. SZ.

Halász Margit, költő- és írónő, H.
Imre ev. ref. lelkész (Galambokon) és
Munkácsy Etelka lánya, szül. 1874. okt.
24. Kovácsiban Zalamegyében; iskoláit
Pécsett kezdette és Sopronban az Orsolya
apáczák zárdájában kitűnő eredménynyel
végezte. Bírja a magyaron kívül a franczia és német nyelvet, (Bánffy Dénes
csókja cz. költeményt már 13 éves korában németre fordította). — Költeményei s prózai dolgozatai a Képes Családi Lapokban, a Divat-Szalonban, a
Keszthelyben, a Zalában és a Zalai Köz-
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lönyben jelentek meg neve alatt vagy
Anonymus álnévvel. — Munkája; Kettő
közül a harmadik.
Franczia beszély,
ford. Nagy-Kanizsa. 1894. (Zalai Közlöny Könyvtára 18.)
Bátorfi Lajos szíves közlése.

Halász Márton. — Munkái: 1. A vasárnapi gyermek. Babonairtó könyvecske
nép számára. Pest, 1845. (Népszerű Könyvtár II. Kiadja az iparegyesület.) — 2.
Aranyhon. Szarvas, 1848.(Irta 1847-ben.)
Petrik

Bibliogr.

Halász Mihály, nyug. kath. plébános,
H. János és Vinkovics Katalin polgári
állású szülők fia, szül. 1809. szept. 22.
Pécsett Baranyamegyében; ősei már azon
időben, midőn a török Pécset megszállva
tartotta, ugyanezen város lakói voltak.
H. a gymnasiumot 1824. aug. Pécsett fejezte b e ; a bölcselet hallgatására okt.
a pesti egyetemre jött és itt Müller Henrik pék, kinek gyermekeit tanította, élelemmel és szállással látta el. 1826. aug.
végezte bölcseleti tanulmányait és azon
év őszén Zirczen a czisztercziek rendjébe
vétetett föl; egy év múlva azonban onnét kilépett és Pesten az 5. tüzér ezredbe vétette föl ma*át. A katonai szigorú életmód következtében megbetegedett és erre szülői kiváltották. 1828.
szept. a pécsi papnövendékek közé lépett.
1832. szept. misés pappá szenteltetett
föl és a Szepessy püspök irodájában
alkalmaztatott; 1833-ban Ráczpetrén lelt
segédlelkész; ezután mint magyar, német és horvát káplán Szigetvárott, Bogdásán és Szent-Erzsébethen működött;
végre 1838. decz. Pécsre helyezték át
káplánnak. 1843. nov. 1. Bogdására nevezték ki plébánosnak, hol 1848—49-ben
igen zaklatott életet folytatott. 1855. nov.
I. áthelyezték Némethibe, hol 1864-ben
az ott kalandozó Gölöncsér rablóbandájával kellemetlen találkozása volt, (melyet a M. Államban 1876. márcz. 23.,
24. le is írt). 1870. nov. 1. betegeskedése
miatt nyugalomba lépett és azon év nov.
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8-tól külföldön, nevezetesen Triesztben,
Nápolyban, Rómában, Genfben, Nizzában. Párizsban (hol 1873-ban orvosi
fájdalmas műtétnek vetette magát alá),
Londonban, Kölnben. Berlinben tartózkodott 1875. jun. 30-ig. Ismét Budapestre
s azután Pécsre tért vissza. 1878. máj.
1. ismét Párizsba indult és ott egy évet
töltött el; 1879. máj. 1. Belgiumba s
Német- és Oroszországon keresztül Svédországba m e n t ; Torneot és a lappok földét látogatta meg, mire Norvégország
hosszában utazott vissza Németországba
s a telet Drezdában töltötte. 1880. máj.
1. Budapestre jött; kinyomatta munkáját és 1881. máj. ismét útra kelt: Berlinen és Stralsundon át Skandináviába
ment Hammerfestig és onnét hajón megkerülte kontinensünk éjszaki fokát. Az
1881—82. télen Drezdában ismét munkájának megírásával foglalkozott. 1882.
máj. 15. Budapestre jött. hogy útirajzait,
melyek a M. Államban levelekben jelentek meg, sajtó alá rendezze. 1883. máj.
közepén Konstantinápolyba utazott, hol
a várfokról egy mélységbe esett, de némi
vérzésen kívül egyéb baja nem történt;
aug. Budapestre jött és Konstantinápoly
cz. munkáját nyomatta ki. A vaserős
testet az utazás fáradalmai megtörték
és betegen tért haza Pécsre. 1884 nyarán azonban újra elfogta utazási vágya
s Daruvárra indult. Útközben, postakocsin utazva, egyik közbeeső állomásnál
észreveszi, hogy az utazás pillanatában
egyik utitársuk hiányzik, kikiált a kocsivezetőnek. kibukik a véletlenül kinyíló
ajtón és keresztül gázol a nehéz szerkezetű kocsi az öreg ember testén. Felépült ugyan és visszatért Pécsre, de emlékező tehetsége kezdett hanyatlani s
1885. ápr. 1. meghalt. Elsajátított több
európai művelt nyelvet; beszélt a magyaron kívül angolúl, francziáúl, olaszúl
és németül. — Irodalmi munkái hazafias
és egyházi irányú czikkgyűjteményei ;
külformájokra levelek, melyeket barátjá-

hoz Zsinkó István apátkanonokhoz intézett s jórészt a Magyar Államban (1876tól) tett közzé. — Munkái: 1. Vándor
emlékeim Európa nevezetesebb helyeiről.
Bpest. 1881. — 2. Svéd-Norvég
missiók.
U. ott, 1882. (Térképpel.) — 3. Konstantinápoly.
U. ott, 1883. — 4. Drezda.
U. ott, 1884. (A város tervrajzával.)
Hl. Könyvészet

1881—84.

5 6 . SZ. — 1885: Hí. Állam

— P. Hirlap

1883.

103. SZ., Pesti

Napló

101. SZ., Pécs 28. SZ. — Földrajzi

Közlemények

1886. 390.1. (Hanusz István). —, Gyászjelentés
és önéletrajzi adatok.

Halász (Fischer) Nátán, elemi iskolaigazgató, szül. 18:-i4-ben Apostagon Pestmegvében iparos szülőktől; minthogy
szüleinek mostoha anyagi viszonyai nem
engedték meg fiuk nyilvános iskoláztatását, a középiskola négy osztályából
magán úton tette le a vizsgálatot; hasonló minőségben végezte a tanítóképzőt
és a pesti kir. kath. képzőintézetben nyert
főtanítói oklevelet. 1856-ban KajászóSzent-Péteren osztálytanító lett; 1858-ban
a lovasberényi izr. hitközség újonnan
szervezett elemi főiskolájának igazgatását
vette á t ; csakhamar a győri népiskolához megválasztották vezető tanítónak.
1863-ban a kormány Sátoralja-Ujhelybe
nevezte ki mintatanítónak. 1867-ben báró
Eötvös József közoktatásügyi miniszter a
fővárosi izr. minta-iskolához helyezte át.
Mikor a minta-iskolák megszűntek, a
pesti izr. hitközség megválasztotta leányiskolájának igazgatójáúl, hol jelenleg is
működik. Fischer családi nevét 1882-ben
Halászra változtatta. Az első izr. egyetemes tanítógyűlés jegyzője volt; választmányi tagja az országos izr. tanítóegyesületnek. — Czikkeinek száma több százra
megy, melyek az izraelita és más szakközlönyökben jelentek meg; a bécsi
Wanderernek is rendes pesti munkatársa
volt. — Munkái: 1. Magyar
nyelvtan
alkalmas gyakorlatokkal és gazdag föladatirással. Pest, 1869. (2. jav. kiadás.
Bpest, 1877.) — 2.
Oktató-nevelő-mulattató elbeszélések a talmudból és midrás-
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ból valamint a zsidók történetéből. A
serdültebb izraelita ifjúság és nép számára. I. rész. U. ott, 1886. — 3. Zsidó
hittani katekizmus.
Polgári és felsőbb
leányiskolák részére. U. ott, 1889. Négy
rész. — 4. Kincses szekrényke.
Oktató,
nevelő, mulattató elbeszélések és költemények a zsidó bölcsek irataiból. U. ott.
1889. — 5. Zsidó hit- és
erkölcstan.
Különös tekintettel a gyakorlati vallásos
életre. Középiskolai növendékek használatára. U. ott, 1889. Két rész. — Győrött
az első magyar nyelven írt izraelita népiskolai Értesítőt adta ki 1862-ben és az
első izr. magyar Ifjúsági Iratokat (1862
—63); szerkesztette a Zempléni Híradót
1864—67-ig Sátoralja-Ujhelyt névtelenül,
a Jüdischer Schulbotét és az első magyar
nyelven megjelent Izraelita Magyar Néptanítót 1866. szept.—decz.; szerkesztette
s kiadta Budapesten a Jüdische Gemeinde
und Schulzeitungot 1873, jul. 4-től 1874.
jun. 26-ig; a Zsidó Hitközségi és Iskolai
Lapot 1873. okt. 1-től decz. 30-ig.
Petrik Könyvészete. — Ili. Könyvészet 1SS9—
9 0 . — Századunk

Névváltoztatásai

95. 1. é s ö n -

életrajzi adatok.

Halász Péter, főelemi tanító, H. István a mohácsi vár kulcsárának és Makai Ilonának fia, szül. 1817. jun. 29.
Mohácson Baranyamegyében; a négy
osztályú gymnasiumot szülővárosában
végezte. Már 1833-ban tanított egy osztályt Mohácson Borbély István főtanító
mellett, mint tanítógyakornok, de önállóan. 1834-ben szintén Baranyamegyében Himesházán volt segédtanító. 1835ben végezte Pécsett a tanítóképzőt és
azon év őszén Zirczen segédtanító lett
és ezen német helységben magyarúl kezdett tanítani. 1837-ben a tihanyi apátságba választották meg kántor-tanítónak;
itt egyszersmind községi jegyző is volt.
1851-ben Veszprémbe a belvárosi iskolába nevezték ki. hol a III. osztályt tanította. Meghalt 1892-ben. Fia H. Ferencz
Vasvármegyében tanfelügyelő. — Tanítói

pályájáról visszaemlékezéseket közölt a
M. Paedagogiai Szemlében (1883.) —
Munkája : Imák és énekek a keresztény
kath. ifjúság használatára összeszedte s
a veszprémi püspöki hatóság jóváhagyásával kiadta. Pest, 1838.
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — ti. Paedagogiai

Szemle

1883. 323. 1. fényny. arczk.

Halász Sándor, jogi doktor, a m. kir.
postatakarékpénztár titkára, szül. 1857.
nov. 9. Dunaföldváron Tolnamegyében ;
középiskoláit a budapesti V. ker. kir.
főgymnasiumban végezte ; azután a jogi
tanfolyamot ugyanott az egyetemen hallgatta. Egyidejűleg 1878-ban az Ellenőr
politikai napilapnak munkatársa, majd
segédszerkesztője, midőn pedig 1882. aug.
31. a nevezett lap a Honnal egyesült,
az így keletkezett Nemzetnek segédszerkesztője, később politikai czikkírója lett.
Mint hírlapíró e lap megbízásából ismételten nagyobb külföldi utazást tett és
lapját képviselte Párisban, Berlinben, Milanóban és Velenczében. Számos tárczaczikket, majd politikai czikket í r t ; közben levelezője volt a bécsi Politische
Correspondenznek, az Agramer Zeitungnak és a Kolozsvárnak. 1884-ben a budapesti egyetemen jogi doktorrá lett.
1885 végén a létesített kir. postatakarékpénztárhoz fogalmazónak, 1887. ápr. pedig titkárnak nevezték ki. 1888. jul.
Baross Gábor miniszter Bécsbe küldte
ki, az osztrák takarékpénztárnál rendszeresített checküzlet tanulmányozására.
1888. szept. a posta- és távirdaszaktanfolyamhoz a postatakarékpénztárügy rendes tanárának neveztetett ki. A magyar
hírlapírók nyugdíjintézetének megalkotásakor beválasztatott az igazgatóságba.
1892-ben a műegyetem magántanárává
habilitáltatott és a m. tudom, akadémia
nemzetgazdasági bizottsága megválasztotta tagjává. Jelenleg a m. kir. postatakarékpénztár első titkára s az igazgatási osztály főnöke; élénk részt vett a
postatakarékpénztári intézmény szervezé-
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sében. főleg a check-forgalom berendezése körül. Az ő fáradozásának köszönhető a magyar közgazdasági társaság
létrejötte, melynek ez idő szerint igazgatója. Fischer családi nevét 1881-ben
változtatta Halászra. — Czikkei közül
nevezetesebbek az Ellenőrben (1881.
587. sz. Dux Adolf emlékezete), a M. Salonban (II. 1884. Politika és tudomány,
VIII. 1887. Politikai sajtónkról), a Nemzetben (Képek az Aldunáról), a Nemzetgazd. Szemlében (18ö7. A postatakarékpénztárakról, 1889. A lakó Magyarországon
és Ausztriában, Az osztálysorsjátékról,
1890. A totalisateurről. A takarékpénztári reformkérdések. 1891. A takarékpénztárak s az alsó néposztályok, felolvasás a m. t. akadémiában, 1892. Az
iskolai takarékpénztárak Magyarországon,
1893. A személy- és árúforgalom a magyarországi viziutakon. előadói jelentés
az 1893. párisi nemzetközi vízügyi congressuson), a Közgazdasági és Közigazgatási Szemlében (1894. A cheque és
giroforgalmainkról, A viziutak és vasutak
igénybevétele Magyarországon és versenyszerű befolyásuk a szállítási díjak
csökkentésére, előadói jelentés az 1894.
chicagói nemzetközi vízügyicongressuson,
Takarékpénztáraink fejlődésének története) ; írt még a M. Nemzetgazdába, a
Pénzügyi Útmutatóba, a Közlekedésbe
sat. — Munkái: 1. Mit akar a, Schulverein. Bpest., 1882. (Németül is megjelent. A röpirat hatását ellensulyozandók
az erdélyi szászok köréből: Was der
Schulverein will. Eine Entgegnung cz.
röpirat jelent meg Nagy-Szebenben.) —
2. Országgyűlési Almanach. U. ott. 1886.
(Képviselőház. Ism. Nemzet 115. sz. sat.)
— 3. Országgyűlési Almanach.
U. ott,
1887. (Főrendiház. Ism. Főv. Lapok 33.
sz. sat.) — 4. A
postatakarékpénztár
cheque és clearing forgalmáról. U. ott,
1890. — 5. A postakarékpénztárak
fejlődésének története. U. ott, 1891. (2. kiadás.)

340

M. Könyvészet

1882., 1887., 1889. — HI. Salon

VIII. 1887—88. arczk., 1892. arczk. — II.
Akadémiai

Értesítő

változtatásai.
adatok.

1894. 57. — Századunk

Név-

Bpest, 1895. 95. és önéletrajzi

"Halász Sándor
Kelemen, bölcseleti
doktor, főgymn. tanár, szül. 1858. Kőszegen (Vasm.) — Munkája : A nevelés methodikája az önképzés fejlesztése körül.
Bölcsészettudori értekezés. Sopron, 1883.
.)/. Könyvészet

1883.

Halász Sarolta, gyermekkertésznő Budapesten. — Munkája:
Gyermekkerti
csokor. Dalok, szavalmányok, párbeszédek. kör- és társjátékok. Gyermekkertek,
ovodák, családok és népiskolák alsóbb
osztályai számára. Bpest, 1883.
,1/. Könyvészet

1883.

Halász Takách Péter, bölcseleti s theologiai tanuló Sárospatakon. — Munkája :
Halotti versek, melyeket kimúlt tiszt,
tudós nemes Miklós Sámuel uramnak
volt kedves professorának tisztességére
hamvaiban is tisztelő alázatos tanítványa
írt. Bőjtmáshava 5. 1789. Kassa.
l'elrik

Bibliogr.

Halászy István,
ev. ref. prédikátor.
— Szenczi Pál halálára írt latin hexametere jelent meg. (Epicedium.. . Debrecini, 1691.)
Halászi József (#.), ev. ref. néptanító
Losonczon Nógrádmegyében. — Czikkei
a Tudományos Gyűjteményben (1829.
XII. Utazás Nógrádtól Szepesbe egy oldaltekintettel Zólyomra; ehhez pótlék
Jankovich Miklóstól, u. ott 1830. III.,
1831. VI. Szatmár vidékének jelességei.)
— Munkája : Élet példázó regék és lélek
esmertető ábrázolatok s nevezetesebb
írók munkáiból ford. Kassa, 1821. (Haszonnal Mulattató Könyvtár III. Molnár
Andrással és Dulházv Mihálylyal együtt.)
Petrik

Hibliogr.

Halászy József, az 1849. felsőház irattárának jegyzője. Meghalt 1849. máj. 30.
Debreczenben. — Beszélyei s költeményei a Regélőben (1839), a Honművészben (1841.), a Regélő Pesti Divatlapban
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(1842—43. költ. és A sipládások, pesti
genrekép), az Országgyűlési Almanachban (1843.), a Szivárvány cz. albumban
(1844), a Honderűben (1843-44). a Pesti
Divatlapban (1844—46. költ., A házmester, életkép, Budapesti séták, Halottak
emléke), az Őrangyalban (1844.) — Szerkesztette a Szivárvány cz. albumot a
miskolczi tűzvész emlékeűl. (Pest, 1844 )
Közlöny i8dí). 121. sz. és gyászjelentés.

Halaváts Gyula, osztálygeologus a
kir. földtani intézetben, szül. 1853. jul.
7. Zsenán Krassómegyében, hol atyja H.
János uradalmi tiszttartó volt; a gymnasiumot Miskolczon, Szarvason, Selmeczen és Nagy-Kőrösön végezte. Miután
Selmeczen a kir. bányászati s erdészeti
akadémián a bányászati s bányamérnöki szakosztályt végbizonyítványnyal
elhagyta, 1874. nov. 1. a budapesti kir.
földtani intézethez gyakornoknak nevezték ki s azóta ezen intézet tagja. Mint
állami geologus legfőképen Magyarország
részletes földtani fölvételével és tanulmányozásával foglalkozott. Eleinte Somogy és Baranyamegye fölvételében vett
részt, a Dráva mentén önállóan is munkálkodva ; 1879 óta pedig a Krassó-Szörénymegyei közép-hegység és a nyugatról
hozzá csatlakozó dombvidék és sikság
felvételét folytatja nyaranként. 1893 végéig feldolgozta a területet, melyet délen
a Dunának pancsova-moldovai szakasza,
nyugaton Pancsova, Kis-Margita, Csakovár, Libling fekvése, éjszakon a Poganis-patak, keleten Delingest, Kuptyore,
Klokotics, Oravicza. Moldován át húzott
vonal hátáról. — Czikkei a Vasárnapi
Újságban (1878. Az artézi kutak fúrásáról),
a Földtani Közlönyben (V. 1875. Selmeczbánya andesin basaltjai, YI. 1876. FelsőLapugy mediterrán faunája. X. 1880.
Adatok Szörénymegye földtani viszonyaihoz, XI. A Lokva-hegység földtani viszonyai, XII. Fehértemplom-Kubin környékének viszonyai, XIII. Jelentés az
1882. Versecz környékén eszközölt föld-
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tani felvételekről, XIV. Az 1883-ban Alibunár-Kákova környékén eszközölt részletes földtani felvételről, XV. Az 1884-ben
Oravícza-Román-Bogsán környékén eszközölt részletes földtani felvételről, XVI.
Adatok Torontálmegve földtani viszonyainak ismeretéhez, Magyarországi volenciennesiák, XIX. Adat Hontmegye földtani viszonyainak ismeretéhez, XXIV.
Miskolcz városa földtani viszonyai), a
M. kir. földtani intézet évi Jelentéseiben
(1885. A Torontál-Temes és Krassó-Szörénymegyék területén 1885-ben eszközölt részletes földtani felvételről, 1887.
Az 1887-ben Dognácska környékén eszközölt részletes felvételről, 1888. Az
1888-ban Dognácska és Vaskő környékén eszközölt részletes földtani felvételről, 1889. Jelentés az 1889. évben Bogsán környékén eszközölt részletes földtani felvételről, 1890. Az Aranyos-hegység
ÉK-i része. 1891. Lupák-Kölnik-SzócsánNagy-Zorlencz környéke, 1892. A szócsántirnovai nesgén öböl Krassó-Szörény vármegyében), a Természettudományi Közlönyben (1884. Uj alakok Magyarország
mediterrán korú faunájából, 1886. Mammut-maradványok Valeapaj községben,
Cardium Pseudo-Suessi Krassómegyében,
1887. A szentesi artézi kút geologiai viszonyai, 1891. A csongrádmegyei artézi
kutak), az Archeol. Értesítőben (VI. 1886.
A verseczi várról, VII. 1887. A németbogsáni őskori leletek. 1893. A miskolczi
palaeolith lelet ötletéből), a M. orvosok
és természetvizsgálók 1886. Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyűlésére Helyrajzi emlékműben (1886. Temesmegye földtani viszonyai), a Földrajzi Közleményekben (1890. DognácskaVaskő bányászata, 1891. Az Aranyoshegység Krassómegyében). — Munkái:
1. A magyarhoni
földtani
társulat
1852—1883. évi összes
kiadványainak
betűsoros tartalom-mutatója.
Bpest, 1884.
— 2. Fehértemplom-Kubin
vidéke. U. ott.
1884. (Magyarázat a K15 jelű földtani
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térképhez. (Ism. Földr. Közlem. 1888.)
— 3. Versecz vidéke. U. ott, 1885. (Magyarázat a K14 jelű térképhez. Németül
is u. ott.) — 4. Őslénytani adatok DélMagyarország neogén korú üledéki faunájának ismeretéhez. U. ott, 1882—92.
(M. kir. földtani intézet Évkönyve VI.
VIII. X. Németül is u. ott, és a bécsi
Verhandlungen der k. k. geol. R.-Anstaltban, 1882.) — 5. A szentesi
artézi
kut. U. ott, 1887. (Különny. a m. kir.
földtani intézet Évkönyvéből. Ism. Földrajzi Közlemények.) — 6. A hódmezővásárhelyi két artézi kut. U. ott. 1889.
ÍM. kir. földtani intézet Évkönyve VIII.
8. Németül is u. ott.) — 7. A szegedi
két artézi kut. U. ott. 1891. (M. kir.
földtani intézet Évkönyve IX. 5. Németül
is u. ott.) — 8. Az Alföld artézi kutjai. U. ott. 1894. (Különnyomat a M.
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből.)
!U. Könyvészet

1888—89., 1891—92. — Horvát

Ignácz Könyvészete 1883., 1886—87., 1889-91.
— Corvina 1894. 7. sz. és önéletrajzi adatok.

Halbik Cyprián Gáspár, szent Benedek-rendi szerzetes és tihanyi apát, szül.
1840. jul. 6. Dákán (Veszprémm.); 1857.
szept. 8. lépett a rendbe; miután theologiai tanulmányait Pannonhalmán elvégezte, 1864. jul. 31. áldozópappá szenteltetett föl, 1864—65. hitszónok Pannonhalmán ; 1865—77. gymnasiumi tanár
Győrött, 1877—78. gymn. igazgató, 1878
—79. házfőnök és gymnasiumi igazgató
Komáromban, 1879-től könyvtárőr Pannonhalmán ; 1885-ben a főmonostor alperjelje s egyúttal a rendi tanárképző
igazgatója, 1891-ben zalavári s 1894. aug.
26. tihanyi apát lett. — Programmértekezése a komáromi kath. gymnasium
Értesítőjében (1879. Benső vonatkozások
a földrajz és világtörténelem között);
czikke a szent István-társulat Emlékkönyvében (1882. Könyvtárak); szent
beszédei a Jagicza, Isten Igéje cz. folyóiratában, — Munkái: 1. Adatok Pannonhalma múltjához. Szombathely, 1880.

(Pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára 1880-ra. Ebben eredeti levéltári kutatások alapján dolgozza föl a pannonhalmi főapátok életrajzi fonalán az egész
főmonostor történetét. Ennek következtében nevezte ki őt Kruesz főapát a rend
történetírójának.) — 2. A bánat kiengesztel. Grüson Paulin után németből
ford. Gvőr, 1880. (Gross, M. Ifjúság Könyvtára 3.) — 3. Borcsa néni. Németből
szabadon átdolgozta. U. ott, 1880. (Gross,
M. Ifj. Kvtára 4.) — 4.
Buchenhorst
örökösei. Elbeszélés Nagy Ottó korából.
Németből szabadon átdolgozta. U. ott.
1881. (Gross, M. Ifj. K. 8.) — 5. A végrendelet. Elbeszélés az ifjúság számára.
Baron Richard után németből átdolgozta.
U. ott, 1881. (Gross. M. Ifj. K. 10.) —
6. Búcsúszó, melyet a herczegprimássá
kinevezett Vaszary Kolos főapáthoz intézett. U. ott, 1891. — Szerkesztette a győri
Nagy képes Naptárt 1877 és 1878-ban.
(Ebben megírta Zalka János püspök,
Kruesz Krizosztom főapát, József főberczeg, Litzen-Mayer festő, Szabó Kálmán.
Zerpák János életrajzát. Az 1809. győrkis-megyeri vívott csata leírását.)
Pannonhalmi
70.

1.,

1888.

szent
13.

Benedek-rend

1. —

Scrip tores

Névtára

1880.

Ordinis

8.

Benedicti 168. 1.— Kiszlingstein Könyvészete.
— Religio 1894. II. 32. sz. (Récsey V.)

Halbig Margit. — Munkája : Oékonomisches Quodlibet, oder für jede Haushaltung etwas Nützliches gesammelt und
durch mehrere geprüfte Zusätze vermehrt. Pressburg, 1815.
Szinnyei

Könyvészete.

Halder Konrád, egyetemi tanár, lanzeni (Vorarlberg) származású ; Münchenben élt mint magántudós, midőn Erzsébet későbbi magyar királynét nyelvünkre
tanította. 1852. márcz. 29. a pesti egyetemhez a classica philologia rendes tanárává nevezték ki. mely állásától 1858.
megvált, midőn főigazgató (Schulrath)
lett Budapesten, azután Bécsben, végre
Prágában, hol meghalt. Jól értett ma-
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gyarúl, péld. a magyar igeidők gazdagságára s használatára ő figyelmeztetett
először. — Czikke a Tanodai Lapokban,
a M. Nyelvészetben (1856. Figyelmeztetések a műszók helyes használatára) az
esztergomi r. k. főgymnasium Értesítőjében (1855. Rathschläge zur Behandlung der griechischen Sprache an Gymnasien, angeknüpft an eine Kritik der
Grammatik von Finkey, Soltész und Somossi'. az egri főgymn. Értesítőjében
(1856. Kritischer Beitrag zu den griechischen Grammatiken von Kühner und
Szepesi.)
Halfer Josse f . könyvkötő Budapesten.
— Mnnkája : Die Fortschritte der Marmorirkunst.
Ein praktisches Handbuch
für Buchbinder und Buntpapierfabrikanten. Nach technisch-wissenschaftlichen
Grundlagen bearbeitet. Bpest. 1885. (Magyarul : A könyvkötői márványozás. Átdolgozta Szőllősy Mihály. U. ott, 1886.)
Horváth

lgnácz

I v ö n y v é s z e t e 1885—86.

Halgató Jóssef, ev. ref. lelkész Bárczán Borsodmegyében. — Munkája : As
Istent lelki világosságában
dicsőítő s
végre megdicsőült ember képe, leírva egy
halotti-beszédben, . . . melyet id, bárczai
Bárczay Dániel úrnak utolsó érdemlett
tiszteletére örök hűsége zálogául elmondott 1838. sz. Mihály hava 4-én. Kassán.
Petrik

Bibliogr.

Haliczky András Frigyes, bölcseleti
doktor, egyetemi tanár. szül. 1753. jan.
16. Báton Hontmegyében ; a papi pályára
lépett és Bécsben végezte a theologiát;
ezen pályát azonban elhagyta s a tanári
képzőt hallgatta ugyanott; azután gymnasiumi tanár volt Nagyszombatban,
Beszterczebányán, 1776-ban Budán és
1787-től a humaniorákat tanította Trencsénben. 1792 ápr. 5. a pesti egyetemen
a nemet nyelv és irodalom tanárának
neveztetett ki 600 frt fizetéssel s tanszékét máj. 14. foglalta el; 1827. okt. 31.
nyugalomba helyeztetett 800 frt évi nyugdíjjal és a nagy arany emlékéremmel.
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Meghalt 1830. ápr. 12. Pesten. Egyszersmind pesti könyvvizsgálói minőségben
működött. — Költeményei jelentek meg
a pesti Musen-Almanachban (1801., 1804.,
1809.), az Ungarische Miscellenben (III.
18D5.) és a Vaterländischer Almanachban (1821.). — Munkái: 1. Die Dauer
der Freundschaft an Ludw. v. Lindner,
vor dessen Abreise nach Mexico, wo er
nunmehr Professor der Chemie ist. Neusohl, 1787. — 2. Lob Ungarns, ein Gedicht in deutschen Jamben, dem edlen
Jünglinge Carl von Kempelen gewidmet.
Ofen, 1787. — 3. Kriegs-Lied
eines k.
k. Ilussaren bei Jassy. U. ott, 1788. —
4. Neujahrsgedichte
auf den 1. Jäner
1788. dem Herrn Carl Gruber von Grubenfels zugeeignet von A. F. H. U. ott,
1788. — 5. Bechenkunst für Gymnasien.
Übersetzt. U. ott, 1 7 8 8 - 8 9 . Három rész.
— 6. Schematismus
des Königreichs
Hungarn, und der dazu gehörigen Theile,
für das Jahr 1790. U. ott. (Névtelenül.)
— 7. Antrittsrede
bei Eröffnung des
Lehrstuhles der deutschen Sprache u.
Literatur. Gehalten den 14;. Mai 1792.
U. ott. — 8. Artikel des Ofener Reichstages vom Jahre 1792. Aus dem Lateinischen übersetzt. Pest. (Névtelenül.) —
9. Gedicht zur Namensfeyer der Frau
Elise v. Trottner. Gewidmet von sämmtlichen Kunstgenossen. Pest den 19. Nov.
1794. Hely n. — 10. Elegie auf Hannchens Tod an Hrn. Ignaz von Fröhlich.
Pest, 1795. — 11. Epistel an Hrn. Ignaz Fröhlich. Pest den 1. Mai 1795.
(Költemény.) — 12. Klaglied auf den
Tod des Erzherzogs von Oesterreich und
Palatinus von Ungarn A. 1795. XXIV.
Sept. U. ott. — 13. Ode auf die feierliche Ankunft Sr. königl, Hoheit des Erzherzoges von Oesterreich Joseph Anton
als Höchstdieselben die Würde des Statthalters von Ungarn antraten. Pesten.
1795. — 14. Ode dem Andenken Sr.
Excellenz des nunmehr verherrlichten
Grafen Joseph Teleki von Szék, Oberge-
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spanns der löbl. Ugotscber Gespannscbaft
gewidmet. U. ott, 1796. — 15. Der edle
Mann in einem Liede. Von H. Wien,
1796. — 16. Epistel an I. I. Stunder.
Pesth, 1797. (Költ.) — 17. Ode auf die
freudenreiche Ankunft ihrer kaiserl. Hoheit Alexandra Pawlowna Grossfürstin
aller Reussen der hohen anvermählten
Sr. königl. Hoheit Josephs Antons Erzherzogs v. Oesterreich und Palatínus des
Königreichs Ungarn. Ofen. 1800. — 18.
Ode auf. . . Laurentius von Festetics,
erstgebornen Sohns des k. k. Kämmerers Anton Festetics von Tolna. Pesth,
1802. — 19. Damer
J. C., Systema
generale stenographiae Samuelis Taylor
. . . ad linguam latinam accomadavit.
U. ott, 1802. (Schedius Lajossal együtt
Privifordította.) — 20. Ad Aloysium
tzer...
consilii... eg. littlis hgrci concipistam, et inel. cottus Baranyensis tab.
jud. assessorem. Pesthini, 1803. — 21.
In memoriam
diei, quem Pesthum urbs
libera atque regia seculo a recuperatis
postliminis privilegiis absoluto celebravit
10. calend. Novemb. 1803. U. ott. —
zum Gebrauche der
22. jRechenkunst
Gymnasien. Ofen, 1803. (Jutalommal kiin setüntetett mű.) — 23. Epitaphium
pulchro dni Ernesti Végesy protribuni
caes. reg. incisum. Pestini. (1804.) —
24. Handbuch
des Reitens zum Behuf
der Offiziere bei der Cavallerie. Aus d.
Französ. übersetzt. U. ott, 1805. — 25.
Ode auf den Tod des Gr. Jos. Teleki...
1805. — 26. Paucula epigrammata.
U.
ott, 1807. — 27. De carmine
Aurelii
ad Yenerem.
(U. ott. 1807. Költ.) —
28. Ad legatum M. Britanniae
D. Bathurst ex Hungaria in pátriám redeuntem. U. ott, 1809. — 29. Dienst-Reglement für die Infanterie des Adels von
Ungarn bei der Insurrection. U. ott. 1809.
— 30. Abrichtungs-Reglement
der Insurrection des Adels in Ungarn. U. ott,
1809. — 31. Exercier-Reglement
für die
Infanterie der Insurrection des Adels.
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U. ott, 1809. — 32. Reglement für die
Bürger-Miliz im Königreich Ungarn. U.
ott, 1809. — 33. Gedicht an Herrn Ladislaus Vida von Felső-Pencz und Fegyvernek, als derselbe die Direction der
ungr. nation. Schauspieler Gesellschaft
übernahm, und auf eigene Kosten ein
Theater errichtete. Pesth. Hornung, 1809.
Übersetzt. Ofen, 1810. (Szemere Pál költeménye, a magyar szöveggel együtt. Ism.
Annalen der Literatur. Wien, 1811. III.
75.) — 34. Ad Alex. Madách de Stregova et Kelechin diem onomasticum celebrantem. 15. calendas Április 1810.
Hely n. — 35. Methodus ex dulci succo
caulium zeae mays decerpto ante fructu
syrupum et zacharum conficiendi. Germanico sermone edidit Ivan. Neuhold,
latinum convertit... Budae. 1812. —
36. Dissertatio
de saccharo quod ex
caulium Zeae mais acerisque succo producitur. Ad compend. germanico stilo
redegit L. Mitterpacher, latine reddidit
. . . U. ott. 1813. (Burger János munkája
után.) — 37. Auszug aus Chaptal's Rosiens Parmentier's und Dussieux's Abbandlungen über den Bau des Weinstock's und über die Kunst Wein, Brantwein und Essig zu bereiten. Aus dem
Lateinischen des Abtes Ludwig Mitterpacher übersetzt. U. ott, 1814. — 38.
Inscriptiones
adventui summorum Európáé pi'incipum Francisci, Alexandri et
Friderici Vilhelmi Budae Pesthique VII.
calend. Novembris 1814. celebrato accomodatae. U. ott. — 39. Belehrung und
Vorbeugungs- u. Heilmittel gegen die
Seuchen des Hornviehes, wie auch gegen die epidemisch ansteckenden, u. gegen einige sporadische Krankheiten d.
Pferde, Schafe u. Schweine. Aus dem
Lateinischen übersetzt. U. ott, 1816. —
40. Memoria viri immortali laude digni
e sepulcro in lucem revocata. U. ott,
1826. (Kitaibel Pál emlékére.) — Szerkesztette a pesti Ephemerides politicolitterariae cz. hetilapot Spielenberg ha-
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lála után 1791-92-ben. — Nevét Halitzkynak is írta.
Alig. Literatur-Zeitung, Jena und Leipzig,
1792. Intelligenzblatt 97. sz. — llazai s Külföldi
.

Tudósítások
_

M. Kurir

1827. I I . 25. SZ., 1830. I . 33.
—

Jelenkor

1834. 6., 7., 18. és 76. sz. — Fejér,

História

s z

1830, I . 35. SZ.
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memorialium. qui in musei nationalis
hungarici numophvlacio desunt. Pestini,
1824. — Latin levelei Horvát Istvánhoz
Pestről 1826—32-ig összesen nyolcz darab a m. n. múzeum kézirattárában.
Hazai

s Külföldi

Tudósítások

1837. I I . 1. SZ.

Academiae. Budae, 1835. 147. sz. — Ponori

— Ponori

Thewrewk

t é s n a p j a i 102. 1. — Hlátray Gáhor,

József,

7. 1. — Szinnyei

Magyarok
Könyvészete.

Születésnapjai
—

Pauler

Ti-

vadar, Budapesti egyetem története I. Budapest, 1880. — Petrik Bibliogr.

Haliczky Antal, a m. nemzeti múzeum régiségtárának őre, előbbinek fia,
szül. 1788. okt. 16. Budán. 1808. okt.
25. a múzeumi könyvtárhoz írnokká (fekete bankóban 400 forinttal), 1814. nov.
25. ugyanott a nádor által régiségtári
őrré neveztett ki; 1816. jun. 26. évdíja
500 fról 1000 frta emeltetett váltó czédulákban. 1822. nov. 25-től, Miller Jakab
Ferdinánd múzeumi igazgató halálával,
a múzeumi igazgatói teendők, mint legidősebb őrre, reá ruháztattak ; ezen teendők alól a nádor 1837. máj. 12. húzamos betegsége miatt felmentette. Meghalt 1837. jun. 27. Pesten. — Czikkei
az Acta litteraria musei nationalis Hungarici, Budae, 1818. cz. munkában : (Sexagena inscriptionum quae ex monumentis romanis in horto musei nationalis
Hungarici publice expositis transumtae
sunt per A. Halitzky. interprete Jac. Ferd.
Miller de Brassó.), a Tudományos Gyűjteményben (1817. III. Rövid leírása egy
ólom-táblácskának, melyet Kehrer József
úr a nemz. múzeumnak szentelt, 1820.
III. Pesti Duna partján a régi római
Aquincum által ellenében felállított hidvárról, 1821. I. Pénzekről és pénztudományról, 1823. XI. Szombathelyi római
régiségek. XII. 1824. I —IV. Pénztudományos jegyzések, 1824. III. IV. Némely
római emlékkövekről, X. Észrevételek
Dálnoky Márton levelére a római régiségekről.) — Munkái: 1. líövid értekesés Salonai Juno Isten-asszonynak kisded rézképéről (síatuájáról). Buda, 1817.
— 2. Consignatio
variorum numorum

Thewrewk

József,

Magyarok

Szüle-

A magyar

nemzeti múzeum korszakai. Pest, 1868. 16.,
24., 30., 37. 1. — Petrik

Bibliogr.

Haliczky Antal, orvosdoktor, tokaji,
zemplénmegyei származású. — Munkája:
Imago melancholiae.
Specimen inaug.
Budae, 1833.
Rupp B e s z é d 157. 1. —

Szinnyei

Könyvé-

szete.

Halimbai Sándor. — Több költeménye jelent meg a Koszorúban (1838. 1841.
többi közt ford, latinból és görögből.)
Halis István, községi biró és városi
tanácsos Nagy-Kanizsán (Zalam,)', hol
1855. aug. 20. született. — írt elbeszéléseket, történeti rajzokat és vegyes czikkeket a Magyarország és a Nagyvilágba
(1882), az Üstökösbe (1883), a Hétbe
(1890—92), és a Vasárnapi Újságba (1891).
— Munkái: 1. Ssines mosaik. NagyKanizsa város történetéből. Nagy-Kanizsa,
1893. (Ism. Főv. Lapok 263. sz. Zalai Közlöny 51. sz. Vasárnapi Újság 31. sz.) —
2. Zalamegye és városai. U. ott, 1895.
(Sajtó alatt).
;)/. Könyvészet 1893. és önéletrajzi adatok.

Halka Sámuel, ev. ref. lelkész, szül.
1817-ben Kocson (Komáromm.) földműves szülőktől; a gymnasium három alsóbb osztályát Komáromban végezte,
mire atyja, ki maga is iskolázott férfiú
volt, felvitte Pápára, hol a theologiát
végezvén, a VI. osztály köztanítóságára
alkalmaztatott. Ezután Császárra (Komáromm ) ment akadémiai rektóriára. Innét
Csurgóra a gymnasiumhoz jutott tanárnak és lelkésznek ; hat év múlva DamóGárdonyra rendeltetett rendes lelkésznek ;
megválasztatott az egyházmegye al-, később főjegyzőjének és körfelügyelőnek.
Azután Hobolba, majd Kadarkutra ment
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lelkésznek, hol 1886. máj. 24. meghalt.
— Költeményeket írt a Honművészbe
(1839-40), a Koszorúba (1840), a pápai
Tavaszba (1845); az Örömdalok czímű
költeményét Nagy Mihálynak superintendensi székébe igtatásakor adták ki
(Pápa, 1845.), czikke a Pesti Naplóban
(1854. 166. sz. Nyelvünk körül), egyházi
beszéde a Fördős által szerkesztett Papi
Dolgozatokban (1857.) Theologus korában a Deáky-alapítványból jutalmat nyert:
Jelen korunk micsoda kellékeket igényel
egy prot. lelkészben és mi módon lehet
azoknak megfelelni ? cz. dolgozatával.
— Munkája: Templomi imák advent
köznapjaiban. Kecskemét. 1857. (Czímkiadás: Pest, 1883.)
Uj M. Athenás

166. 1. — Petrik

Bibliogr.

—

V. Könyvészet 1888. és gyászjelentés.

Halier Antal (hallerkői báró), H. István
báró és Kornis Krisztina fia; meghalt
1791-ben. —Munkája: Gratulantia
vota
exc. dno L. B. Sam. de Bruckenthal...
neo gubernátori regio inter communes
patriae applausus n o m i n e . . . comitatuum
. . . in J. C. Albae sup. supremo comite
humillimo obsequii cultu devota anno
1777 d. 12. Nov. Cibinii.
Nagy Iván,
35. 1. — Petrik

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 29.,
B i b l i o g r . — Turul

1886. 71. 1.

Halier Béla (hallerkői gróf), egyetemi
magántanár és zoologus, szül. Erdélyben
az 50-es években; egyetemi tanulmányait
külföldi egyetemeken végezte; sokáig dolgozott Bécsben és Heidelbergában, egy ideig
erdélyi birtokán élt, majd Heidelbergába
ment és itt az egyetemen magántanárrá lett.
Kiválóan a lágytestűek anatómiai viszonyainak tanulmányozásával foglalkozott.
— Czikkei a Zoologischer Anzeigerben
(1881. Vorläufige Mittheilung über das
Nervensystem und Mundepithel niederer
Gastropoden, 1885—86. Über das blaue
Hochzeitskleid des Grasfrosches, X. 1887.
Erwiederung an Herrn Dr. L. Boutan),
a Denkschrift d. k. Akad. der Wissensch,
in Wien 45. k. (1882. Zur Kenntniss der

Muriciden), az Arbeiten aus dem zool.
Institute der Universität Wien IV. köt.
(1882. Die Organisation der Chitonen der
Adria, 1884. Beiträge zur Kenntniss der
Nerven im Peritoneum von Doris tuberculata, 1889. Beiträge zur Kenntniss der
Textur des Centrai-Nervensystems höherer Würmer), a Morphologisches Jahrbuchban (VII. 1884. és XI. 1886. Untersuchungen über Marine Rhipidiglossen.
Beiträge zur Kenntniss der Niere der
Prosobranchier, XII. 1887. Über die sogenannte Leydig'sche Punktsubstanz im
Centrainervensystem, XIV. 1888. Die Morphologie der Prosobranchier. gesammelt
aut einer Erdumsegelung durch die königl.
italienische Korvette «Vettor Pisani»), a
Zeitschrift für w. Mikroskopie u. f. mikr.
Technik-ben (II. 1885. Beiträge zur Kenntniss der Niere der Prosobranchier. III.
Untersuchungen über Marine Rhipidiglossen, Textur des Centrainervensystems
und seiner Hülle). — Munkája: Zur
Anatomie und Histiologie von Luvarus
imperialis. Heidelberg,. .. (Különnyomat
a Vergi, physiol. Studienből). — A m .
tudományos akadémiában 1894. okt. 22.
bemutatott értekezése: Adatok a központi
idegrendszer szövettani ismeretéhez.
Daday, Magyar Állattani Irodalom Ismertetése I., 11. — Pallas Nagy Lexikona VIII.
593. 1.

Halier Ferencz (hallerkői gróf), prépost-kanonok és szentszéki ülnök, H.
János huszár-kapitány és Fáy Konstanczía
fia. Meghalt 1867. ápr. 25. Nagyváradon
62 éves korában. — Munkája: A szent
nagy-liét, vagy-is : vezérlés ezen időt a
kereszténység lelke szerént eltölteni. A
mise mondó könyvből, a breviáriumból,
és más ceremóniái könyvekből összeírta
előbb németül Vinklern János. S most
megbővítve szabadon magyarúl fordíttatott. Kolozsvár, 1831.
Nagy Iván,

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 31.,

38. 1. — M. Sión

1867. 320. 1.

—

Petrik

Bib-

liogr. és gyászjelentés.
11. iv sajtó

alá

adatott

1895.

márczius

23.
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Haller Ferencz (hilibi), földbirtokos,
szül. 1774 márcz. 21. (Egyik őse mint
katona a Székelyföldre kerülvén, így lett
ezen ág székelylyé. mint írja 3. sz. munkájának előszavában : «bár atyai elejimről hajdan Németországból eredtem : de
anyai elejimről a székelyeknek úgynevezett Fiu-Leány törvények szerint már
250 esztendőktől fogva a fiú-ág megszűnvén, székelynek születtetni előre elrendeltettem volt».) Sokoldalú munkásságot
fejtett ki, de különösen a szőlőmívelésről
irt munkáját ma is becsesnek tartják.
Rendkívül vallásos ember volt és vallásos
munkáihoz a rézmetszeteket maga készíté;
ezenkívül számos szent-kép rézmetszeteit,
valamint több hímzett és festett szentképeit őrzik utódai. Neje fuldai Eckhardt
Johanna nővére volt fuldai Eckhardt
Ágostonnak, ki Ferencz Károly főherczegnek, ő felsége atyjának nevelője volt.
Egyetlen fia H. Sándor bányatanácsos;
ennek egyik fia H. Károly a kolozsvári
egyetemi tanár. —Munkái: 1. A kereszt
útja XIV. stácziókban. Kolozsvár, 1827.
— 2. A szent nagyhét. U. ott, 1831.
(500 lapra terjedő ájtatosságok). — 3.
Az ugaros szölö-mívetés. Minden eddigi
szőlömívelés módgyához alkalmaztatva.
Összejegyezgette 15 esztendei tapasztalási
alatt. Egy atya a maga fijának számára.
A kolosvári tájékhoz mérsékelve. S most
sok fő, s más nagyobb és kisebb úri
rendek óhajtására közhaszonra kibocsáttatott. 26 rajzzal. U. ott, 1834. — Kéziratban : Az új testárnentomi sz. religyiónak történetei. Krisztus urunk fogantatásától kezdve a Szentlélek eljöveteléig.
A 4 szent evangyélisták szerént versekben.
A jó lelkű katolikus községnek elmebéli
tehetsége szerént, erkölcsi vezetésére,
együgyűen históriai módon magyarázva.
Készítgette. . . Egy mappával. Kolozsvár,
1835. (8-rét 250 számozott és 12 számozatlan lapon nyomtatásszerű betűkkel
írva. a 4-ik példány H. F. által sajátId. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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kezűleg írva unokájának H. Károlynak
birtokában van).
SíimijeJKöiiyvészete és u n o k á j á n a k Halier
Károlynak szíves közlése.

Haller Gábor, erdélyi főgenerális, H.
István küküllőmegyei főispán és szentiváni Kendi Judit fia. szül. 1614. szept.
26.; tizenöt éves korában (1629.) Brandenburgi Katalin udvarába került és a
fejedelemasszony inasa (apródja) volt
1630. márcz. elején, mint maga írja «az
pápista vallást elhagyván, állott az reformata religiora». E miatt atyjának haragját vonta magára, a ki csak tíz év
múlva engesztelődött ki iránta. Még azon
év máj. 22. azon követséggel, mely a
fejedelemnőnél járt a brandenburgi választófejedelemtől, a külföldre indúlt és
egy évig Odera-Frankfurtban, Franekerában és 1631 őszétől a leydeni egyetemen
tanult; külföldön járt 1635-ig részint
Rákóczy György fejedelem, részint anyja
költségén. 1635. máj. végén indult vissza
hazájába s a közügyek szolgálatába lépett; a fejedelem udvarában bejáró volt.
1636 őszén a fejedelem táborával Várad.
Jenő és Lippa táján járt. 1637—39-ig
ismét a fejedelmi udvarban szolgált és
ott volt a nevezetes gyűlésen, mely a
szombatosok felett ítélt. Itt mondotta a
fejedelem neki azt, midőn egy könyvet
kerestetett vele és sokáig nein találta,
hogy: ha bor volna, ugy-e hamarább
megtalálnád ? E két év alatt a 23—24
éves ifjú, ki a mathematikai tudományokban nagy előhaladást tett a külföldön, Fogaras, Patak, Gyalu, Székelyhíd
és Görgény erősségein tetemes javításokat
tett. 1640-ben kibékült apjával és néhány
évet birtokain gazdálkodással töltött. 1644ben résztvett Rákóczy György felső-magyarországi táborozásában és különösen
Patak erősítése körül működött. Miután
1648-ban II. Rákóczy György követte
atyját a trónon, Haliért csakhamar Borosjenő nevezetes végvár főkapitányává s
Zarándmegye főispánjává tette. Várerődí12
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tési tudományát itt tüntette ki leginkább,
a mennyiben Jenőt új bástyákkal vette
körül. 1658-ban Jenő is török kézre került
H. távollétében. A török Rákóczy helyébe
Barcsayt ültetvén a trónra, ez az 1659.
országgyűlésen Haliért a fontos nagyváradi kapitányságra emelte. De nem
tarthatta sokáig Barcsav hűségében Váradot. mert az Rákóczy mellé állott. Barcsay a gvalu-fenesi csatatéren (1660. máj.
22.) legyőzvén Rákóczyt, a török által
kiirott badisarcz elengedése végett H.-t
küldte Ali basa táborába. Ali fogságra
vetette s lábaira 63 fontos vasat veretvén,
magával hurczolta Várad alá s csak Nagyvárad kiostromlása után (1660. aug. 27.)
bocsátotta szabadon. Midőn Kemény János
lépett fel Barcsav ellen. H. neki meghódolt. 1660 végén a rendek Kemény
Jánost választolták fejedelemmé, ki H.-t
folytonosan maga mellett tartotta s ez
ott barczolt oldalán a nagy-szőllősi csatában (1662. jan. 23.), a melyben Kemény
elesett. H. Görgény várába menekült és
végre Apaffynak meghódolt. Di62-ben a
kolozsvári országgyűlésről őt küldték az
ország rendei Ali basához Temesvárrá,
a fölemelt török adó leszállítása végett.
Ali nyolcz hónapnál tovább tartotta magánál és Nándorfejérvárra vitte, a magyarországi hadjáratra induló nagyvezér elé,
ki őt nem várt szívességgel fogadta, a
mi gyanút keltett Apaffyban, mintha a
török őt szemelte volna ki ingadozó trónjának utódáúl. Ezt a gyanút H. mentegetőző levele sem oszlathatta el. Midőn
Apaffy a nagyvezér felszólítására a meghódított Érsekújvár alá ment. minden jel
arra mutat, hogy ő csinálta ki a nagyvezérnél. hogy félelmetes vetélytársa eltétessék láb alól. H. gyanútlanúl indúlt
vissza a fejedelemmel a török táborból.
De utána küldette a nagyvezér egy kapucsi
basát fegyveres török csapattal és visszavitette Budára. «Visszaérkezvén pedig a
vezir elibe, ki nagy haraggal igy riaszta
meg: miért mentél el te hir nélkül ?

Kire az úr felelni akarván, csak meg
sem hallá mentségét, hanem csak inte
és mindjárt vivék a mészárló helyre,
holott fejét is véteté.» (1663. nov. 10.) —
Munkája: Holler Gábor naplója 1630—
1641. Kolozsvár, 1862. (Gróf Mikó Imre.
Erdélyi Történelmi Adatok IV. Külföldi
útjáról, mert beutazta Közép-Európa nagy
részét, járt Londonban is, naplót kezdett
vezetni, melyben sok jellemző vonást
találunk a német egyetemekről; naplóját
folytatta Erdélyben is 1644-ig. Őszintén
ír magáról, nem egyszer jegyzi fel pl.,
hogy «voltam részeg», «fogadtam, hogy
bort nem iszom egy holnapig». A személyére vonatkozó feljegyzések mellett számos a fejedelmet, udvarát és kortársait
illető adatot is találunk naplójában. Benkő
József és dr. Ötvös Ágoston másolatából
van kiadva; eredeti kéziratban megvan
a gyulafehérvári Batthyányi-könyvtárban.) — Levelei, melyeket mint borosjenői kapitány írt: II. Rákóczy Györgyhöz
1654. aug. 8. (Tört. Adatok IV.), az erdélyi rendekhez 1663. július 28. (Tudom.
Gyűjtemény 1821. VII.) és Cseffei Lászlóhoz, Marosvásárhely, 1658. novemb. 10.
(Tört. Ad. IV.); G. Zaránd vármegyei
főispán és borosjenői kapitánynak némely privát jegyzetei 1658. Mindszenthó
20 (Századunk 1842. 71. sz.)
Szalárdy János Siralmas Magyar Krónikája.
Pest, 1853. 254., 528., 594. 1. (Ujabb Nemzeti
K ö n y v t á r I I . F o l y a m . ) — Kemény János

Ön-

életírása. Pest.. 1856. 416., 418. 1. (Magyar
Történelmi Emlékek I. — Benkő, Transsilvania II. 390. — Bud. Szemle IV. 1858. 46. —
Marosvásárhelyi

Füzetek

I . 1858.

287. —

Pesti

Napló 1860. 68. SZ. ( S z a l a y László). — Szilágyi

Sándor, Vértanúk a m a g y a r történetből. Pest.
1867. (II. G. megöletése.) — Hazánk s a Külföld 1869. 33. sz. (Timkó József). — Beke
Antal, Index Manuscriptorum Scriptorum
Bibi. Battliyanianae. K.-Fehérvár, 1871. —
Századok

1886. 523. 1. — Turul

1886. 64., 70. 1.

(Szádeezky Lajos). — Történelmi Tár 1890..
1892., 1893.

Halier Gáborné (hallerkői gróf) Károlyi Klára grófnő, a szatmári békét kötő
K. Sándor grófnak és szalai gróf Bar-
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kóczy Krisztinának leánya, szül. 1697.
aug. 12. Férje, ki táblai ülnök volt, 1723
végén elhalálozván 38 éves korában,
négy fiát az anyai nagyapa nevelte. —
Két levele jelent meg a következő' munkában : Gróf Károlyi
Klára,
néhai
gróf Halier Gábor özvegyének két érdekes levele. Ismerteti Brázay János,
mezőpetrii plébános. Nagy-Károly, 1890.
(Elsőt 1724. febr. 9. testvéröcscséhez
Gróf K. Ferenczhez írta azon alkalomból,
hogy férje váratlanul meghalt; a másikban, mely 1748. máj. 2. Pál Imre szent
Ferenczrendi tartományi főnökhöz van
intézve. Pater Kelemen Didák istenes
életéről szól és mód nélkül érdekes. Ism.
Irodalomtört. Közlem. I. 1891. 120. 1).
Századok
rul

1883. 342., 430. 1. ( B e r k e s z í ) —

1886. 0!).. 71.

1. ( S z á d e c z k y

L.)

—

TuÉble

Gábor, Nagykárolyi gróf Károlyi család nemzetség-Táblája. Bpest, 1890.

Halier Gábor (hallerkői gróf), erdélyi
kincstartó, cs. kir. kamarás és val. belső
titkos tanácsos, a Leopold-rend nagy keresztese, H. László grófnak a Telemak
fordítójának és gróf Forgách Rózának
fia, szül. 1749-ben; mint katona szolgált a hadseregben, hol a kapitányságig
vitte; majd megyei alispán (József császár idejében), később küküllői főispán,
azután kir. táblai elnök, tartományi főbiztos s végre kincstartó lett. 1820-ban
nyugalomba vonult. Meghalt 1822, márcz.
28. Nagy-Szebenben 73. évében. Leánya
Krisztina, Cserey Farkas neje volt, —
Francziául írta Barcsay Ábrahám emlékezetét. ezt Kazinczy Ferencz magyarra
fordította s kiadta Döbrentei Gábor az
Erdélyi Muzeumban (I. 1814. 3 3 - 4 2 . 1.)
— uevele Kazinczyhoz M.-Vásárhely 1808.
ápr. 17. (Kazinczy Ferencz levelezése V.)
Magyar Kurir 1822. I . 30. SZ. — Figyelő X I I I .
248. 1. — Kazinczy
Ferencz.
Erdélyi levelek

69, 101, 134, 150—52, 163. (Nemzeti
t á r XII.) —

Turul

Könyv-

1886. 71. 1. — Kazinczy

F.

Levelezése V.

Halier Jakab, pest városi főelemi iskolai tanító. — Munkái: 1. Képalakok
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a betűkben, az idő, a gyermeki fáradalmas béketűrés kímélése tekintetéből; hogy
t. i. a tanuló gyermekek azok szerint
az elemi szóhangoztatásra vezettessenek
s nekik az iskola az első beléptökkel
nem terhökre. hanem gyönyör helyökre
szolgáljon. Sok színes képpel. Pest. 1846.
— 2. Der katholische
Jugendbildner. Ein Elementarbüchlein zum ersten
Schreib- und Lese-Unterricht und zur
Rechtschreibung, mit besonderer Berücksichtigung der Religion. U. ott, 1852.
— 3. Lehr- und Übungsbuch im Rechnen, mit Regeln und Beispielen für Elementar- und Volksschulen, auch zum
Selbstunterricht. U. ott. 1853. — 4. Schulund Kirchenlieder.
U. ott, 1856. (Német és magyar szöveggel.)
Petrik

Bibliogr.

Halier János (hallerkői báró), Tordamegye főispánja, H. István küküllői főispán és országos tábornok és Kendi
Judit fia. H. Gábor naplóírónak testvéröcscse, szül. 1616 körül ; adatok hiányában tanulmányairól mit sem tudunk, de
mint műveltségéből következtethetjük,
valószinű, hogy ő is, mint bátyja külföldi egyetemeken tanult. Korán lépett
a közpályára s folyton emelkedett a hivatalok rangfokozatán. Nejével Kornis
Katalinnal boldog házasságban élt. Tagja
volt az 1657. nov. három első napjaiban
Fejérvárt tartott országgyűlésnek, melyen
Rákóczy György lemondott a fejedelemségről. 1658-ban Erdélynek két fejedelme,
Rákóczy és Barcsay szerepelt; H. Barcsaynak Bécsbe küldött követe volt. Gyanítható, hogy Mikola Zsigmond tatár
rabsága alatt (1657—61) ő volt előbb
helyettes, azután végképen kinevezett főispán Tordamegyében. 1668-ban mint főispán ővolt egyik fejedelmi biztos, midőn
a Várad környékéből Tordára betelepített lakosokat az adományozott telkekbe
beiktatták. Kemény Jánosnak is hive
volt. azután Apafii alatt is főispán és
consiliárius. 1677-ben Béldi Pállal tnr12*
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tott. 1679. máj. nótáztatott és nov. 7.
elfogták. A fogarasi fogságban, melyből
1683-ban szabadult ki. írta a Hármas
Istoriát és a Békességes tűrésnek Paizsa
czímű munkáját. 1684. márczius 8-án az
ország őt az adó felügyelőjévé tette. 1685.
okt. 24 Apaffi negyed magával Bécsbe
küldötte az I. Leopolddal kötendő egyesség ügyében. Itt tartózkodott 1686. jul.
5., midőn I. Leopold könnyelmű fiát. H.
Józsefet elzáratta. Telekinek 1690. aug.
21. történt eleste után, Tordamegvének
volt ismét főispánja. 1691-ben az új kormányszék tagja, mint consiliarius és
kincstartó. 1695-ben tisztségeiről lemondott. Meghalt 1697. febr. 28. Szentpálon
71 éves korában. — Munkái ; 1. Payst
a békeséges tűrésnek Payssa. Isten kegyelméből minden rendbeli embereknek
vigasztalásokra, kik e Világnak álhatatlansága miatt" háboruságok-szenvedésire
jutottak. Melíyet. . . Deákból Magyarrá
fordított az Korenus Jakab munkájából.
És a maga költségén ki-bocsátott Fogaras Várában-Való Rabságában. Nyomtattatott a Csiki-Kalastromban, M.DC.LXXII.
— 2. Hármas Istoria. Kinek Első Része,
Nagy Sándornak egynéhány nevezetes
dolgait illeti. Második. Jeles Példa-beszédekből áll. Harmadik, A nagy Trója veszedelmének legigazabb Istoriája. Mellvet
Fogaras várában Rabságban Magyar
nyelvre fordított 1682. esztendőben, és
maga költségével ki-nyomtattatott. . . Kolosvárott 1695. (Ujabb kiadásai: Pozsony,
1751., 1767.; Debreczen, 1765., 1865.,
Pest, 1795. és Budán, 1757. Nagy Sándor históriája külön.) — 3. H. J. följegyzései
1686—1687-ről.
(Történelmi
Tár 1878. 679—690. 1.)
Czvittinger, Specimen 166. — Bod, M. Atbenas

101. — Horányi,

Benkö,

Memoria

Transsilvailia

Quart.

II.

357.

II.

71.

—

V I I . 1801. 17. 1. — Tudom.

—

Siebenb.

Gyűjt.

1828.

V. (H. buzgósága a magyar nyelv felemelkeflese és kiterjesztése iránt. Jankovich M.tól).
A.)

—
—

Pesti

Naphi

Budapesti

1854.

Szemle

263. s z .
IV.

185«.

(Greguss
235.

—

— Nagy Iván,
33.

—

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 28.,

Budapesti

Szemle

IV.

1858.

235.

—

Toldy Ferencz, M. Költészet története és írod.
t ö r t . — Történelmi

Tár

1881. —

Váczy

János,

Halier J á n o s és Hármas Istoriája. Bpest,
1883. — Beöthy Zsolt, Szépprózai elbeszélés
I. B p e s t ,

18-6.

120—134. L — Gróf

Lázár

Miklós, Erdély főispánjai, Bpest, 1889. 124.
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 522.,
589. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. —
Turul

IV.

Irodalomtörténeti

1886. 66. 1. ( S z á d e c z k y
Közlemények

L.)

—

I . 151.. I I . 73. 1.

Halier Jánosné (hallerkó'i gróf) báró
Apor Zsuzsánna, Apor Péter báró
Kálnoky Borbála grófnő leánya, szül.
1701-ben; férjhez ment 1716. nov. 3.
Haller János grófhoz. Meghalt 1728. szept.
5. — Kézirati munkája: Lictáriumoknak.
confectumoknak és sütedéknek, úgy néminemű étkeknek készítéséről és különbkülönbféle virágok csinálásának módjáról
való jelezések. Melyeket sok hellyekről
tanálván s könyvekből is egyben szedett
. . . 1727 esztendőben is íratván következendőknek is tanulására és hasznára.
(Kézirat Apor Gábor báró tulajdonában.)Nagy Iván,

M a g y a r o r s z á g - C s a l á d a i I. 55. ]..

— Turul 1886. 71. 1. és Dézsi Lajos szives
közlése.

Halier József (hallerkői gróf), cs. kir.
kamarás, val. belső titkos tanácsos; nagyvárad-kerületi kir. comissarius és 1804—
1807-ig Kolozsvár megye fői spánja. — Munde futura
judaeokái : 1. Planum...
rum in regno Hung, qualiter stabilienda
conditione. Posonii, 1826. (Opus excelsaedeputationis regnicolaris in publico-politicis quoad objecta articulo 67. anni
1791 regnicolariter sibi delata elabora tum.) — 2. Planum...
de
qualiter
suscipienda
politica animarum
conscriptione,
una cum articulo super ea
efformato. U. ott, 1826. (Opus... 2.) —
3. Elaboratum...
circa generalia preli
libertatis principia, projeclumque articuli
super hoc objecto. U. ott, 1823. (Opus
. . . 3.) — 4. Elaboratum...
continens
principia, et regulás de ordine famulitii v
nec non planum regulationis famulitii»,
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•reflexe ad patentales august, quondam
imperatoris. et regis Josepki H. propositum. U. ott, 1826. (Opus. . . 21.) — Arczképe: rézmetszet Tischler Antaltól Budán 1787. (Merkur von Ungarn 1787.
VI. füz.)
Nagy Iván,
35. 1,

—

7i. 1 . —

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 29.,

Petrik
Somogyi

ispánjainak
248. I.

Bibi. I.. I I .
Zsigmond,

Albuma.

—

Turul

1886.

Magyarország

Szombathely,

fő-

1889.

Halier Jóssef. tanítóképzőintézeti tan á r Sopronban, szül. .1856. jan. 18. Mesterházán Sopronmegyében. — Helyi érdekű czikkeket írt a Sopronba; írt a
Népiskolai Lapokba s a M. Államba is.
— Munkái : 1. Ssertartdstan
a róm.
kath. tanítóképző intézetek használatára.
Sopron, 1888. — 2. Történelmi
hasugságok. A történelem terén előforduló
mindennapi ferdítések czáfolata. Németből magyarra fordította. Magyarországi
részt írt hozzá Karácsonyi János. Bpest.
1890.
.11. Huny veszet

1890.

—

Emlékkönyv.

Győr,

1892. 138. 1.

Halier Jóssef, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1725. márcz. 8. FelsőIdecsen Erdelyben ; 1742. nov. lépett a
rendbe; azután a humaniorákat tanította;
négy évig a máramarosi rendház főnöke
s öt évig (1770) a kolozsvári nemes ifjak
convictusának igazgatója volt. — Munkája : Animadversiones
in novam philosophium
Yolteri profugi Galli et a
vera religione abominandi
aposiatae
. . . 1777. 4-rét. (A pannonhalmi apátság könyvtárában ; valószínű, hogy kézirat.)
De

Backer

Sommervogel

Bibliotéque

de

la

Compagnie de Jesus. Bibliogr. IV. 48. 1.

Halier Károly (hilibi), jogi doktor és
egyetemi tanár, szül. 1836. okt. 14. NagySzebenben, hol atyja akkor mint bányászati hivatalnok működött. H. a gymnasiumot Nagy-Bányán végezte; a jogi
tanfolyamot 1853—56-ig Nagy-Szebenben
hallgatta ; jogi doktori oklevelet Pesten

862

nyert. Közpályáját a kincstári ügyészségnél mint előadó kezdette meg. 1863-ban
Kolozsvárt jogakadémia állíttatván fel,
ehhez az ausztriai magánjog, váltó- s
kereskedelmi jog és bányajog tanárának
nevezték ki. A nagy közönség praktikus
szükségleteivel is élénken foglalkozott;
így 1865-ben 6000 frt részvénytőkével
megalakította a sétatér-egyletet, melynek
köszönhető, hogy Kolozsvár oly sétatérrel bír, mely a hazában ritkítja párját.
Ezt követte 1872-ben a torna-vívó-egylet,
mely 40.000 frt részvénytőkével alakult
és ma egyike Magyarország legdíszesebb
torna-csarnokainak ; 1873-ban a lövészegyletet kezdeményezte s hozta létre
25,000 forint részvénytőkével. 1873-ban
Kolozsvárt az egyetem szerveztetvén, az
ausztriai magánjog rendes tanárának
neveztetett ki s 1880-ban az egyetem
rectora volt. 1884. júl. 18. választatott meg
Kolozsvár polgármesterének, mely hivatal t
csak ideiglenesen fogadott el; megalapítá
a városi szépítő-egyletet és 1886-ban
visszatért egyetemi tanszékére, melyet
időközben helyettes töltött be, hol jelenleg is működik. 1881-ben ő felsége a
vaskorona-rend lovagjává tette. 1867 óta
tevékeny tagja a városi képviselő-testületnek ; ő indítványozta a tűzoltó-egylet
felállítását, az uíczák és terek befásítását, a város puszta közhelyeinek számbavételét és értékesítését, a régi várfalak
eltávolítását, városi téglagyár berendezését, Mátyás király születési házának megjelölését sat. — Munkái: 1. Az általános
polgári törvénykönyv,
mint az jelenleg
Erdélyben érvényes, minden a legújabb
időig megjelent és még hatályban levő
utólagos rendeletekkel, felvilágosító és
utasító jegyzetekkel ellátta. Kolozsvár,
1865. — 2. A vállóeljárás a marosvásárhelyi kir. tábla területén jelenleg érvényes alakjában. U. ott, 1870. — 3.
As agrarialis törvényekről. U. ott, 1872.
(Felolvasás.) — 4. Adalék a jogforrások elméletéhes.
Bpest, 1876. (Külön-
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nyomaí a Jogtud. Közlönyből.) — 5.
Gazdasági jogisme. A gazdasági tanintézetek növendékei és a mezei gazdák
szükségletéhez alkalmazva. U. ott, 1878.
(2. kiadása 1884., 3. k. 1893. U. ott.)
— 6. Iparunk föllendülésének
tényezőiről s akadályairól.
Kolozsvár. 1878.
(Felolvasás.) — 7. A gazdasági
értékekről. U. ott, 1880. — 8. Észrevételek
a magyar polgári törvénykönyv tervezetének általános részére, az öröklési jogi
részre s a dologi jogi részre. Bpest, 1882
— 84 Három rész. (Különny. a Jogtud.
Közlönyből.) — 9. A középítés. Kolozsvár. 1834. — 10. Az osztrák
általános
polgári törvénykönyv (szövege) jelenleg
még érvényes alakjában. Bpest. 1884. —
11. Halier Károly polgármester
évi
jelentése Kolozsvár város igazgatásáról
1885. évben. Koloszvár. 1885. — 12.
Észrevételek az általános magánjogi törvénykönyv tervezetének «Kötelmi jogi»
(általános) részére. Bpest. 1887. (Különny.
a Jogtud. Közlönyből.) — Felolvasásokat tartott (1878. Munka és műveltség,
1889. Az önművelésben nincs megállapodás, Földmivelő polgártársaink a város társadalmában. 1890. Unsere Bildung.
Gróf Széchenyi István emlékezete, 1891.
A társadalom némely bajairól, Über
einige Gebrechen und Krankheiten unserer Zeit, 1892 Der Zweikampf als
Korrectiv der verletzten Ehre, 1894. A
szokásjogról, A társadalmi tapintat, Über
Spiel und Wette vom Standpunkte der
Gesellschaft und des Bechtes, 1895. Der
gesellschaftliche Takt. Képek erkölcsi
életünkből), melyek nagyrészt meg is
jelentek.
Emléklap a z erdélyi m. közművelődési egy
let 1885. aug. nagygyűlése alkalmából Kolozsvár, 1885. 1. sz. (dr. Esterházy Sándor.)
— Petrik

K ö n y v é s z e t e . — .U. Könyvészet

1885.

— V. Salon VI. 1886—87. arczk., X. 1889.
arczk

Halier László (hallerkői gróf), naplóíró, H. István báró kir. tanácsos és Torma
Borbála fia. örökölte atyja erős katho-
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licismusát. Naplójában örömmel jegyzi
fel, ha valami jó történik vallására nézve.
Azonban oly nőt vett el, ki ép annyira
rajongott a ref. vallásért, mint maga a
katholikusért. A nő saját mostoha testvére, Bethlen Kata. (Atyja, midőn utoljára nősült, Bethlen Sámuel özvegyét.
Nagy Borbálát vette el.) H. L. bátyjai s
rokonai nem akarták, hogy idegen vallású nőt vegyen el és a leány sem szerette, idegenkedett tőle vallásáért. A leány
végre anyjának unszolására elfogadta a
jegygyűrűt és megtörtént a lakodalom
Fejéregyházán 1717-ben. Egy udvarhelyi
barát adta őket össze, kinek a püspök
eltiltó rendeletéről nem volt tudomása.
Hogy boldog élet nem lehetett közöttük,
látjuk Bethlen Kata (L. I. kötet 1024.)
önéletírásából. H. különben tanult, okos
ember volt. Örökölte a családban mutatkozó naplóírási hajlamot; fenmaradt
egy naplója az 1717. szebeni országgyűlésről (melyet Szádeczky L. adott ki,
Hazánk 1885. 446—458. 1.) Meghalt 1719ben 22 éves korában, mint a pestisnek
áldozata.
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 31.
1. — Turul 1886. 69., 71. 1. ( S z á d e c z k y L.)

Halier László (hallerkői gróf), Máramarosmegye főispánja, szül. 1717-ben ;
már 24 éves korában kormányhivatalt
viselt és fontos ügyeket sikeresen végzett,
miért Máramarosmegye főispánjává neveztetett ki. Meghalt 1751. márcz. 1.,
midőn épen a hétszemélyes tábla ülnökéül neveztetett. A magyar nyelvért épen
úgy buzgólkodott, mint dédapja H. János,
a Hármas Istoria írója, a kinek példáján
lelkesült. Ovidius Metamorphoseseinek
nagy részét lefordítá. de az elveszett. —
Munkája : Telemakus bujdosásának történetei. Melyet franczia nyelven írt Fenelóni Saligniák Ferencz. Magyarra ford í t o t t . . . Most pedig magyar hazánk fő,
közép és alacsony rendeinek örömére,
kedves és bölcs mulatságára, dicséretes
költségével kinyomtattatott. . . SzalaiBar-
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kóczi Ferencz egri püspök. Kassa, 1755.
(Későbbi kiadásai: 1758.. 1770. és 1775.
U. ott.) — Arczképe rézmetszet Nagy
Sámueltől (Erdélyi Múzeum VI. 1817.)
Erdélyi

Múzeum

V I . 1817. 177. 1.

arczk.

—

Toldy, M. Költészet története és írod. Története.
l.apok

— Turul

1886. 69., 71. 1. —

1887. 179. s z . — Beöthy

Zsolt.

Fővárosi
M. N e m z .

Irodalomtört. Ism. és Széppróza I.

Halmágyi Sándor (tordátfalvi), királyi
Ítélőtáblai biró, szül. 1832. ápr. 2. Magyar-Sárdon Kolozsmegvében földbirtokos
szülőktől ; iskoláit az unitáriusok kolozsvári főiskolájában végezte 1848-ban. A
szabadságbarcz alatt mint honvéd a Bem
táborában harczolt. Jogi tanulmányait
a pesti egyetemen hallgatta az 50-es
évek elején ; ügyvédi oklevelet a marosvásárhelyi királyi táblán szerzett; de a
Bach- és Schmerling-korszakban hivatalt
nem vállalt, hanem irodalmi, történelmi,
jog- és államtudományi tanulmányokkal
foglalkozott. Egy ideig rendes belső dolgozó-társa volt a Pesti Naplónak ; a Kolozsvári Közlönynek főmunkatársa, midőn
ez főorganuma volt annak a nemzeti
küzdelemnek, melyet az erdélyi magyar
politikai társadalom (1862—69.) az akkori illegitim kormányzat nyomása ellen
folytatott. Az alkotmány visszaállítása
után Kolozsmegye főjegyzője, a nagyenyedi s majd a lugosi kir. törvényszék
elnöke volt; 1881 óta pedig kir. Ítélőtáblai biró Budapesten. — Beszélyeket
és költeményeket írt a Hölgyfutárba
(1853—59), a Budapesti
Viszhangba
(1852.), a Magyar Nép Könyvtárába (1855.
beszély), az Erdélyi Muzeumba (1857.
Rang és sziv), a Délibábba (1854), a Marosvásárhelyi Füzetekbe (1858. Az erő
átváltozásai), a Nővilágba (1859. költ.),
a Divatcsarnokba (1860), a Vasárnapi
Újságba (1861), A Szépirodalmi Figyelőbe (1861—62), a Koszorúba ( 1 8 6 3 64), a Fővárosi Lapokba s Üstökösbe;
politikai s jogtudományi czikkeket írt a
Kolozsvári Közlönybe (1864. I. Az erdélyi szászok magatartása sat.), a Jog-
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tudományi Közlönybe (1873. A bírói
ügyvitel egyszerűsítése, 1878. A magyar
kodifikáczióról), az Ügyvédek Lapjába,
a M. Igazságügybe (A bűnvádi eljárásról,
A magyar ügyvédségről, Az esküdtszék
intézményéről, Birói illetékességről. A
nemzetközi jog fejléséről sat.). A Pesti
Naplóba, mikor az a nemzeti párt organuma volt, írt egy czikket: A magyar
bűnvádi eljárás codificatiojának sürgősségéről, mely figyelmet keltett, úgyszintén a Modern Magyarországba (1893. 357.
sz. esti k ). mindkettőt Rapson álnévvel.
A Petőfi-társaság pár év előtti ülésén
szintén Rapson név alatt Post mortem,
vagy utazás az ismeretlen állomások felé
cz. nagyobb költeményét olvasták fel.
mely a M. Salonban jelent meg. Irodalmi
tevékenységét most is folytatja részben
névtelenül vagy Rapson álnévvel. —
Munkái: 1. A kalandor és a kék szakái.
Sue Jenő után francziából ford. Pest,
1854. Három kötet. — 2. Saphira. Történeti regény Erdély múltjából. Kolozsvár,
1859. Három rész. (Ism. Nefelejts 1860.)
— 3. Parlagi Rózsák. Történeti beszélyek. Pest. 1860. Két kötet. (Ism. Nefelejts.) — 4. Elv és előítélet. Regény a
magyar társadalomból. U. ott, 1864. —
5. Az egyesbirósági
rendszer és igazságügyi politikánk. Tanulmány jogtörténelmi és jogphilosophiai szempontból
törvényhozóink figyelmébe ajánlva. Bpest.
1880. — Arany Jánossal levelezésben
állott. (L. Arany János hátrahagyott iratai és levelezése, kiadta Arany László,
Bpest. 1887—89.) — Kéziratban: Különös jogviszonyok
Dél-Magyarországon
(1881) és költeményei.
M. Könyvészet

1880.

—

Petrik

Könyvészete

és Bibliogr. és önéletrajzi adatok.

Halmai Imre, színész, jelenleg vándorszínész-igazgató Szabadkán. — Czikkei
azUngban (1877. Shakespere «Hamlet»-je,
ugyanez az Egerben is), a Borsodban
(1877. Hamlet és Ophelia). — Munkája:
Tanulmányok
az eredeti és külföldi
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drámairodalom néhány jelesebb termékeiről. Bpest, 1876.
M. Könyvészet

187G.

Petri k B i b l i o g r .

Halmi Ferencz, a nemzeti szinház
tagja, Starill Vincze békésmegyei számvivő és Dank Francziska fia. szül. 1850.
ápr. 5. Mező-Berényben (Békésm,); tanult
1859-től Szarvason; 1861-ben, midőn atyját Budára helyezték át. a fővárosban
járt az iskolába. Atyja 1863. ápr. elhalt
és ő Aradra ment; 1864-ben Wasmer
Adolf csanádmegyei házánál nevelő volt.
1865. márcz. szinészszé lett a Szilágyi
Béla színtársulatánál Aradon. 1873. jan.
'27. vendégszerepelt a nemzeti színháznál
és azonnal szerződtették. A nemzeti szinház egyik legtehetségesebb és legkedveltebb tagja volt. A franczia vígjáték kedélyes ifjait, szívtelen uracsait és cynikus
rouéit kitűnően ábrázolta; majd a Moliére
alakjait, Szigligeti Liliomfiát, Beaumarchais Figarójá f . vagy a Csiky Stomfay
családjában a félénk Barnabást jelesen
személyesítette. Mester volt a reaüstikus.
borzalmas ábrázolásban is; példa rá a
Pálinka hőse : Coupeau. Azonban három
évig küzdött a testét emésztő sorvadással.
Utolsó nagy szerepe Feuillet Párisi regény
cz. színdarabjában a báró volt. Olaszországba ment, de hiába, gyógyulást többé
nem talált. Meghalt 1881. jún. 1. Budapesten. — Munkái: 1. Caverletné, szinmű
4 felv. Augier Emil után ford. Bpest.
1876. (Nemzeti Szinház Könyvtára 109.
Először adatott a nemzeti színházban
1877. jan. 19.) — 2. Két apa, szinmű
4 felv.. ifj. Dumas Sándor után ford. U.
ott, 1878. (Nemzeti Szinház Könyvtára
117.) — Kéziratban: A fal tövében, vígj.
1 felv. Najac Emil után (először a n.
színházban 1878. szept. 2.)
1876., 1878. — Fővárosi

Magyarország
Vasárnapi

és
Újság

151. SZ., Egyetértés

Halmi Béla. — Költeményei a Honderűben (1846) és P. Divatlapban (1847.)
— Munkája : Távoli hangok
Laurához.
Esztergom. 1847.

V. Könyvészet

1883. 128. SZ. — 1883 : Színházi

I.apok

Budapesti

Hirlap

Közlöny

a Nagyvilág

23.

23. SZ. a r c z k . ,
157. SZ., Pesti

arczk.,

Nemzet

1 5 0 . SZ., M. Polgár

é s 1884. 151. SZ. — Alföldi

2-1. SZ.,

SZ.

Napló

Képes

150.,

127. SZ.,
162. SZ.

Újság

1887.

6. sz. — nr. Salon VIII. 1888. (Bercsényi Béla).
— Magyarság

1889. 39. SZ. és g y á s z j e l e n t é s .

Halmy Gyula idősb, főgymnasiumi
tanár, szül. 1839. decz. 18. Szepsiben
Abauj-Tornamegyében; Sárospatakon tanult a gymnasiumban, elvégezte a bölcseletet, képzőintézetet és theologiát;
1863—64-ben esküdt deák (primarius)
volt. majd a sárospataki főgymnasium
V—VIII. osztályaiban három évig a vallás,
költészet és magyar irodalomtörténet segédtanára. 1866. júl. 22. a miskolczi ev.
ref. főgymnasium IV. osztályába rendes
tanárnak választották meg és azt 1869-ig
tanította, midőn júl. 18. a felső négy
osztályban a mennyiség- és természettudományok tanítását bízták reá s ezen
minőségben működik jelenleg is. — Czikkei a Sárospataki Füzetekben (1865. Cicero beszéde M. Marcellus mellett, 1866.
Szepsi Gáspár. Szilágyi Benjámin István,
Tarczali Pál sárospataki tanárok és Descartes élete, Kazinczy-ereklyék), a Prot.
Egyh. és Iskolai Lapban (1880.). Programmértekezései a miskolczi helvét hitvall. főgymnasium Értesítőjében. (1885.,
1892—94. Paedagogiai és didaktikai problémák fejtegetése, A miskolczi főgymnasium története főbb vonásokban, Comenius
Amos János emlékezete); írt meg társadalmi irányú ezikkeket a Borsodba s a
Borsod-Miskolczi Lapokba (1866 —91) —
Munkája: Szathmári-Mihanovich
Karolina emlékezete. Miskolcz, 1873.
Kovács Gábor, M i s k o l c z i ev. r e f . f ő g y m n a -

sium története. Miskolcz, 1885. 127. 1. és
tiának ifj. Halmy Gyulanak szives közlése.

Halmy Gyula, ifjabb, főgymnasiumi
tanár., előbbinek fia, szül. 1869. aug. 29.
Miskolczon Borsodmegyében, hol a gymnasiumot 1887-ben végezte, mire a budapesti egyetemen magyar és latin philologiát tanult. Későbbi irodalmi mükö-
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désére hatással voltak Lévray József,
Gyulai Pál és Beöthy Zsolt tanáraink
buzdításai. Tanári pályáját 1891. szept.
1. a budapesti gyakorló-iskolában kezdte
meg; de alig volt ott másfél hónapig,
midőn a kormány őt okt. 15. a losonczi
állami főgymnasiumhoz küldte ki, hol
1893. jún. végéig működött. Azon év okt.
1-től katonai kötelezettségének tett eleget és jelenleg betegeskedése miatt szüleinél tartózkodik. — Költeményei már
1884-ben a fővárosi s vidéki lapokban,
az 1893. márcz. 15. a szabadságszobornál elmondott ódája a Losoncz és Vidékében jelentek meg; több költeménye
van a Borsod - Miskolczi Közlönyben
(1895-ig és Emlékezés Szemere Miklósra);
•czikkei a Fővárosi Lapokban (1890. Lévay Józsefről), a Borsodmegyei Lapokban (1894. Szemere Bertalan élete és
művei, Goics Lázár költészete, 1895.
Madách Imre gyermekeiről. Nyilas Samu
élete és munkái, Wahlner Aladár élete
és költészete, több paedagogiai s társadalmi irányú czikk), a Szabadságban
(1895. A szenvedő Tompáról, 12 eredeti
levelével). — Munkái: 1. Paradi emlékek. Költemények 1885—1887. Miskolcz,
1888. — 2. Prométheusz. Bölcseleti költemények. Bpest, 1891. (Ism. Budapesti
Hirlap 59. sz., Vasárnapi Újság 8. sz.)
— 3. Vérségi Ferencz élete és munkái.
U. ott, 1891. — 4. Csöndes
akkordok.
(Költemények). U. ott, 1895. (Sajtó alatt).
V. Könyvészet

1888., 1891. — Horváth

Ignácz

Könyvészete 1891. és önéletrajzi adatok.

Halmy László. — Munkája : Méltóságos septemvir
és consiliarius
Vajai
Vay József úr halálára.
Pest. 1822.
(Költemény).
Petrik

B i b l i o g r . — Kazinczy

Ferencz

Levele-

zése III.

Halmos Ignácz, theologiai doktor és
theologiai tanár, szül. 1853. júl. 13. Bohuniczon Pozsonymegyében;
iskoláit
Nagyszombatban, a theolcgiát a bécsi
egyetemen végezte, a hol theologiai dok-
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torrá avatták; 1876. júl. 16. miséspappá
szenteltetett föl és káplán lett Nagy-Lévárdon, 1877. Szárazpatakon, ltí79. Modorban. 1880. Esztergomban ; 1882-ben
az esztergomi érseki lyceumban a hittan, a magyar és német irodalom tanárává ; 1883. papnevelő-intézeti tanulmányi felügyelővé, 1887. a lelkipászlorkodástannak, 1892. egyúttal a hitelemzéstannak tanárává neveztetett ki. — Több
czikket és könyvismertetést írt a Jelenkorba s a M. Államba; értekezései a
M. Sionban (1891. Kell-e az eszméletlen
beteget utolsó kenet előtt feloldozni ?
1892. A pozsonyi generális seminarium).
Zelliger Alajos, Egyházi í r ó k
Nagyszombat, 1893. 159. 1.

Csarnoka.

Halmosy Endre, jogi doktor, kir. curiai
tanácselnök, szül. 1829. okt. 27. NémetKereszturon Sopronmegyében; jogi tanulmányait 1850—54-ben a bécsi egyetemen végezte, hol a jogi doktori oklevelet is megszerezte. 1854. máj. 1-től a
bíróságnál volt alkalmazva s különösen
1861—67-ig a soproni megyetörvényszéknél mint telekkönyvi igazgató és előadó.
1867. okt. a sopronmegyei nagybaromi
kerület országgyűlési képviselőnek választotta meg és két ülésszakon át 1872.
máj. l-ig működött. Horváth Boldizsár
akkori igazságügyminiszter javaslatára
osztálytanácsosnak kineveztetvén, 1869.
jan. 1-től 1872. jún. l-ig az igazságügyi
minisztérium codificationalis osztályában
is működött; ezen állásában szervezte
1869-ben a központi telekhivatalt és vezette annak igazgatását; ezenkívül résztvett az igazságügyi reformmunkákban ; ő
dolgozta át az 1855. telekkönyvrendelvényt az erdélyi részek számára, belefoglalván a módosító rendeleteket és utasításokat ; tőle származtak az úrbéri törvényjavaslatok, az elsőbiróságok szervezéséről,
a kir. ügyészségről szóló munkálatok,
az ügyvédi rendtartás és közjegyzői törvényjavaslatok ; mint előadó ő készítette
el az elsőbiróságok szervezésére vonat-
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kozó összes előmunkálatokat, úgy hogy
1872. jan. 1. az elsőbiróságok életbeléptetése lehetségessé vált. Ezen időszakban
az országgyűlésen is e reformmunkában
működött. 1870-ben miniszteri tanácsossá
neveztetett ki. A bíróságok szervezése
után 1872. jún. 1. a kir. curiához mint
reades biró osztatott be s ezen állásában 1894 februárig működött, midőn
tanácselnökké neveztetett ki. Mint curiai
biró is több codificationalis enquéteben
vett részt és az igazságügy-miniszter megbízásából ő készítette a magyar magánjog dologi részére, úgy a telekkönyvre
vonatkozó javaslatokat. A budapesti ügyvédi vizsgáló bizottságnak is elnöke. —
Czikkeket írt a 60-as években a Törvényszéki Csarnokba (különösen a telekkönyvi kérdésekről), a Jogtudományi Közlönybe (1871. Az európai hiteltelekkönyvek és hiteltelekkönyvi rendszerek vázlata, 1881. A telekkönyvi bejegyzés alaki
feltételeiről), a Jogba, az Ügyvédek Lapjába, a Pesti Naplóba s Reformba ; országgyűlési beszédei: 1869-ben a birói
hatalomról szóló törvényjavaslathoz hoszszabb beszédben szólt, A vasutak és
csatornák bekeblezése, Házadó, Közadó.
Szőlőváltság, Uzsoratörvény, Kisajátítási
törvény sat. ügyében a Naplóban. —
Munkái: 1. A telekkönyvi rendszer alapelvei. Sopron, 1865. — 2. A nyilvános
és szóbeli polgári peres eljárás
elvei.
U. ott, 1866. — 3. Tervezet törvénykezésünk rendezéséhez. Pest, 1868. — 4.
Jogászgyűlési vélemény a szóbeliség és
közvetlenség behozatala tárgyában. Budapest, 1870. — 5. Törvényjavaslat
a telekkönyvi rendtartás és ügyvitel tárgyában. U. ott, 1876. (Kiadta az igazságügyminisztérium). — 6. Dologijog. U. ott, 1882.
(Az általános magánjogi törvénykönyv
tervezete és indokolás. A m. kir. igazságügyi miniszter megbízásából). — Heidelberger családi nevét 1862-ben változtatta Halmosi-ra.
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — Horváth

ignácz

Köny-

vészete
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1882.

—

Századunk

Névváltoztatásai.

Bpest, 1895. 97. 1. és önéletrajzi adatok.

Halmosi István, soproni karkáplán,
szül. 1862. aug. 7. Kethelyen Sopronmegyében, 1887. júl. 6. szenteltetett föl
miséspappá. — Több czikket írt a M.
Állam, Sopron, Oedenburger Zeitung,
Kőszeg és vidéke, Günser Zeitung és
Eisenstädter Zeitung cz. lapokba
Emlékkönyv.
Jaurinens

G y Ö l \ 1S92. 138. —

Schematismus

is 1892.

Haló Kovács József. L. Kovács (Haló)
József.
Háló Miklós. — Munkája: Második
Józsefnek, a publicum
Usstvisel0jih.es
1783. végeztével kibocsájtott emlékeztetése, mely az handbillietnek neve alatt
esméretessé lett. Német nyelvből magyarra
fordítatott Háló Miklós Kovács János által.
Pest, 1794. (Ballagi Géza még két előbbi
kiadást említ; egyike 1784-ből. másika
év n. jelent meg, melyeket szintén H.
fordított névtelenül Benyák Bernát társaságában).
Ballagi
— Petrik

Géza, P o l i t i k a i I r o d a l m u n k 277, 1.
Bibliogr.

Haltrich Jóssef, főgymnasiumi igazgató, szül. 1822. jul. 22. Szász-Régenben;
1836-tól 1845-ig a segesvári gymnasiumban tanult, 1845—47-ben a lipcsei egyetemen j á r t ; 1848-ban id. Bethlen János
gróf gyermekeinek nevelője volt Kolozsvárt és azon év őszén a segesvári ág.
ev. főgymnasium tanárának választották;
1869-ben ugyanannak igazgatója, 1873.
Segesd ág. ev. lelkésze lett. Meghalt 1886.
máj. 17. Segesvárt. — Czikkei a segesvári
főgymnasium Programmjában (1855. Zur
deutschen Thiersage, 1866. Negative Idiotismen der siebenbürgisch - sächsischen
Volkssprache), a Fromann Zeitschriftjában
(V. 1858. Bildliche Redensarten, Umschreibungen und Vergleichungen der siebenbürgisch-sächsischen Volkssprache, VI.
1859. Kindergebete), a Siebenbürger Botéban (1867. Zur Kulturgeschichte der Sachsen in Siebenbürgen), a Siebenbürgisch
Deutsches Wochenblattban (1869. Zur
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Charakteristik der Zigeuner), az Archiv I
des Vereins für siebenbürg. Landeskundeben (N. F. XII. Bericht betreffend das
siebenb.-deutsche Wörterbuch), a Sächsischer Hausfreund cz. naptárban (1881.
Sächsischer Volkswitz und Volkshumor),
a Siebenbürgisch-Deutsches Tageblattban
(1881. 2402. sz. Die Welt unserer Märchen und unserer Kinder.) — Munkái:
1. Deutsche Volksmärchen
aus dem
Sachsenlande in Siebenbürgen. Berlin,
1856. (2. bó'v. kiadás. Bécs, 1863.) — 2.
Die Stiefmütter,
die Stief- und Waisenkinder in der siebenbürgisch-sächsischen
Volks-Poesie. Wien, 1856. — 3. Zur Geschichte von Sächsisch-Regen
seit den
letzten 100 Jahren. Kronstadt, 1857. (Különnyomat az Archiv-ból). — 4. Plan
su Vorarbeiten für ein Idiotikon
der
siebenbürgisch-sächsischen
Volkssprache. Hermannstadt. 1865. — 5. Deutsche
Inschriften aus Siebenbürgen.
Festgabe
der Stadt Schässburg an die Mitglieder
des Vereins für siebenb. Landeskunde.
Kulturgeschichte
U. ott, 1867. — 6. Zur
der Sachsen in Siebenbürgen.
U. ott,
1867. (Különny. a Hermannstädter Zeitungból). — 7. Die Macht und
Herrschaft des Aberglaubens in seinen vielfachen Erscheinungen. U. ott, 1871. —
8. Zur Volkskunde
der
Siebenbürger
Sachsen. In neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolff. Wien, 1885. —
Szerkesztette a segesvári ág. ev. főgymnasium Programmját 1870—72-ben.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 51., I I I .

578. 1. —

Horváth

—

Bibliogr.

Petrik

Ignán
—

Könyvészete
Pallas

1885.

Nagy-I.exikon

a

VIII. 605. 1.

Halubka Pál, német nyelv-tanító az
ev. ref. iskolában Nagyváradon. — Költeményeket írt a Szépliteralurai Ajándékba (1823—24.), a Tudom. Gyűjteménybe (1824. III. Az élet bölcsessége)
— Munkái: 1. Gydssos elmélkedés Gróf
Széki Teleki Katalin Tisza László úr
hitvessének hamvai felett. Nagyvárad,
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1820. — 2. A barátság
könycseppjei,
melyekkel Anizoni Józsefnek a vizek
regulatiójában munkálkodó kir. commissio egyik földmérőjének gyászos sirhalmát öntözi. U. ott. 1822. (Költemény.)
— 3. Gróf Teleki Sámuelre halotti vers.
U. ott, 1822. — Két szó cz. daljátékát,
melyet francziából ford., zenéje Deylaractól, előadták Budán 1833. szept. 15.
és 1834. okt. 26.
Petrik

B i b l i o g r . é s Jankoi

ich Miklós

Magyar

Bibliographiája. II. (Kézirat a m. tud. akadémia kézirattárában).

Halúzka Antal, főelemi iskolai igazgató-tanító Beszterczebányán. — Munkája : Krátka
Mlăvnica a pravopis jazyka Slovenského. Beszterczebánya, 1863.
(Rövid tót nyelvtan és helyesírás.)
A múzeumi könyvtár példányáról.

Halványi János, a pesti vakok intézetének igazgató-tanára volt 19 évig, midőn 1864. decz. 22. meghalt Pesten. —
Czikkei a Családi Lapokban (1853. Vakok intézetei Franczia- és Angolországban, 1854. Pesti vakok intézete, A vakok belvilága, Kápolna a budai Istenhegyen), a Müller Gyula Nagy Naptárában (1854. A vakok ügye általában és
Ausztriában.) — Az Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt.
.1/. Sión

1865. 80. 1.

Halwax Ferencs, Jézus-társasági tanár,
szül. 1712. máj. 4. Selmeczbányán ; 1728.
okt. 14, lépett a rendbe s előbb a grammatikai osztályt, azután a theologiai tudományokat tanította Nagyszombatban ;
később tanulmányi felügyelő volt Budán ;
1770-ben házfőnök Nagyszombatban. —
Munkái: 1. Dialogi physici ex opere
gallico R. P. Natalis Regnault, S. J.. excerpti in latinum traducti et iaureatis
honoribus dni Ladislai de Adda dum
p e r . . . . laurea donaretur, a condiscipulis neo-baccalaureis dicati. Tyrnaviae,
1745. — 2. Idea sapientis theo-politici
. . . U. ott, 1746. (Vanossi Antal jezsuitának műve, mely H. elnöklete alatti
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promotió alkalmával adatott ki.) — 3.
Bellicarum
in Hungaria calamitalum
causae. U. ott, 1746. (Schmidbauer András munkája, mely szintén H. elnöklete
alatt történt promotió alkalmával adatott ki.)
De Bacher-Sommervogel,

B i b l i o t l l é q u e d e la

Coiripagnie de Jesus. Bibliographie IV. 57. 1.

H á m János, szatmári püspök és 1848ban Magyarország herczegprimása. szül.
1781. jan. 5. Gyöngyösön Hevesinegyében. Már alsó iskoláiban, melyeket szülőhelyén végzett 1798-ig. kitűnő szorgalmat tanúsítván, az egyházi pályára határozták őt mind saját akarata, mind szülei
kivánata. Theologiai tanulmányait az egri
papnevelőben kezdette el, hol tanulmányi elöljárónak neveztetett k i ; ugyanott
a Foglár-féle tan- és nevelő-intézet igazgatója lett. Alig volt 13 évig pap, midőn
egri kanonoknak és seminariumi rektornak neveztetett ki. 1828-ban szatmári
püspökké szentelték. Szegény fiatal egyházmegyéjének ő volt második megalapítója. Szatmár városa is sokat köszön
neki. Az utczai koldulást megszüntette,
a szegényeknek ápolóintézetet, irgalmasrenaű kórházat, tanítóképzőt épített. A
székeségvházat, püspöki lakot kibővítette
s díszessé tette ; hatalmas apáczakolostort emelt, convictust, kálváriát létesített. V. Ferdinand a titkos tanácsosi
ranggal és a szent jobbi javadalmas
apátsággal emelte tekintélyét. 1848. márcz.
15. után (írja emlékirataiban) következő
vasárnapján, mint nemzeti ünnepen, H.,
a legidősebb püspök mondotta az ünnepélyes Te Deumot Pesten, melyen mind
a két tábla jelen volt. Ezt elvégezvén,
a gyűlés befejezését sem várva be, viszszautazott püspöki székhelyére. A júl.
első napjaira hirdetett országgyűlés megnyitására újra Pestre kellett jönnie. Ekkor értesült arról, hogy jún. 25. az ország prímásának kinevezték, a mi nagy
nyugtalanságot okozott neki. Az Innsbruckba menesztett országos küldöttség-
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nek ő is tagja volt, hova aug. 6. érkeztek meg és másnap a király magánkihallgatáson fogadta. Gróf Lamberg
tábornok megöletésekor szept. 28. Pesten
volt; a néptömeg és a szomorú esemény
annyira elrémítette, hogy nem mert szállására (a szerviták kolostorába) menni,
hanem a szent Ferencziek zárdájában
vonta meg magát. A hűségesküt szept.
utolsó napjaiban Majlátb György országbírónál tette le. Minthogy a kinevezési
okmány kiadása két helyen történt (Budán és Bécsben), mind a két helyen
kellett fizetnie. Még aug. hóban István
(gyöngyösi polgárral) testvérével szerződést kötött, hogy ha ezen zavart állapotban szegénységbe jut, a nála letett
15,000 váltó forint fejében, tisztességes
ellátásáról gondoskodjék. Ezután mint
fogoly, keserűséggel és nyugtalansággal
eltelve töltötte napjait Pesten. Wmdischgrätz hg. bevonulásakor, hivatalosan
tudtára adatott a herczeg óhajtása, hogy
a klérus az egyházi javak terhére egy
millió forint fizetését vállalja magára ;
ezen ügyben conferentiára hívta össze a
Budapesten jelen volt püspököket és kanonokokat. kik ez ügyet az egybehívandó
nemzeti zsinatra akarták halasztani;
azonban ujabb sürgetésre, hogy levélben
fejtse ki az elhalasztásra szolgáló okokat,
elkészítették a levelet, de már ez nem
volt átadható, miután Windischgrätz
visszahivatoLt. A magyarok közeledtére
néhány pár fehér ruhával és két reverendával Biró László kanonok társaságában ápr. 22. a hadi kincstár pénztárát
vivő katonák védelme alatt elhagyta
Budát és 28. Sopronba érkezett. Miután
pedig ott sem volt biztos, máj. 1. Bécsbe
utazott. Ferencz József császárnál, máj.
20. Prágában Ferdinánd császárnál (a
mint ő írja) es 22. Oimüczben Ferencz
Károly főherczegnél kihallgatáson volt.
Ez alatt Bécsben két szövetkezet is keletkezett, oly törekvéssel, hogy megsemmisítvén a Ferdinánd császár által tett
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és a magyar minisztérium alatt történt
kineveztetéseket, a primáši méltóság újra
töltessék be ; egyik Lonovicsot, a másik
Scitovszkyt hozta javaslatba. Minderről
csak később értesült. Schwarzenberg bibornok unszolására júl. 14. lemondásra
kényszerítették. «így meghozták ellene a
letételi ítéletet és kit érdemei nélkül
emeltek föl, érdemetlenül is taszítottak
le». (Emlékiratai után). Ezután ismét elfoglalta szatmári püspöki székhelyét;
végnapjait a jótékonyságnak és nevelési
reformoknak szentelte. Meghalt 1857.
decz. 30. Szatmárt. — Pásztorleveleket
adott ki, melyek theologiai tudományáról tesznek tanúságot. — Munkája : Ham
.János szatmári püspök
Szentbeszédei.
Szatmár. 1895. (Sajtó alatt: Meszlénvi
Gyula szatmári püspök adja ki). — Emlékiratokat hagyott hátra latin nyelven,
melyeket Keszler alább idézett, munkájában részben közölt, ennek kivonatát
pedig Gyürky Ödön fordításában hozta
a M. Állam (1893. 209—211. sz.)
Ujabhkori
sárnapi

Ismeretek

Újság

1858.

Tára
36.

sz.

I V . 165. 1. —
arczk. —

VaKone*

Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi
t é r e n . E g e r , 1892. 103. 1. — Keszler,

Francis-

cus, Memoria Servi Dei .Toannis Hám episcopi olim Szathmariensis. Szatmár, 1893. —
Irsik Ferencz, Hám János élete. Szatmár, 189.

Hám Sándor,
kegyestanítórendi főgvmnasiumi igazgató Kolozsvárt, szül.
1863. aug. 16. Mindszenten (Csongrádm.);
1880. aug. 27. lépett a rendbe s 1886.
szept. 3. áldozópappá szenteltetett föl. —
Költeménye: Katona József emlékezete
(Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1893.)
Munkája: Sa jnovics János é lete és «Demonstratiója». Esztergom, 1889. (Különnyomat a M. Sionból).
A magyar

kegyestanitúrend

Névtára

1891.

Hamaliar Márton, ág. ev. superintend e d , szül. 1750. nov. 1. Báthon Hontmegyében polgári szülőktől; középiskoláit Prándorfon, Selmeczbányán, Gömörben, Lőcsén és Pozsonyban végezte;
1774 nyarán a jenai egyetemre ment,
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hol a theologiai s bölcseleti tudományokban három évig képezte magát; Griesbach. Haller, Schmid. Succow és Ulrich
előadásait hallgatta. Hazájába visszatérvén a Hellenbach családnál volt nevelő ;
azután Selmeczbányán conrector lett.
mely hivatalában 1781-ig működött, m i dőn a nagv-kürtösi (Nógrádm.) ág. ev.
egyház hívta meg, hol márcz. 6. ordináltatott papnak. 1784-ben Selmeczrement esperes-lelkésznek és ugyanott 1796.
jan. 31. bányakerületi superintendensnek
választatott. Az 1791. nemzeti synodusra.
mint a honti egyházmegye seniora, kiküldetett. 1803-ban mindkét minőségben
Szarvasra költözött. Mező-Berényben felnőtt mezei munkások számára vasárnapi iskolát alapított. 1806. decz. 6. szélütés érte s lemondott hivataláról. Meghalt 1812. aug. 3. Szarvason. — Munkái:
1. Materialien
zum öffentlichen Religions-Unterricht in Kirchen und Schulen.
Schemnitz, 1790. — 2. Der Sieg über
die Versuchungen
zur Sünde.
Eine
Predigt im 1790-ten Jahre Christi am 1.
Sonntage in der Fasten vor der evangel. Gemeinde, von ihrem ordentlichen
Lehrer M. H. abgehalten. U. ott. — 3.
Trauer-Rede
über den kläglichen Tod
weyl. Sr. Majestät Leopold II. gehalten den 30. März 1792. Helv n. — 4.
Epistola pastoralis superintendents inclyti ac vener. districtus montani, ecclesiarum evangelicarum a. c. addictarum.
Selmecz, 1796. — 5. Poradek prác cirkewnych.
II. ott, 1798. (Tót Agenda.)
— 6. Gratas mentis vota, quae pro salute ac incolumitate clar. viri Michaelis
Járossy. dum nominis sui sacra salvus
. . . recoleret, praecinente . .. devoti utriusque ordinis discipuli fuderunt. U. ott,
(1800.) — 7. De gradibus
consangvinitatis et adfinitatis
in matrimonio
ad
regulás juris canonici et benignas resolutiones regias examinandis et dijudicandis in gratiam tam theologiae quam
juris studiosorum aliorumqne quorum
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interest scripsit. Neosolii, ] 803. — 8.
PaHjove veršíky. Pozsony, 1805. (Passió
versek). — 9. Dve nábožné písné. U. ott,
1806. — 10. Hamalíár-féle
utasítások,
az ág. hitv. ev. bányakerület által bizottmánvilag átnézett, az egyház jelen
viszonyaihoz alkalmazott... Pest, 1863.
— Rát Mátyás emlékkönyvébe 1773.
márcz. emléksorokat írt. (Ezen könyv
megvan a m. n. múzeum kézirattárában).
Annalen der Oesterr. Literatur. Wien, 1802.
52. SZ., 1812. I I I . 391. 1. ( R u m y ) . —

Zeitschrift

von und für Ungern VI. 18Ü4. 06., 328. —
Vereinigte

Ofner-Pesier

Zeitung

1812. 70. SZ. —

Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache und
L i t e r a t u r 397. 1. — Kiss János E m l é k e z é s e i I .
73. — Haan, J e n a H u n g a r i c a 80. —

Doleschall,

E. A., Das erste J a h r h u n d e r t aus dem Lehen
einer hauptstädtischen Gemeinde. Bpest,
1887. — Slovenské

Pohlady

1887. 8. s z . —

Petrik

Könyvészete és Bibliogr.

Hamaliar Märton,
ág. ev. lelkész,
előbbinek fia, szül. 1783-ban Nagv-Kürtösön (Nógrádm.); tanult Selmeczbányán,
Losonczon és a pozsonyi ág. ev. lyceumban ; 1805. ápr. 29-től a jenai egyetem
hallgatója volt. Hazájába visszatérvén,
atyjának betegsége alatt 1807. decz. 7-től
Szarvason mint segédlelkész működött;
később Antalfalvára (Torontálm.) rendeltetett papnak. — Munkái: 1. Monumentum pietatis, quod clar. viro Michael
Tekusch. munus professoris in gymnasio
evang. Posoniensi die 21. Dec. anno 1802.
capessenti; cathedram ejus occupante
clar. viro Joanne Grosz, discipuli classis
syntaxistarum posuerunl. Posonii. — 2.
Lessus adm. rev. viro Mich. Institoris
Mossótzy eccl. hung. bob. Posoniensis
aug. conf. addictorum sacrorum ministro
dum vixit longe meritissimo, a juventute
an. 1803. praecinente. . . habitus. U. ott.
(Justa funebria. . . cz. munkában, többek
halotti beszédével együtt és különnyomatban is).
Catalogus Bibi. F r . Com. Széchényi. Suppl.
II. 254. — Haan, J e n a Ilungarica 130. —
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1S90. 92. — Petrik Bibliogr.

Hamar László, városi hivatalnok, szül.
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1844. szept. Debreczenben (Biharm.);
ugyanott végezte a gynmasiumot és a jogi
tanfolyamot 1865-ben: ekkor adebreczeni
Casinónak Kazinczy-pályázatán A vidék
tündére cz. 1 felv. verses vígjátékával
az első díjat nyerte el. A hírlapírói pályára lépvén, a Hortobágynak (hol mint
a gymnasium VIII. oszt. tanulója pályadíjat nyert Féltékeny férj cz. beszélyével
lépett föl), később a Debreczeni Lapoknak
munkatársa lett. A debreczeni állandó
szinház 1866-ban megnyílván, a Zenészeti Lapokba. Nefelejtsbe s más fővárosi
lapokba színházi tudósításokat közölt.
1869. júl. 1., midőn a Debreczen czímű
politikai lap megalakult, e lap belmunkatársa lett. de írt beszélyeket a fővárosi
szépirodalmi lapokba is. 1873-ban a Tisza
biztosító társaságnak magyar levelezője
lett. 1874-ben ismét a hírlapírói pályára
lépett és a Debreczeni Ellenőrnek segédszerkesztője lett, hol két évig működött.
Irt még néhány beszélyt a debreczeni
Délibábba (1878 —79). Azután végkép megvált az írói pályától, biztosabb megélhetési mód után nézett és Debreczen város
alkalmazta őt szerény hivatalban, hol
jelenleg is működik. — Munkája: Bíboros hölgy, dráma 4 felv. (Nyom. Debreczenben kézirat gyanánt. Előadták 1869.
márcz. 23. Debreczenben, azonban megbukott). — Szerkesztette a Csokonai Emlényt (Debreczen, 1871., melyben két
beszélye van). — Irt még egy színművet
Iparlovagok cz., melyet 1881-ben szintén
előadtak a debreczeni színpadon.
Petrik Könyvészete és ifj. Komlóssy Arthur
szíves közlése.

Hamar Lázár, róm. kath. plébános,
szül. 1780. decz. 24. Futásfalván, Háromszékmegyében; iskoláit Kolozsvárt járta.
1803-ban kispap lett és 1806 ban áldozópappá szentelték föl. Nyolcz hónapi segédlelkészkedés után előbb domaliázi. azután
tarnamérai plébánossá neveztetett ki. Ez
utóbbi javadalmat később a recskivel
cserélte föl az egri püspöki egybázmegvé-
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ben, hol 1846. szeptember 26-án meghalt. — Munkája: Carmen excell.. ill.
ac rev. dno Ladislao Pyrker de Felsó'-Eor,
metrop. ecclesiae Agriensis archiepiscopo
. . . dum archidioecesis suae, simul ac
•eorundem comitatuum regimen solemni
ritu capesseret. Agriae, 1827.
Petrik B i b l i o g r . — Konci Ákos, E g r i e g y h á z -

megyei papok az irodalmi téren. Esrer, 1892.
103. 1. — Schematismus

A g r i e n s i s 1847.

Hamar Leo (nemes-páni és gyöngyhalászi). a phvsica volt tanára s a koronás arany kereszt tulajdonosa. Meghalt
1884. nov. 25. Budapesten 55. évében.
— Czikke a M. Mérnök- és Építészegylet
Közlönyében (1869. Villanyos vasúti dörzsfékező a mozdonyvezetőhöz szolgáló jeladókkal). — Munkája : Direkt wirkende
Rotations-Dampfmaschine.
Pest, 1871.
Gyászjelentés.

H a m a r Pál (nemes-páni és gyöngyhalászi). nyug. közalapítványi kir. ügvigazgató, szül. 1817. nov. 22. Esztergomban, hol atyja H. Miklós Nógrádmegye
szolgabirája volt. Középiskolai tanulmányait 1828—33-ig Váczon és Esztergomban végezte; a bölcseletet és jogot a
pesti egyetemen hallgatta. 1840. decz.
19. ügyvédi közjogi, 1841. jun. 7. váltóügyvédi vizsgálatot tett. 1840. szept. 29.
Esztergommegye tiszt, aljegyzője, 1843.
okt. 19. rendes aljegyzője lett. 1846. jan.
19. a hg. primás kinevezte érsekújvári
s gútai uradalmainak főügyészévé. 1841
—48-ig részt vett Esztergom megye közgyűlésein. 1848—60-ig azonban visszavonultan élt. 1860. okt. 20. újra a közügyi pályára lépett. Később Esztergommegye alispánjának választatott meg és
több országgyűlésen tagja volt a képviselőháznak. Végre közalapítványi kir.
ügyigazgató, kir. és miniszteri tanácsos
lett. Meghalt 1877. jan. 10. Budapesten.
— Czikkei a Győri tört és rég. Füzetekben (1861., 1863. és 1865. Érsekújvár
leírása), az István bácsi Naptárában
(1863. Érsekújvár története, 1864. A köz-

ségi erdőkről.) — Munkái: 3. Hamar
Pál, közalap, kir. ügyigazgató,
mint
a szent korona egyik ügyészének véleménye, melyet a tanulmányi alap jogi
természete kérdésében a magyar országgyűlés képviselőháza kiküldött bizottságának f. 1875. ápr. 20. és máj. 7. kelt
felhívásai nyomán tisztelettel előterjesztett. Bpest, 1875. — 2. Hamar
Pál...
véleménye,
melyet a magyar főpapi javak és az ezekből kifolyó vallásalap
jogi természete kérdésében a magyar
országgyűlés képviselőháza bizottságának
1875. ápr. 20. és máj. 7. kelt felhívásai
nyomán. . . előterjesztett. U. ott, 1885.
— 3. Hamar Pál. . . véleménye, melyet
a budapesti egyetemi alap jogi természete
kérdésében... előterjeszt. U. ott. 1876.
— Kéziratai az esztergommegyei levéltárban : Esztergomi nemesek könyve, Az
egyháznemességnek az adományozó főpap irányában jogi s birtok-viszonyairól
határszabályozás tekintetéből, Lehet-e az
uradalmak és az úrbéri községek közt
a volt jobbágyság előnyével kötött szerződéseket főtörvényszékileg megsemmisíteni, Mily puszták vehetők vissza az
uradalmak által a volt jobbágyoktól. Az
egyházi és uri tized közötti különbségről az egyházi javakban sat.
Ponori
Napjai

Theurewk
115.

1. —

József,
István

Magyarok Születés
bácsi

84. 1. a r c z k . — Vereby Soma.

Naptára

18f>3.

Honpolgárok

Könyve 186í>. 28. 1. arczk. — Petrik Könyvészete. — Zeitiger Alajos, Esztergom-Vármegyei í r ó k . Bpest, 1888. Cl. 1. és gyászjelentés.

Hamary Béla, jogi doktor és m. kir.
honvédszázados hadbíró, szül. 1854. nov.
27. Voldorfban Nagy-Küküllőmegvében ;
a gymnasiumot a nagy-szebeni állami
főgymnasiumban. a jogot a kolozsvári
egyetemen végezte s ugyanott 1878-ban
jogi doktori oklevelet nyert. Ekkor a
nagyszebeni kincstári urad. ügyészségnél
mint fogalmazó gyakornok és ügyvédjelölt alkalmaztatott, hol 1883-ig szolgált, midőn a m. kir. honvédhadbirói
pályára lépett; jelenleg mint százados-
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hadbiró a m. k. VI. honvéd-kerületi parancsnokság állományába van beosztva
Kolozsvárt. — Katonai büntetőjogi fejtegetéseket és könyvismertetéseket közölt
a Ludovica Akadémia Közlönyében (18^8
—93.) — Munkái : 1. A magyar
magán- és közjog, általános nemzetközi
jog. valamint a katonai büntetőjog és a
becsületügyi eljárás alapelvei. Budapest,
18TO. — 2. A háborúról.
Clausewitz
porosz tábornok után ford. U. ott. 1892—
94. Nyolcz füzet. (Hazai Samu honvédszázados társaságában ; kiadták a Ludovica Akadémia Közlönye mellékleteként).
Horváth Ignácz Könyvészete és önéletrajzi
adatok.

H a m a r y Béla (kis-igmándi), jogi doktor. m. kir. államvasúti hivatalnok. Hamary Dániel honvéd törzsorvos és Ruvz
Izabella fia, szül. 1860. okt. 19. Tatában
(Komáromm.); középiskolai tanulmányait
szülővárosában, Sopronban és Budapesten
az ev. ref. főgymnasiumban. a jogot pedig a budapesti egyetemen végezte, hol
jogi doktorrá avatták. Ez idő szerint a
m. kir. államvasutak igazgatóságánál
mint fogalmazó működik. — Szépirodalmi
dolgozatai nagyrészt a Boros Mihály által szerkesztett Székesfejérvár és Vidéke
cz. lapban jelentek meg. — Munkája :
A magyar labdajáték kézikönyve.
Székesfejérvár, 1878. (A m. athletikai club
által dicséretre méltatott pályamű).
Petrik Ivönyvészete és önéletrajzi adatok.

H a m a r y Dániel (kis-igmándi), orvosdoktor, nyug. m. kir. honvéd törzsorvos,
Hamar Dániel kalaposmester és rév-komáromi Patkó Lidia fia. szül. 1826. márcz.
25.Tatában Komárommegyében; (a család
ősnemes családból a Székelyföldről Futásfalváról származott). H. iskoláit a tatai
ev. ref. elemi iskolában kezdte s hogy
a német nyelvet is megtanulja, szülei
Ó-Budára adták, hol tíz hónapot töltött;
a gymnasium öt osztályát a tatai gymnasiumban j á r t a ; a VI. osztályt (poesist)
magántanulóként végezte. 1843-ban a VII.

osztályába (logica) Pápára az ev. ref.
collegiumba ment, hol Tarczy, Bocsor,
Széki és Zádor voltak tanárai. Az ifjúság
főiskolai könyvtárának két évig könyvtárnoka s az önképző-társulatnak egyik
jegyzője volt; itt két munkájáért dicséretet nyert és a társulatnak Bajza cz.
kézirati lapját, szerkesztette. A jogot is
elvégezvén, 1847-ben az orvosi pályára
lépett Pesten. Az 1848. márcziusi napokban
élénk részt vett a fővárosi ifjúság mozgalmaiban s Vasvári Pállal baráti viszonyba lépett. Jelen volt a 12 pont
proklamálásánál s Tancsicsnak budai fogságából kiszabadításánál. A mozgalmas
időkben az iskolák hamarabb véget értek,
mire ő szülőföldére ment és az alakulóban volt tatai nemzetőrök közé lépett és
a. komárommegyei nemzetőrökkel, atyjával és két testvérével részt vett a schwechati csatában. Ezután a komáromi vártüzérekhez állott, később mint tűzmester
Krivácsi alezredes parancsnoksága alatt
írta annak napi parancsait; jelen volt
az 1849. júl. 2. és 11. csatákban és a
várfeladás előtti napokban tüzérhadnagyi
rangot nyert. A szabadságharcz után (míg
1847-ben 90-en kezdették) 30-an folytatták nov. Pesten az orvosi pályát; ezek
közt H. is. Sok zaklatásnak volt kitéve, sőt
több heti fogságot is szenvedett. 1853-ban
végezte az orvosi cursust és a szegény
gyermekkórházban dr. Bókay János mellett másod-assistens lett. 1854-ben orvossebész-doktorrá avatták s Tatában mint
gyakorlóorvos működött. 1858-ban a tó
partján fürdőt építtetett; a tatai ev. ref.
egyház megválasztotta elöljárójának; később az elöljáróság jegyzője lett és a ref.
iskolában könyvtárt alapított. 1859-ben
Kazinczy-ünnepet rendezett, 1861-ben
Tata-Tó város tanácsosa lett, mely tisztéről az év végén leköszönt. Az 1863-ban
keletkezett Neszmélyvidéki borász-társulat
megválasztotta tagjává s pénztárnokává.
A magyar orvosok és természetvizsgálóknak 1863. Pesten tartott nagygyűlésén
11. ie sajtó

alá

adatott

1895.

márciius

30.
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előadást tartott és az orvosi segítő-egyesiilet tervét elkészítette; a Kisfaludytársaság alapítói közé lépett. Az 1864ben alakult magyar orvosi könyvkiadótársulat alapító tagja lett (200 frttal). A
budapesti kir. orvosegylet levelező tagjává
választotta. Tatában kaszinó létrejöttét
eszközlé (ennek 1870-ben elnöke lett).
1867-ben Komárommegye tiszteleti főorvossá választotta; a tatai honvédegyletet megalakítá s ennek főjegyzője lett.
1869-ben honvéd ezred-orvossá neveztetett ki a tatai m. kir. 64. zászlóaljhoz.
1870-ben a tatai ev. ref. elöljáróság a
ref. iskolaszék elnökévé választotta. 1871.
júl. 13. honvéd dandárorvossá léptettetett
elő Sopronba, hol Ballagi Károly tanfelügyelő barátjával a magyar nyelv ügyét
mozdította elő. A m. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyűlésére 1872-re
titkárul választatott, az 1874. Győrött
tartott nagygyűlésen pedig 20 aranyat
tűzött ki jutalmúl az 1848 —74-ben magyar
nyelven megjelent orvosi munkák könyvészeti kimutatására; ez évben Budapestre helyeztetett át az I. honvéd dandárparancsnoksághoz, a budapesti orvosi kör
pedig igazgató tanácsa tagjává választotta. 1874. decz. 2. Hamar vezetéknevét,
ő felsége engedélyével, nemességének épségben tartása mellett, Hamaryra változtatta. 1876. okt. 30. Székesfehérvárra
helyeztetett át az V. honvéd-kerületi parancsnoksághoz, hol a törzsorvosi teendőkkel bízatott meg. 1882-ben mint az
I. honvédkerület törzsorvosa s egészségügyi előadó. Budapestre helyeztetett át.
1885-ben közreműködésével megalakult
a budai evang. református egyház. 1889
körül nyugalomba vonult. Meghalt 1892.
február 21-én Budapesten. A föntebb
elsoroltakon kívül még több tudományos és emberbaráti társulatnak alapító
s igazgató választmányi tagja volt. —
A Pesti Divatl. (1844—46.) lépett föl az
irodalomban epigrammáival; írt költeményeket, beszélyeket, ismeretterjesztő, poliI d . S z i n u y e i J . , Magyar írók XV.
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tikai, aesthetikai és szakczikkeket a következő lapokba, emlékkönyvekbe s folyóiratokba: a győri Hazánk (1845. 1847),
Életképek (1847—48), Munkások Újsága
(1848), Márczius Tizenötödike (1848),
Közlöny (1848. tatai levelek), Komáromi
Értesítő és Komáromi Lapok (1849),
Romemlékek (1851), Hölgyfutár (1851.
Vegytani elmélkedések, Művészet, Görög
vallás, Hangászat, Színészet, Lyrai költészet, 1852. Tánczművészet, Szobrászat.
Építészet, Festészet, A szépről, 1853. A
pesti bárom czigánybanda, Művészet czélja,
Természet, A természeti szép, 1854. A
művészi szép, Az ideális arczok), Müller
Gyula Nagy Naptára (1853. Az osztrák
birodalom legnevezetesebb ásványvizeinek
kivonatos ismertetése orvosi tekintetben),
Vas Gereben Nagy Naptárában (1854.
A betegségek okairól), Vasárnapi Újság
(1854. Canrobert tábornok, A vakokról,
1856.), Pesti Napló (1854. 2 l l „ 240.,
269. sz. Tata és Vidéke, 278. sz. könyvism., 1855—67. tatai levelek és könyvism.), M. Sajtó (1855. tárczaczikkek és
levelek Tatából. 1856—57.), Kelet Népe
(1856. 318. sz. Újszülöttek gyöngesége),
Kalauz (1856), M. Néplap (1856. költ.),
Budapesti Viszhang (1856), Tanodai Lapok (1856. Népszerű egészségtan, 1857.
Illemtan és könyvism.), Napkelet 1857—
58. költ. és epigrammák), Győri Közlöny
(1857. költ. és levelek, 1882. Levél a
Gy. K. 25 éves jubileuma alkalmával),
Nővilág(1857—58.), Orvosi Hetilap (1857.
Sajátságos lefolyású görvélykór, 1858.
Alszár fekélyek, 1859. Ördög-látás, I860.
Szúrtseb.. , 1861. Könyvism., 1862.
Kanyaró járványról, 1863. A pokolvar,
A csúzos derme, 1865. Gyógyszerhatások,
1866—67. Magángyakorlati naplómból),
Prot. Egyh. és Iskolai Lap (1858. önadóztatás a domestikára, 1859—60.),
Magyarország (1861), Gyógyászat (1861.
Haldokló öngyilkos, 1862. Kórházi tapasztalatok Tatából, 1863. A szívbetegségek főjelei s következményei, 1864.
13

387

Ham ary

Szívsorvadás, Szívizomlob, Szívtültengés,
sat., 1865. Idült gégeburut. Szívtágulat.
Ideges szívdobogás, Szívdag, A szívbillentyűk és nyílások bántalmai, 1866.
Függérlob. Ütérlob, Visszérlob, Nyirkedénylob. 1867. Az 1866. évi cholera Tatában sat.. 1868. A kehrángás, 1869.
Guta ütési, majd nyavalyatörési harmadnapos váltóláz egy esete, 1870. A művi
termékenyítés kérdéséhez, 1871. Állgörcs
és derme, kedélykóros egyénen, 1872.
Késlekedő', mindennapos, veszélyes váltóláz egy esete, Felismerhetők-e mindég
azonnal a veszélyes váltólázak. 1873.
Styrax. a rüh ellen, 1875., 1883—84),
Hazánk s a Külföldben (1867—68. Komáromi napok), A Honvéd (1867. A komáromi várőrség utolsó szép napja, A komáromi nemzetőrök jegyzőkönyve 1849ben, 1868. 1870—73. Schiffler Ferencz
m. kir. honvéd alezredes és Titteldorf
József m. kir. honvéd őrnagy életrajza,
Tata. 1870. jun. 16. H. E. 0. aláírással,
A Komáromi Lapok és honvéd írói, egy
része a Harczi Világ cz. melléklapban),
az Országos Honvéd Naptár (1868. Komáromi vár napjai s emlékek 1849-ből,
epigrammák sat.), Századunk (1869. Tata
nov.). Katonai Közlöny (1870. Katholikus
templom-diszletek), Sopron (1871. Irodalmi emlékeink 1849-ből, 1872. Klapkainduló első fogadtatása, czikkek Vitéz
Hári János és Borongó álnévvel, Hozzunk-e külföldi tanerőket hazánkba, 28.
sz. A távozotthoz, költ. Göthe után és
ered. költemények, könvvism.. 1873. Tüskés dalok. Elegia. Seneca arany mondásai, Apró életképek, * jegygyei is,
1874. Házi gyógyszerek és gyógymódok,
elbeszélések, 1875—76. Eredeti s ford,
költemények), M. Nyelvőr (1872 — 74.
Tata vidéki népdalok és Péter Marczi
népkölt., Népmesék, Féhaj), Pozsonyvidéki Lapok (1874. Dévénytől Komáromig.
Huszonöt évvel ezelőtt. Multunk küzdelmeiből, Soproni levelek, Könvvism., 1875
—76. Az 1849. komáromi honvédparancs-
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könyvből. 52. sz. Néhány adat még Petőfi Sándorról, Istvánról és szüleiről),
Közegészségi Lapok (1875—76. A budai
honvéddandár
közegészségi
állapota),
Szatmár (1875. Adomák Mari álnévvel),
Székesfehérvár (1877—79. költemények
Borongó álnévvel), Székesfehérvár és
Vidéke (1877. 1 8 7 9 - 8 1 . Elbeszélések,
gnómák, epigrammák, xéniák sat, Borongó álnévvel), Fehérvári Hiradó (1880.
Eredeti s ford, költ., Álhalál vagy elrejtőzés, Irodalmi visszapillantás a pápai
ref. főiskolai képző társulatra «Névtelen»
aláírással, Pécsi levelek sat.) Fejérvári
Szemle s Fehérvári Hiradó (1881—83.
Költ. és epigrammák Borongó névvel
1884. Budavári levelek), Tata-Tóvárosi
Hiradó (1881—85. Költ., eredetiek és német költőktől H. D. jegygvel). Budapesti
Hirlap (1881. 56., Boros Mihály 50 éves
írói jubileumának indítványozása. 170.
sz. Ismeretlen emléksorok Lisznyai Kálmántól. 1882. 201. sz. Lamberg megöletéséhez, 1883. 36. sz. Pályázati eredmény,
74. sz. Kik csinálták a Márczius 15-dikét?
273. sz. Uj élet a Ludovica Akadémiában. 1884. 267. sz. A Ludoviceumból).
a székesfej érvári Szabadság (1881. Epigrammák, xéniák. 1882. költ., Camoens.
és Makart. Trencséni várban, elegia Kelenföldi Endre névvel, 1883. Epigr., 1884.
Farsangi versek). Fővárosi Lapok (1883.
15. sz. Epigramma B. jegygyei), Bolond
Istók (1883. Fakovák, Hirtelendv álnévvel), Figyelő (XXIII. 1885. Boleszny Antal életrajza), Hazánk (i886. Márczius
15-ike 1848-ban). — Munkái: 1. TSiem
kell szerzetes rend. Pest, 1848. — 2.
Orvosi vénytan.
Magyarítá latinból és
bővité. U. ott. 1852. — 3. Tüskés dalok
Irta Borongó. Győr. 1863. —- 4. A szívbetegségek különös kór és gyógytana.
Komárom, 1865. — 5. Komáromi
napok 1849-ben Klapka György honvéd
tábornok alatt. Pest. 1869. (Előbb a Hazánk s a Külföldben 1 8 6 7 - 6 8 . ) — 6.
Soprontól Mehádiáig
és vissza. Sopron,
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végezte s báró Hellenbach orvos pártfogásával külföldi egyetemekre m e n t ;
Odera-Frankfurtban, Berlinben és 1706.
júl. 16-tól Wittenbergában az orvosi tudományokat hallgatta, hol 1710-ben orvosdoktori oklevelet nyert; ekkor mint
orvos Lengyelországba ment, honnét egy
év múlva visszatért szülőföldére, hol
mint gyakorlóorvos telepedett le. Sárosmegye tiszti főorvossá választotta meg.
mely hivatalát 40 évig viselte. A szomszéd Lengyelországba gyrakran hívták
meg és II. Ágoston király kinevezte udvari orvosává. Különösen a XVI11. század elején, azután 1739. és 1740-ben a
Sáros-. Zemplén-, Bereg- és Ugocsamegyében
uralkodott ragályos járvány alDanielik, Magyar írók II. 102. 1. — Honvéd
kalmával kitűnő szolgálatokat tett. Megtörzs-tisztek
Albuma
1870. 203. 1. a r c z k . —
Honvéd 1870. 5. sz. arczk. (Egervári Ödön).
halt 1759-ben Eperjesen. — Munkái: 1.
— Szinnyei Kepertoriuma Történelem I., II.
Disputatio
de pingvedine
et proximo
és III. Természettud. — Figyelő VI. 1879. 69. 1.
substrato; praes. D. J. Henr. Heuchero
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é hung. Wittebergae, 1709. — 2. Disserszete és Bibliogr. — Önéletrajzi adatok és
gyászjelentés.
tatio inaug. medica de chirurgo insonte.
U. ott, 1710. (Ugyanannak elnöklete alatt.)
Hamary János. r. kath. plébános és
— Kéziratban : Hydrologia, seu história
alesperes. szül. 1826-ban; az egri papnövendékek közé lépett és 1850-ben szen- ' regni aquosi in qua ad imitationem regni
animalis, mineralis et vegetabilis, peniteltetett áldozó-pappá. Több évi káplántior non modo soteriarum sed omnis
kodás után csehi, azután huzamosabban
generis aquarum theoria ad amussim
erdőkövesdi s néhány évig erki (Hevesm.)
hydrostaticam, traditur. (Ezen munka
lelkész és az alsó-hevesi kerület alespeBarkóczy Ferencz gróf meghagyásából
rese volt. Meghalt 1889. márcz. 7. Erken.
Nagyszombatban nyomatott volna ; azon— Fiatalabb korában előszeretettel fogban a munka megjelenését a grófnak
lalkozott a népies irodalommal; Kistáközbejött halála meghiúsította) ; Lomnius
lyai levelek cz. a Kath. Néplapban (1856
redivivus, mely három kötetben H. or— 59) valláserkölcsi irányú 22 czikket
vosi gyakorlata alatt szerzett tapasztaírt. — Munkája : András és Pista. Egy
latait, a nevezetesebb betegségek leírását
kép a mai szomorú világból. Eger, 1864.
és gyógyítását foglalja magában; ezen
(Egri Népkönyvek II.)
munkáról Van Swieten (1758. ápr. 22.
Kon c z A kos, Egri egyházmegyei papok az
levelében) elismerőleg nyilatkozik.
irodalmi téren. Eger, 1892. 259. 1.

1873. (Előbb a Sopron cz. lapban.) —
7. Apró életképek. Székesfehérvár, 1879.
— Álnevei s jegyei a már említetteken
kívül : Futásfalvi Jenő, Piros Pista, Hajnal csillag, Szerelmes zivatar, Egy választó, Vad Moraj, A körpáholy belső
titkos tanácsosa. H. . . .iD., — h d — , H . . . .
Mari, Z . . . . n . , Marietta. Fánni, A régi
jó, Melinda, Zordon, Z., —25—, Rendetlen levelező, Főszegi. Don Gunárosz, Intrepid, Rohamol. Belizár. Fiumei, Izmén,
Egy tatai műkedvelő, r. t.. 0 az., Állj !
ki vagv?, H
y, h + d . , F. H., Bukaresti, Neszmélyi, Forgó szél, yl., Bohó,
B—o. y. L. B.. Bibi és Ébren Álmodó a
nevezett lapokban.

Hambach (Hambacher) János, orvosdoktor. megyei főorvos, H. Jánosnak, ki
jülichi nemes családból származott s vagyonát elvesztvén. Magyarországra jött
és Ferdinánd császártól magyar nemességet nyert, fia, szül. 1682-ben Eperjesen,
Sárosmegyében; középiskoláit szülőföldén

Weszprémi, Succincta Medicorum Biograpliia
II. 76. — Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 202. 1. (a ki Hambachernek és lőcsei
származásúnak irja.) — Figyelő XVIII. 1885.
(Fabó András, ki szintén Hambachernek
és beszterczebányai származásúnak irja.)

Hambach Sámuel, bölcseleti s orvosdoktor, előbbinek fia, szül. 1720-ban Eper13*
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jesen; szintén orvosnak képezte magát
1738. jún. 24-től a wittenbergai s 1740.
szept. 29. után a hallei egyetemen, hol
1742. máj. 9. orvosdoktorrá avatták.
Visszatérvén hazájába Gömörmegye főorvosa lett, mely tisztét több évig viselte,
midőn Lengyelországba nyert meghívást
követve, oda költözött. 1771-ben azonban Sárosmegye választotta meg főorvosának és ő hazájába visszatért. — Munkái : 1. Dissertatio
physico-medica de
theoriae physicae tubulorum capillarium
ad corpus humánum applicatione, quam
. . . praeside Ioanne Gottlob Krügero
publice defendet. Halae Magd., 1742.
(Hambacher névvel.) — 2. Notitia indolis et usus medici 'scaturiginum Ruschbachensium. Posonii, 1778. (Hambach
névvel.)
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. II. 80.
IV. 164., 165. — Horányi Memoria II. 73. (Nevét Hambacliernek írja s utánna többen.)
— Uariholomaeides, Memoriae ITngarorum
241. — Petrilc B i b l o g r .

Hambacher János és Sámuel. L. Hambach.
Hamburger J. L., zsidó községi jegyző
Esztergomban. — Munkája: Ein Wort
su seiner Zeit. Gespräch in dem isr.
Tempel zu Gran, am 24. April 1S54.,
dem Vermählungstage Sr. Majestät des
Kaisers Franz Josef I. Gran, 1854
Petrik

Bibliogr.

Hamler Jóssef, orvosdoktor, pécsi (Baranyam.) származású. — Munkája : Dissertatio inaug. phys.-med. de temperamentis. Pestini, 1828.
Szinnyei

Könyvészete.

Hammer Antal, es. kir. keleti tolmács. — Munkája : Geschichte der Pest.
die von 1738 bis 1740 im Temeswarer
Banate herrschte. Ein aus glaubwürdigen Quellen geschöpfter Beitrag zur Geschichte dieses Landes. Mit einer Planskizze und topographisch-historischen
Beigaben. Temesvár, 1839.
Szinnyei

Könyvészete.
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Hammer Ferencz, orvosdoktor, H. Sámuel ág. ev. lelkész fia, szül. 1815. júl.
28. Szász-Sebesen; 1849-től 1861-ig városi főorvos volt Szászvárosban. — Munkája : Dissertatio inaug. medica de adiaphonosibus oculi, in universitate Vindobonensi publice disquisitioni submissa.
Vindobonae. 1843.
Trausch,
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II. 54. —
Szinnyei K ö n y v é s z e t e .

Hammer Miklós, orvosdoktor, brassói
származású (Bibi. Vet. et Nova 378. 1.
König állítása szerint és ezután Czvittinger és Seivert); ellenben Bartholin, De
Scriptoribus Danorum cz. munkájában
és Jöcber, Alig. Gelehrten-Lexikon II.
1772. 1. után Schonenben (a régiek szerint Cronen) Dániában született és koppenhágai tanár volt. Meghalt 1585-ben
kútbaesés következtében. — Munkája :
De Propositionum
Natura...
Czvittinger,

Specimen

166. 1.

—

Memoria II. 73. (Hammerusnak

Horányi,

írja.) —

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 54. 1.

Hammerschmidt Ferdinánd,
orvosdoktor, nagy-bányai, szatmármegyei származású ; 1838-ban a pesti egyetemen
orvosdoktori oklevelet nyert és Szatmármegye főorvosa lett. — Munkája : Orvostudori értekezés a vademberek állatias
és testgyakorlati életéről. Buda, 1838.
(Latin czímmel is.)
Bugái

és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re. 89. 1. — Szinnyei Könyvészete.

H a m m e r s c h m i d t János Gottlieb; ág.
ev. lelkész, szül. 1805. aug. 4. Kőszegen
Vasmegyében ; tanult Sopronban; a theologiát ugyanott és Bécsben végezte;
1833-tól ág. ev. lelkész volt Locsmándon (Sopronm.), majd felső-sopronmegyei esperes. Sopron megye megválasztotta táblabirájának. Meghalt 1851. jan.
14. Locsmándon. — Munkái : 1. Erster
Unterricht in der ungarischen
Sprache.
Güns, 1836. (2. kiadás 1840., 3. k. 1845.,
4. k. 1852. U. ott. Ism. Figyelmező 1839.
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46. sz.) — 2. Rede bei Gelegenheit der
feierlichen Grundsteinlegung zu einem
neuen Gotteshause der evang. Gemeinde
Augsb. Confession im Markte Lutzmannsburg, am 11. Juni des Jahres 1846 in
der alten Kirche gehalten. U. ott. — 3.
Erinnerung
an den Tag der feierlichen
Einweihung der neuerbauten evang. Kirche des Marktes Lutzmannsburg, in einer
Predigt, gesprochen in derselben am 24.
September 1848. als am Weihetage des
Gotteshauses; sammt einem auf diese
Feier verfassten Promemoria. U. ott,
1848.
Petrik Bibliogr. és fiának H a r m a t h (Hammerschmid) Károlynak szives közlése.

Hammerschmid József, orvosdoktor,
szül. 1820-ban Alsó-Kubinban Árvamegyében ; 1848-ban a pesti egyetemen
orvosdoktorrá avatták; Alsó-Kubinban
telepedett le s Árvamegye megválasztotta
főorvosának. Meghalt . . . — Czikke a
Gyógyászatban (1871. A korvtniczai fürdőintézet.) — Munkája: Monographie des
Soolbades Polhora im Árvaer Comitate
Ober-Ungarns. Pest, 1872.
Szinnyei

Könyvészete.

gyarország
19. 1.

—

Oláh

Közegészségügyi

Gyula,

Ma-

Statistikája

Hámory Lajos, gyógyszerész Eleken
Arad vármegyében, hol 1888. decz. 15.
meghalt 48. évében. — Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1864. A hugyany,
Kávé gubacssav. 1866.) és az aradi Alföldben (1875. Borszéki kirándulás, 1876.,
1883. Az újabb gyámpénztári kezelésről) sat.
Gyászjelentés.

Hámos Gusztáv.
— Munkája: Uti
jegyzetek Nyugot - Európa fővárosaiban
(Drezda, Berlin, Hamburg, Páris, London.) 1852 —53-ból. Pest, 1854. (Kubinyi
Lajossal együtt. Ism. P. Napló 199. sz.)
Petrik

Bibligr.

Hámos Lajos, ügyvéd és földbirtokos
Berzétén Gömörmegyében. — Munkája:
CzáfoJat Horváth Mihálynak «Kossuth
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Lajos újabb leveleire» czímű röpiratára.
Rimaszombat, 1868.
Petrik Könyvészete.

Hamp Péter, reáliskolai tanár Újvidéken. — Programmértekezése az újvidéki
alreáliskola Értesítőjében (1859. Die Vegetationsverhältnisse von Neusatz-Peterwardein und dessen nächster Umgebung.)
h'anitz, August, Versuch einer Geschichte
der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 240.1.

Hampel Antal, főgymnasiumi tanár,
dr. H. József egyetemi tanár testvérbátyja, szül. 1843. okt. 29. Pesten ; 1868.
okt. 21-től a latin, görög, német nyelv
és irodalom tanára a nagy-szebeni kir.
főgymnasiumban. Meghalt 1876. febr. 24.
Nagyszebenben. — Munkája: Cornelius
Nepos. Übersetzt und erklärt. Pest, 1869.
Két füzet. — Kéziratban: Die Vokale
im Griechischen.
A nagyszebeni

kir.

fögymn.

Brtesitöje

1876.

és fiának, Hampel Antalnak szives közlése.

Hámpel Antal, segédfogalmazó a m.
kir. földmívelésügyi minisztériumban,
előbbinek fia. szül. 1870. júl. 31. Rákospalotán. — Egyetemi hallgató korában
az Egyetemi Lapok belső dolgozótársa
s a barcellonai La Academia s a turini
La Campana degli Študenti diáklapok
levelezője volt.
Önéletrajzi adatok.

Hampel János, czimzetes kanonok és
nyugalmazott gymnasiumi hittanár Szatmárt; született 1826-ban Ungvár t; 1849ben szenteltetett föl papnak és KrasznaBélteken volt plébános és erdődi kerületi alesperes. — Programmértekezése az
ungvári királyi gymnasium Értesítőjében
(1856. Göröghon állása a görög-perzsa
háborúk idejében, azok következményei
s befolyása Athén hatalmának emelésére.) — Munkája: Emlékfüzér. Ungvár,
1876.
Schematismus
Sión

Szatmariensis

1885.

—

M.

1893. 449. 1.

Hampel József, jogi és bölcseleti doktor, a m. tudom, akadémia rendes tagja,
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a budapesti egyetemen a clašsikai archaeologia rendes tanára s a m. nemzeti múzeum régiségtárának igazgató őre, született 1849. november 10. Pesten, hol
középiskoláit a királyi főgymnasiumban
1866-ban végezte; azután a budapesti
egyetem hallgatója lett; a jogi tudományokból 1870-ben doktori oklevelet nyert.
E mellett archaeologiai tanulmányokkal
is foglalkozott és ezen tudományágból
is szerzett 1874-ben doktori oklevelet.
1870 óta a magyar nemzeti múzeum
érem- és régiségosztályában előbb mint
díjnok, utóbb mint segédőr és 1877ben, Rómer Flórisnak kanonokká történt
kineveztetésével. az osztály őrévé lépett
elő. Egyetemi tanulmányainak bevégezte
óta folyton az archaeologiának él; több
ízben beutazta Olaszországot, megfordult Németország múzeumaiban, meglátogatta a praehistorikusgyűjteményeiről
világhírű dán és svéd múzeumokat, huzamos tanulmányokat folytatott a Louvreban és a British-Múzeumban, oly ismereteket szerezve a régészet sok ágában, melyek
neki archaeologiai tudományunk művelői
között előkelő helyetbiztosítanak. 1877 óta
az egyetemen mint magántanár adta elő a
classica-archaeologiát, 1880-tól 1890-ig
mint rendkívüli tanár az ó-kori történetet ; 1890 óta mint rendes tanár ismét
a classica-archaeologiát; egyszersmind
azóta királyi megbízás alapján vezeti a
nemzeti múzeum régiségtárának igazgatását. Az 1876. budapesti nemzetközi
ősrégészeti congressus egyik titkárának
választatván, az ő feladata volt az országos régészeti kiállítás rendezése. 1883ban nőül vette PulszkyPolyxenát. Pulszky
Ferencz nagy műveltségű leányát; esküvője után nejével görögországi útra kelt,
a mikor a régi Attikát és a Peloponnesost járta be ; ez alkalomból Konstantinápolyt és Kis-Ázsiában Trója romjait
is fölkereste. A magyar tudományos
akadémia 1884-ik június 5-én levelező
s 1892. máj. 5. rendes tagjának válasz-
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totta. Az országos régészeti s embertani
társulatnak alapításától (1878) kezdve
1886-ig titkára volt. 1890 óta a magyar
tud. akadémia archaeologiai bizottságának
előadója. Rómában tartózkodása ideje
alatt a berlini Corpus Inscriptionum körüli szolgálatai fejében 1874-ben az ott
székelő német birodalmi Instituto di correspondenza archeologica megválasztotta
levelező tagjának ; 1893 óta ugyancsak
a császári német archaeologiai intézet
rendes tagja, a krakói tudományos akadémia levelező tagja, a kopenhágai északi
régészeti társulat tiszteleti, a londoni
Antiquarian Society rendes, a boroszlói
múzeum igazgató választmányának tagja,
a berlini, bécsi, königsbergi s müncheni
anthropologiai társulatok lev. illetőleg
tiszt, tagja, a m. történelmi s az orsz. iparművészeti társulatok választmányának
tagja, a horvátországi, hunvad- és komárommegyei, alsó-fehér- és békésmegyei, a tiszafüredi, felső- és délmagyarországi régészeti s múzeum-egyesületek
tiszteleti tagja. — Czikkei az Archaeologiai Értesítőben (irodalmi ismertetéseken
kívül, 1869. A vidéki múzeumok elrendezéséről, 1870. A szent-istvánbaksai ásatásról, 1871. A szabolcsmegyei múzeum,
1873. Honi érem- és régiséggyűjteményeink statisztikája ügyében. Hazai műemlékek és régi épületek maradványai,
A művészeti szakoktatás Németországban
1872—73., Római éremlelet M.-Bándon,
1874. A nemzeti múzeum jövője. 1875.
Levelek Olaszországból,
1876. Antik
szobrok gipszöntvényei a nemzeti múzeumban, A vidéki múzeum-egyletek vagyoni viszonyairól. 1877. A magyarországi bronzkardokról, Pázmány-fémer,
Érmészeti adalékok, 1878. Magyarhoni
őskori leletek külföldi gyűjteményekben,
1879. Alsó-Pannoniában lelt római katonai okmány, Pilini lelet, Magyarhoni
őskori leletek a bécsi cs. kir. régiséggyűjteményben, 1880. Máramarosmegyei
aranylelet, Rákospalotai bronzlelet, Pi-
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lini öntőminta. Őskori öntőminták, Újévi
mécses, Zeuszszobrocska a n. múzeumban, Római fölirat Ó-Budáról, Női mellkép, Pannóniai costumeképek,Nagyváradi
lelet. Hazai archaeologiánk jelene s jövője. 1881. Római sirok Pannoniában.
1882. Aquincumi sirvers, Dasius becsületbeli bocsájtványa, 1884. A nagy szentmiklósi kincs. 1885. Aszári kincs, Győrvidéki leletek, Szendrőládi bronzlelet,
1886. Sajó- és Rimavidéki bronzleletek.
1887. Egy fejezet hazai ötvösségünk történetéből. Csabrendeki leletek. Réz- és
bronzkor a classikus népeknél sat., 1888.
A krasznai római aranyrudak kora és
rendeltetése, Ötvösművek Nagy Lajos
korából és az erdélyi ötvösiskola. Mátyás király lóháton, Római sír a Svábhegyen, 1889. Apuliumi maradványok.
1890. Archaeologiai tanulmányok az
1890-ik évi párisi világtárlaton, Régi ötvösművek jelző bélyegeinek megfejtése,
Mária királynénak. II. Lajos nejének arczképe, Szent-István-féle casula, 1891. Egy
bregetiumi éremkincs. Középkori építészetünk chronologiájához, A pécsi székesegyház, Ágnes királyné antipendiuma,
Az Egger-féle régiséggyűjtemény, Egy
puszta-teremi éremlelet, Egy bregetioi
éremkincs, 1892. Az aacheni magyar
kápolna ötvösművei. A középkori sodronyzománcz kérdéséhez, Castaldira vonatkozó emlékérem, A hún sirok. 1893.
Skythiai emlékek Magyarországban. Régi
halottas czímertáblák. Nagyváradi lelet,
II. Ulászló arczképe, A Stoss család. Archaeologiai kiállítás Bécsben, Nagy-Démi
bronzlelet, Firenzei János magyar- és
lengyelországi műveihez, Magvai- díszöltönyök a fraknói kincstárban. A felkai
Tátramúzeum, Radecius ingóságainak leltára, Rákosi lelet, 1894 Keresztény emlékek a régibb középkorból, A Tarján
régi sírmező Hódmezővásárhelyen, Elefántcsont nyergek a n. múzeumban, Két
őskori bronzlelet Biharmegyéből, Fehérmegyei régiségek, A sodronyzománcz
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harczias Frigyes kardján, A német csász.
arch, intézet, Régiségek a lembergi kiállításon, Régészek nemzetközi értekezlete Szerajevoban, Hont- és Békésmegyei régiségek ; ezeken kívül a magyar
nemz. múzeum régiségtárának gyarapodása 1880. deczember óta és Évi jelentések az orsz. rég. és embertani társulat
működéséről 1879—81-ig az illető évfolyamokban). a Pester Lloydban (1869—
70. levelek és tárczák a természetvizsgálók és régészek fiumei s a történeti
társulat I. kolozsvári kirándulásáról, 188-4.
Die Jamnitzerlegende in der Gold'schmiedausstellung, u. ez a Harmoniaban is),
a Békésvármegyei régészeti és művelődéstörténeti Évkönyvekben (1879. Őskori
emlékek a békésmegyei múzeumban), az
Archaeologiai Közleményekben(VIII. 1870
—71. Aquincum történetének vázlata.
Könyvism., XII., XIII. 1878—80. Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben, Magyarhoni régészeti leletek
repertóriuma, Báthory István emlékérme
a m. n. múzeumban), a Századokban
(1876. Vidéki mozgalom a régészet és
történelem terén. A vidéki régiségmúzeumok, könyvism., 1881. A Drugethek
őseiről), a M. Tanügyben (V. 1876. A
képzőművészet a gymnasiumban), az
Egyet. Philo!. Közlönyben (1877. könyvismert., 189^. Fröhlich Róbert emlékezete), a Vasárnapi Újságban (1875. tárczák az árvízkárosultak számára rendezett történeti műkiállításról, 1879. Magyar
történelmi emlék Innsbruckban, 1880.
Dombormű a székesfehérvári csatáról. A
rn.kir. korona és jelvényei, 1894. Régészek
nemzetközi gyülekezete Szerajevoban),
az Archaeolog. Bericht aus Oesterreichban
(1878. Arcbaeologisch-epigraphischer Be
rieht aus Ungarn), az Egyetértésben (1881.
Két tárcza az ó-budai papföldi ásatásról.
1884. Nemzeti műkincseink az ötvösműkiállításon. hét czikk), a Neue Wiener
Illustrirte Zeitungban (1881. Die Ausgrabungen in Aquincum), az Ungar. Re-
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vueben (1881. Pannonische Costumebilder, Pflege der Archaeologie in Ungarn,
1882. Das Diplom des Dasius, Grabvers
aus Aquincum), a Nemzetben (1882.
Kirándulás Téténybe, 1887. 15. sz. A
legrégibb pénzről), a Budapesti Szemlében (1882. A bécsi nemzetközi műtár
latról. 1883—84. Az őszi műtárlatról.
Ipolyi Arnold az operaház frescóiról,
Műtörténetünk és az ötvösműtárlat), a
Harmóniában (1883. Monumentális szobrászatunk, 1884. Az ötvösműkiállítás), a
M. Salonban (VIII. 1887—88. A magyar
nemzeti érem- és régiségtár), a Művészi
Iparban (1887. A középkori sodronyzománcz), az Akadémiai Értesítőben (1888.
Az araviscus nép emlékei, 1893. A népvándorlási kor ornamentikája hazánkban.
1894. Fröhlich Rób. emlékezete), a Budapest Régiségeiben (II. 1890. A papföldi
közfürdő, III. 1891. Aquincumi temetők,
IV. 1892. Az araviscus nép és emlékei).
A Szilágyi Sándor-féle Magyar nemzet
történetében (I. kötet. Bpest, 1895. Előszó I—VII. i.), a Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XIV. k. 1892. (Die
Metall werke der ung. Kapelle im Aachener Münsterschatz), a Numismatische
Zeitschriftben (XXIII. 1891. Ein Münzfund aus Bregetio), az Ethnologische Mittheilungen aus Ungarnban (IV. k. 1895.
Skythische Alterthümer aus Ungarn). Külföldön tartózkodása idején a londoniSociety
of Antiquaries és a párisi anthropologiai
társulatban ésHavreban tartott ősrégészeti
előadásokat. — Munkái: 1. Die Folgen
der Einführung
des Christenthums
in
Ungarn. Gekrönte Preisarbeit. Pest. 1866.
— 2. A báni méltóság, eredetétől kezdve
napjainkig. Győr, 1868. (Különnyomat a
Győri Tört. és Rég. Füzetekből). — 3.
A szabolcsmegyei múzeum, egyszersmind
rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére. Bpest, 1871. 30 fametszettel. (Különnyomat az Arch. Értesítőből). — 4. Aquincum történetének
vázlata. Kútfőkből. U. ott. 1872. (Ism. Szá-
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zadok). — 5. Catalogue de l'exposition
préhistorique des musées . . . de la Hongrie. Bpest. 1876. — 6. Antiquités
préhistoriques
de la Hongrie. Esztergom,
1876—77. Két füzet. (Fénvkepes munka.
Szöveg és bevezetés. Ism. Uj Magyar
Sión 1876.) — 7. Jelentés az ó-budai
papföldi ásatásról. Bpest, 1881. — 8.
Kalauz a m. n. múzeum érem- és régiségtárában. 3. kiadás. U. ott, 1881. (4.
k. 1883.. 5. k. 1885., 6. k. 1889.. 7. k.
1890., 8. k. 1892. U. ott.) — 9. Aquincum. Wien, 1882. (Historische Landschaften aus Österreich-Ungarn IV. füzete). — 10. Történeti
szakoktatásunk
az egyetemen és azon túl. Bpest, 1884.
(Különnyomat a Századokból). — 11.
Adalék Pannónia
történetéhez Antoninus Pius korában. U. ott, 1884 (Székfoglaló. Értekezések a tört. tudom, köréből XII 1.) — 12. A nagy szentmiklósi
kincs. Tanulmány a népvándorlási kor
művészetéről. U. ott. 1884. 127 tábla.
(Különnyomat az Archaeologiai Értesítőből. Ugyanez n^met átdolgozásban különnyomat az Ung. Revueből. U. ott, 1885.)
— 13 A bronzkor emlékei
Magyarhonban. U. ott, 1886., 1892. Két rész.
(Az I. kötet németül és francziáúl. U. ott,
1887.; a németnek 2. kiadása. U. ott.
1890.) — 14. Das mittelalterliche
Drahtemail. Ein Abschnitt ungarischer Kunstgeschichte. U. ott. 1888. (Különnyomat
az Ung. Revueből). — 15. Emlékbeszéd
Paur Iván felett. U. ott. 1890. (Emlékbeszédek VI. 6.) — 16.
Emlékbeszéd
Rómer F. Flóris rendes tagról. U. ott.
1891. (Emlékbeszédek VI. 13.) — 17. A
régibb középkor (IV—X. század) emlékei
Magyarhonban. Első rész. U. ott, 1894.
(Kétszáz képes táblával és a szövegben
48 ábrával. Ism. Vasára. Újság 23. sz.)
— Szerkeszti az Archaeologiai Értesítőt
és az Arch. Közlemények-et 1885 óta.
— Álneve s jegyei: Ampelos. Hpl. (Budapesti Szemlében 1883—84. és az Arch.
Értesítő minden kötetében); h. j. (a Va-
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sárnapi Újságban 1876., 1879.) és mások.
Vasárnapi

Újság

1885. 32. s z . a r c z k . —

Hor-

váth Ignácz Könyvészete 1885—88., 1890—91.
— Akadémiai

Értesítő

1884. 159., 1889. 10., 1892.

284., 347., 490. 1. — Petrik Könyvészete. — M.
tudom.

Akadémiai

Almanach

1886. 242.,

1891.

154., 1895. 163. 1. — V. Salon VIII. 1887—88.
a r c z k . — HI. Könyvészet

1887—88. —

Századok

1894. 862. 1.

Hampel Józsefné
(lubóczi és cselfalvai Pulszky Polyxena) előbbinek neje,
Pulszky Ferencz és Walter Teréz lánya,
szül. 1857-ben Londonban, hol szülei
akkor számkivetésben éltek; gondos nevelésben részesült, játszva tanulta meg
a főbb európai nyelveket; tudós atyia
mellett korán megismerkedett a régészeti
és műtörténelrni tudományokkal is, melyek későbbi szellemi foglalkozásának
kedvencz tárgyai lettek. Már fiatal leány
korában részt vett az ősrégészek budapesti nemzetközi congressusában; később
az ötvösrnűkiállításban is. Az emlékezetes
Tavasz cz. ünnepen, mely Károlyi Alajos palotájában és kertjében az árvízkárosultak javára rendeztetett, a díszes alkalmifüzetet ő szerkesztette. Az atyja által
vezetett előkelő s tudós társaságban tett
görög utazásáról írt tárczaleveleket az
Egyetértésbe s más napilapba. Ezen út és
nem sokkal ezután (1888) bekövetkezett
férjhez menetele tevékenységi vágyát és
nemes ambitióját a tanítónői vizsgálat
letevéséről más irányba terelte. Kötelességeit családja, a társadalmi téren a nők
nevelésének, a nők munkaképesítésének
és főként a tanítónők ügyének kérdései
körül osztja meg. Ezt leginkább a Mária
Dorothea-egyesület megalkotásánál és az
egyesület által rendezett kisdednevelési
kiállítás létrehozásának, legutóbb pedig
a leánygymnasium ügyében kifejtett munkássága által is megmutatta. Legkiválóbb
érdeme azonban a Mária Dorothea-egyesület irányában az, hogy az egyesület
javára évenként rendezett közérdekű tudományos előadások ügyét ő kezdemé-
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nyezte és ő vezeti. Jótékony nőegyesületek körében több helyütt találkozunk vele; elnöke volt a Józsefvárosi
nőegyesületnek; választmányi tagja a
Klotild fővárosi szeretetháznak, a gazdasszonyok országos egyesületének, az
EMKE fővárosi választmányának és a
Mária Dorothea-egyesületnek, mely 1889ben választotta meg őt a tanítónők otthona név alatt ismeretes jótékony intézet felügyelőbizottsága elnökének. Nagyobb utazásokat tett az említetten kívül,
férjével Görögországban és Kis-Azsiában,
rokonaival Algierben. Olaszországban,
Svájcz- és Németországban. — Czikkei
az Egvet.-ben (1876.. 1881. Algieri levelek,
L. Zs. jegygyei. 1884. 128., 130. sz. Kirándulásunk a régi Trója vidékére), a P. Naplóban (1876., 1880.), a Nemzetben (1877 —
78), az Arch. Ért.-ben (Új F. 1887. Leone
Leoni magyar érdekű művei, hat képpel),
a Nemzeti Nőnevelésben (1890. Bohusné
Szögvényi Antonia), az Életben (1892)
és az Orvosi Naptárban (1894-re.) —
Munkái: 1. Mátyás király
trónszőnyege.
Bpest. 1887. Két képes táblával és hat
ábrával. (Különnyomat az Arch. Értesítőből.) — 2. Elbeszélések a görög világból, az ifjúság számára, Charlotta M.
Yonge angol eredetije után írva. U. ott,
1893. — 3. A régi Róma. a legújabb
ásatások világításában. Irta Lanciani Rudolf. ford. Lubóczi Zs. U. ott, 1894. (Ism.
Vasárn; Újság 19. sz.)
Kertbeny. Die Ungarn im Auslande. Brüssel
u. Leipzig,

1864.

49.

1. —

Vasárnapi

Újság

18S9. 37. sz. arczk., 1893. 3. sz. arczk. —
Nemzeti Nőnevelés 1893. (Sebestyénné Stetina
Ilona.)

H a m p l József, ügyvéd Pesten ; a jogot
a nagyváradi akadémián végezte 1826-ban.
— Munkái: 1. Carmen honoribus ill.
ac. rev. dni Francisci Xav. Laicsák, almae dioecesis Magno-Varadinensis episcopi dignitatem 18. Novembris 1827. solenniter capessentis sacrum, pioque per
acad. juventutem Magno-Varadinensem
voto publice dicatum. Magno-Varadini.
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1827. — 2. Foedus pleni gaudii honoribus dni Nicolai Borbola, festum divi
patroni recolentis sacratum, pioque venerationis cultu oblatum 1827. U. ott.
(Költemény.) — 3. Feyer-Gesang
des
Herrn Freyherrn Johann v. Frimont. . .
bei dem feierlichen Statutions-Acte, wo
Hochdieselben in das Schenkungs-Gut
Palota eingeführt wurden. U. ott. — 4.
Onomasticon
dno Antonio Miklossitza.
cum pia cultus devotione in grati animi
tesseram oblatum ab auditoribus. U. ott,
1828. — 5. III. rev. ac rnagn. dno Franc.
Xav. Laicsdk, episcopo M.-Varadinensi
ut supremo per districtum litterarium
M.-Varadinensem scholarum directori,gubernacula academiae M.-Varadinensis capessenti, ejusdem academiae juventus.
1828. U. ott. — 6. Pia refutatio
Neptuni urbem Venetias apud Sannazarium
laudantis seren, caes.-reg. et haer. principi archi duci Austriae Stephano aeternum grati Pestienses ad festa resurrectionis dni 1838. Pestini. (Költ.)
Petrik

B i b l i o g r . — Bozóky

Alajos,

Nagyvá-

radi kir. akadémia százados múltja. Bpest,
1889. 197. 1.

Hampl Miklós, költészettanuló volt a
pesti piaristák gymnasiumában, midőn
a következő alkalmi költeményt kiadta :
Ode qua diem nominis rev. ac clar. dni
Aloisii László in regio majori gymnasio
Pestiensi Il-ae humanitatis scholae professoris celebrant grati discipuli 1842.
Budae.
Petrik

Bibliogr.

Hamrák József, orvosdoktor, kluknói
szepesmegyei származású; Somogymegye
főorvosa. — Munkája: Dissertatio inaug.
medica de dysenteria eiusque speciebus. Pestini, 1820.
Bugát

é s Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re 82. 1. — Hupp, Beszéd 152.
— Szinnyei

Könyvészete.

Hamrák Pál, praemontrei rendű áldozó pap, kluknói szepesmegyei származású ; 1806. esküdt a leleszi conventben ; 1809—12-ben Rozsnyón, 1813—15.

Kassán volt gymnasiumi tanár, 1816.
gymnasiumi igazgató Rozsnyón; 1818.
Jászó-Mindszenten plébános, 1831. esküdt
Leleszen. Meghalt 1831. decz. 25. ugyanott 52 éves korában. — Munkája: Encomiasticon. quod ill. ac rev. dno Andrae Zasio praelato, dum sacerdocii sui
jubilaeum ageret, in contestationem veri
amoi'is cecinit. Cassoviae, 1815.
Schematismus Ord. Praemonstratensis de
Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 137., 175. 1.

Hamsea Áron, görög keleti tanítóképzőintézeti tanár, szül. 1849. máj. 17.
Rozsnyón Brassómegyében; középiskoláit a brassói rumén gymnasiumban végezte ; a theologiát Nagy-Szebenben hallgatta, hol a jog- és államtudományok
tanulását is megkezdette, melyeket a budapesti egyetemen végezett, hol államvizsgálatokat is tett és 1874. máj. 30.
tanári képesítést nyert. 1875. júniustól
az aradi görög keleti tanítóképző-intézet
tanára volt és jelenleg ugyanott szentszéki előadó ülnök. — Az aradi Biseric'a
si Scoľa cz. rumén egyház-tanügyi hetilapnak 1877-től. alapításától, 1879. januárig főmunkatársa volt, azontúl pedig
szerkesztője.
Szöllössy

Károly,

Aradmegye

Népoktatási

Intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 36. 1.
Lakatos Ottó, Arad Története. Arad, 1881.
III. 55., 107. 1.

Hamulják Márton, a helytartótanács
nyug. számtanácsosa, szül. 1789-ben Jeszeniczán Árvamegyében ; a budai helytartótanács hivatalnoka volt. Hivataloskodása idejében nagy buzgalmat fejtett
ki a tót irodalom terjesztésében, mi végből Pesten 1834-ben részvénytársaságot
alapított, mely Zóra név alatt kiadta a
H. által szerkesztett első tót almanachnak több évi folyamát (1836—39.) és
több tót írónak (köztük Holly Jánosnak)
műveit. Meghalt 1859-ben. Jelentékeny
könyvtárát a Matipának hagyományozta.
— Levelei Rumyhoz 1839-től 1843-ig
összesen 29 (a m. tud. akadémia könyvtárában.)
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Petrik

B i b l i o g r . I I I . 889. ľ. — Paliav

Nagy

Lexikona VIII. 623. 1.

Hamvay Gyula, hírlapíró, szül. 1852ben Dunaföldvárott Tolnamegyében ; középiskoláit Baján és a budapesti államgymnasiumban végezte. Azután a katonai
pályára lépett és egy évi tényleges szolgálat után a budapesti hadapródiskolába
került, melynek elvégzése után csapatszolgálatra vonult be a 69. gyalogezredhez ; majd a lovassághoz helyeztetett át
és az 1878. boszniai hadjáratban mint
segédtiszt vett részt. Ekkor kezdődött
hírlapírói működése: az 1878. mozgósítás
alkalmával, különféle híreket írt a hírlapokba ; Boszniából pedig a hadjárat
alkalmával több napilapnak Boszniai levelek cz. megírta az érdekesebb dolgokat.
A hadjárat után munkatársa lett a Budapester Boténak, az Ung. Alig. Politische
Correspondenznek, a Budapesti Sürgönynek és a M. Hiradó cz. kőnyomatos lapoknak. 1879. nov. 14. megindította a
Hircsarnok cz. kőnyomatos lapot, melynek azóta szerkesztője s kiadó-tulajdonosa. 1893-ban, gróf Széchenyi Ödön basa
konstantinápolyi tűzoltó hadparancsnok
jubilaeuma alkalmával, nagyobb keleti
útat tett és Konstantinápolyban időzése
alatt a török szultán az első osztályú
Tachlisje érdemrenddel tüntette ki.
Önéletrajzi adatok.

Hamvai Sándor (családi nevén Hulimka), városi aljegyző, szül. 1861. márcz.
17. Debreczenben Biharmegyében, hol
atyja pénzügyi hivatalnok volt; a család később Szilágy-Somlyóra költözvén,
a zilahi ev. ref. főiskolában kezdte s a
kolozsváriban folytatta gymnasiumi tanulmányait. Itt érte őt a váratlan csapás,
hogy atyja elhalt és az anyja hat kiskorú gyermekkel özvegyen maradt. A
nehéz sorsra jutott családot könyörületes emberek pártfogásukba vették és őt
járásbirósági napidíjasnak helyezték be.
Azonban a tanulási vágy ösztönözte s
1877-ben a zilahi tanítóképző intézetbe vé-
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tette föl magát, hol Faluvégi Albert igazgató
fogadta pártfogásába. Borbély Sám. tanár
és a Szilágy akkori szerkesztőjének buzdítására beszélyeivel az irodalmi térre lépett és a kör titkára lett. Katonakötelezettségi évét Nagyváradon
töltötte.
Testvérei mint tanulók elszéledvén, mint
anyjának gyámola Sz.-Somlyóra ment,
hol 1884-től 1888-ig a város aljegyzője
volt és ekkor alkapitánynyá választották;
1889. decz. 14. óta a város főkapitánya.
1893-tól egy évig helyettes főjegyző is volt.
— Az irodalomban, különösen a vidéki lapokban a 80-as években megjelent beszélyei s tárczái által ismertebbé lett neve; írt
a nagyváradi Biharba és Szabadságba
( 1 8 8 1 - 8 5 és 1893), a Szilágy-Somlyóba
(1883—89, mely lapnak ez években társszerkesztője is volt), az Ország-Világba
(1883) ; egy pár költeménye megjelent a
Budapestben és könyvismertetése a Budapesti Hírlapban és a Fővárosi Lapokban.
— Munkái: 1. Apró emberek. Kiadta
Nagy László. Szilágv-Somlyó, 1885. (Ismerteti Egyetértés, Nemzet, Fővárosi
Lapok). — 2. Fövényszemek.
Budapest, 1892. (Mind a két munkájában a
hírlapokban megjelent elbeszélései s rajzai vannak összegyűjtve). — Álnevei s
jegyei: Da Capo, Semper Idem, Sans
D'or. Halina S. és —a —r.
Hl. Könyvészet 1885. és önéletrajzi adatok.

Hamvas József, ág. ev. lelkész, szül.
1871. máj. 13. Győrött; középiskoláit és
az evang. theologia három évét a soproni ág. ev. főiskolában, a negyediket a
jenai egyetemen végezte. 1893. szept.
Sopronban pappá avatták ; innét a kolozsvári egyetemre ment, hol a középiskolai tanárságra készül. — 1889—92-ig
a Sopron belső dolgozótársa volt és a
Törekvés cz. havi folyóiratnak segédszerkesztője, majd fel. szerkesztője lett.
1893. okt. óta az Erdélyi Hiradó beimunkatársa (írt a lapba több politikai
czikket, melyek javarésze a nemzeti kérdéssel foglalkozik) sat. — Munkái: 1.
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Elbeszélések.
Sopron. 1889. — 2. A
nyaralók, vígj. 1 felv. U. ott. 1890. —
3. Abner. Bibliai dráma 3 felv. U. ott.
1892. — 4. A szerkesztőségben,
dramolett 1 felv. Kolozsvár, 1894. — 5. A
két Ratáky. eredeti regény. U. ott, 1894.
— 6. Versek. U. ott, 1895.
Hl. Könyvészet

1892. —

Corvina

1894. 32. SZ.

és önéletrajzi adatok.

Hamvas Károly, jogi doktor és ügyvéd, szül. 1855-ben Aradon, hol a gymnasiumot, a jogot pedig Bécsben és Budapesten végezte. 1880-ban a politikai tudományok, 1884. a jogtudományok doktorává avatták fel. 1884—85-ben az
egyetem ajánlatára ösztöndíjjal Göttingában Ihering előadásait hallgatta. Visszatérvén szülővárosába, ottan 1886 óta
ügyvéd. Hudetz családi nevét 1881-ben
változtatta Hamvasra. —Az aradi Alföldbe
írt czikkeket ( 1 8 7 4 - 7 6 . , 1881.. 1885. Az
esküdtszékekről); az Arad és Vidékének
(1887—92.) rendes munkatársa volt. —
Munkája Az állami
italmérés és a
regálejog megváltása. Gyakorlati kézikönyv, irománypéldákkal. Bpest, 1889.
(Dr. Nemes Zsigmonddal együtt).
Hl. Könyvészet

1889. — Századunk

névváltoz-

tatásai. Iipest, 1895. 97. 1. és önéletrajzi
adatok.

Hanacius Ferencz. L. Hánóczy.
Hanák Antal, főgymnasiumi tanuló
volt a VIII.' osztályban Baján, midőn
1859-ben meghalt. — Költeményei az
Emlényben (Baja, 1858. kilencz), a Vörösmartv-Albumban (Baja. 1859. szintén
kilencz költ.) és a M. Ifjúság Évkönyvében (Pest, 1860.)
Hanák János, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, a m. tud. akadémia
levelező tagja, H. János csizmadia-mester
és Lengyel Erzsébet fia. szül. 1812. jún.
25. Kis-Kérben Abaújmegyében; szülei
1820-ban Boldogkő-Újfaluba költözvén,
az ottani falusi iskolában tanult és atyja
szenvedélyes szőlőmívelő s gyümölcstenyésztő lévén, őt is korán a környéken
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található szőlő s gyümölcsfák megismerésére szoktatta ; társaival örömest járt
az erdőre madarászni s gombázni; ily
módon, mintegy játszva ismerni tanulta
a madarakat s megkülönböztetni a gombákat. Atyja által Tályára vitetvén, ott
magánoktatás mellett a két első nyelvészeti osztályt bevégezte s 1828-ban Sátoralja-Ujhelyben vizsgát tett. A hátralévő
osztályok tanulására Kis-Szebenbe küldetett. 1832. szept. 25. lépett a kegyesrendiek közé s miután az első ujoncz évet
Privigyén kiállotta, Breznó-Bányára ment
a nyelvészeti osztályok tanítására. Itt
ismerkedett meg Linné növényrendszerével; itt látta először Waldstein és Kitaibel
jeles munkáját; de hivatala mellett a
német és tót nyelv tanulásával annyira
el volt foglalva, hogy a természetrajzra
igen kevés időt fordíthatott. Ismeretei
növekedtek, midőn 1835—36-ban Váczon
a bölcseleti tanulmányokat hallgatta; 1837.
Nyitrán theologus volt. hol Láng Adolf
helybeli gyógyszerész és jeles természettudós útmutatása szerint rendszeresen
kezdé a búvárkodást és két év alatt az
állat- és növényországból jókora gyűjteményt szerzett. Ő volt alapítója Sümeghi
Pállal a zobori magyar egyesületnek,
mely a későbbi Dugonics-társaságnak
kezdete lett. A hittani tanulmányok utolsó
évét Szent-Györgyön (Pozsonym.) töltötte.
1840. júl. 26. miséspappá szenteltetett föl
és a máramaros-szigeti gymnasiumba
rendeltetett tanárnak, hol tágasabb tér nyílt
vizsgálódásának, melyet ő a szükséges
eszközökkel és könyvekkel ellátva, folytatott. 1841 végén a kir. magyar természettudományi társulat rendes tagjának
választatott s több természetbúvárral jött
ismeretségbe, mi szaktudományára nagy
hatással volt. 1844 végén M.-Szigetről
Váczra költözött és azonnal a természetrajz kidolgozásához fogott; de látván
elöljárói, hogy ily nagy vállalatot csak
a fővárosban létesíthetni, már 1845-ben
Pestre helyezték át, rá bízván a gram-
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matikai osztályok tanítását. 1848-ban a
közoktatási ministerium által az egyetemi
könyvtárhoz segédőrnek neveztetett ki.
Midőn a kegyes tanítórend alkotmányának átalakításán működött, betegsége
akadályozta őt az átalakító gyűlésben
részt vehetni. Alig lábadt föl betegségéből,
midőn a pusztító horvát ellenséget hazánk
fővárosához közeledni hallá, azonnal fegyvert fogott és a pesti önkéntes csapattal
mint közvitéz Ausztria határáig nyomúlt.
Visszatérvén a táborból, nov. 2. a budai
főgymnasiumban a természettudományok
tanszékére helyeztetett át és megtartotta
segédőri czímét és fizetését. Megbukván
e szakrendszer, H. Pestre tette át lakását
és folytatta könyvtárnoki tisztét. A mint
az osztrák seregek (1849. jan.) a fővárosba beköltöztek, a bosszú egész dühével
rontottak a budapesti tanárokra: irományaik megmotoztattak, ketten fogságra
burczoltattak ; H. hivatalától megfosztatott. az ifjúság oktatásától egészen eltiltatott és hogy a reformokra többé alkalma
ne legyen, a fővárosból száműzetett. Egy
ideig mint orvos dr. Bácsi név alatt, a
fővárosban tartózkodott, utóbb a Rákos
partjára Pólya Józsefhez költözött. A
mint vitéz seregeink a fővárosba vonultak, az ellenség határozata azonnal megsemmisíttetett és H. az egyetem könyvtárába visszahelyeztetett. Az orosz interventio után, júl. 4. a magyar sereggel
kénytelen volt Pestet elhagyni; egy ideig
Perczel táborában élelmezési tisztül alkalmaztatott, hadnagyi ranggal; majd a
végküzdelem idején, sok bujdosás után
Lúgosra, onnan Hanga János névvel Kricsova oláh faluban Orbók Ernő közbirtokos házához menekült, kinek két fia
mellett aug. elején nevelői tisztet vállalt.
Itt halt meg 1849. szept. 2. kolerában.
Jószívű, nyájas és vidám ember volt,
szerette a népdalokat, melyeket szépen
dalolt. A m. tudom, akadémia 1846. decz.
18. választotta levelező tagjai sorába.
(Lugossy József 1850. aug. 19. tartott
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fölötte emlékbeszédet). 1847-ben a stettini
rovartani egylet. 1848. márcz. 15. a regensburgi füvésztársaság tisztelte meg oklevelével. — Néhány hirlapi czikke jelent
csak meg. így a Hasznos Mulatságokban
(1839. 35—37. sz. b. Praun Zsigmond
rövid életrajza németből ford.), az Athenaeumban (1843. Peregriny Elek, Természettörténetének bírálata), a Társalkodóban (1846. A m. orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott VII.
nagy-gyűlésének leírása, 1848. 6. sz. Az
állattani műszók és állatnevek magyarításáról, ugyanez a Természetbarátban
is 9. sz.), a m. tud. akadémia Értesítőjében (1847. Gyászbeszéd Csécsi János felett,
székfoglaló, 1848. Az állattani műnyelv
ügyében). H. 1848-ban az elsők között
volt, kik az egyházi reformot sürgették,
e tárgyra vonatkozó czikkei előbb a lapokban. utóbb összegyűjtve is megjelentek; a Közlönyben (1848. 187. sz.) a szaktanítás mellett emelt szót). — Munkái:
1. A természetrajz
elemei. Az ifjúság
számára. Pest, 1845. (2. jav. és bőv.
kiadás 1846. 114 fametszettel. Ism. Budapesti Hiradó 182., 184. sz.. 3. jav. és bőv.
k. 1851., 4. k. 1852, 5. jav. és bőv. k.
1854., 6. jav. és bőv. k. 1858., 7. jav.
és bőv. kiadás 1861., 9. kiadás 1868..
10. kiadás 1870., 11. kiadás 1872. U.
ott.) — 2. Természetrajz vagyis: az állat,
növény- és ásványországnak természethű
rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán, és nyilvános oktatásra. U. ott, 1846—
48. (Külön czíme: Természetrajz. . . Első
kötet (7 füzet) Emlősök és madarak. Ujabb
czímkiadása: Az emlősök és madarak
képes természetrajza, vagyis azoknak természethű képekkel ellátott rendszeres
leírása, ü. ott, 1853.) — 3. Rövid természetisme,
vagyis bevezetés a természettudományokba. U. ott, 1848. — 4.
Szózat az egyházi reform ügyében, írta
Szerencspataki János. U. ott, 1848. —
5. Az állattan
története és irodalma
Magyarországban.
Kiadta Pólya József.
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U. ott. 1849. arczk. — Kéziratban: Rövid
természetisrne. vagyis bevezetés a természettudományokba, Máramaros vármegye
természetrajzi tekintetben, Állat-, növényés ásványgyűjteményének rendszeres névsora. Magyar állatnevek és állattani műszók gyűjteménye. — Arczképe: kőnyomat,
rajzolta Barabás 1849-ben, nyomt. Walzel
A. F. Pesten névaláírásával (az 5. sz. munka
mellett).
Orvosok

és

term.

Munkálatai

I I I . 1843. 6 4 . ,

V. 1845. 34., VII. 1847. 17., 199., VIII. 1863.
187. 1, — M. tud.

társ.

Névkönyve

1848. 75. —

Hanák János. Az állattan története. (Előszó
Pólya Józseftől) és 193., 204. 1. — M. Akadémiai

Értesítő

1850. 74., 86. 1. ( E m l é k b e s z é d ,

Lugossy J.) — Ferenczy és Danielik, M. í r ó k
I . 180. 1. — Ujabbkori

Ismeretek

Tára I V . 171.

—

Almanach

1&63. 264. —

M. Tud.

Akadémiai

Toldy, M. Nemzeti Irodalom Története. —
Szinnyei

Könyvészete.

Hanák Kolos, ügyvéd. Hevesmegye t.
ügyésze, a Gyöngyösi takarékpénztáregyesület jogtanácsosa, szül. 1851. aug.
23. Szurdok-Püspökiben Hevesmegyében.
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben,
a Nemzeti Hírlapban, a Gyöngyösben,
a gyöngyösi Közügyben és Egerben jelentek meg. — Munkája : A beadványihatdrosati
és fölebbviteli
bélyegek s
illetékekről. Összeállította. . . Gyöngyös,
1882. — Szerkesztette a Gyöngyös cz.
politikai hetilapot 1877. okt. 7-től 1878.
okt. 13-ig. (Jakab Gézával és Csomor
Kálmánnal együtt.) — Álneve és jegye :
Claudius és — -(Önéletrajzi adatok.

Hanák Mihály, orvosdoktor, Hevesmegye főorvosa, egri származású. Meghalt 1860. júl. 7. Egerben 60 éves korában. — Munkái: 1. Dissertatio
inaug.
medica sistens analysim trium fontium
de Béel in Apátfalva comitatus Borsodiensis prorumpentium. Pestini, 1826. —
2. Össces dermengés s önképen kifejlett álomjárás története, melyet, tapasztalt Egerben 1831—32. évben. Eger. 1832.
(Ugyanez latinúl História catalepseos
compositae somnambulismique per se

evoluti observata Agriael831—32. Agriae,
1832. cz. és németre ford. Lipcse és
Kassa, 1833.) — 3. A marhadög
elleni
rendszabályok.
Eger, 1850.
Rupp,

B e s z é d 154. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Hanck Máté, libetbányai (Zólyomm.)
származású. — Kézirati munkája: Bibliotheca portalis seu selecta ex omni
scibili reminiscentia gratiam adornata
1710. (8r. 651 lap. a m. n. múzeum kézirattárában).
Hancsovszky Antal,
theologiai IV.
éves tanuló az egri érseki papnevelőJoannes
intézetben. — Munkája : Divus
ab intelligence perspicuitate, naturae
puritate, ministerii fideli executione. angelicarum perfectionum possessione illustris angelus, apostolus, et evangelista.
dioecesis Agriensis patrónus, in cathedrali ecclesia Agriensi dictione panegyrica
celebratus ; dum episcopalis schola Agriensis ejusdem divi tutelaris sui honores annuos solemni ritu instauraret. Agriae. 1777.
Petrik

Bibliogr.

Handelsmann Antal, néptanító volt A.Domborún(Zalam.), szül. 1860. okt. 19. Szabadkán Bácsm.-ben. — Czikkeinek száma
200-ra tehető, melyek tanügyi értekezések, beszélyek, tárczaczikkek ; továbbá
körűlbelől száz kisebb költemény, ezek
közt több sonett, néhány költői beszély,
egy ige nélküli (János kocsis története);
mindezek a következő lapokban jelentek
meg: Szabadkai Ellenőr (1879), SzabadkaiKözlöny (1879.). Bácskai Ellenőr (1879től), Bácskai Hirlap (1881), Tolnamegyei
Közlöny (1882), Szegszárd Vidéke (1883
— 84). Nagy-Kőrös (1883—84), Keszthely
(1884-85), Társadalom (1885). Muraköz
(1884), Magyar Háziasszony (1885), Zalai
Közlöny és Zalai Tanügy (1885) sat. —
Munkája: As életből. . . 1886. (Beszélygyűjtemény). — Kéziratban : Béranger
válogatott dalai. — Álnevei és jegyei:
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Szabadkai, Nemo, Senno (1880-ig),Lavina,
H. A.. P—r., T—r., P. A.
Önéletrajzi adatok.

Handerla Ferencz. bölcseleti doktor,
egyetemi tanár, szül. 1745. okt. 1. Nagyszombatban ; a gymnasiumot ugyanott
és Pozsonyban, a bölcseletet mint növendékpap Budán, a theologiát 17fí6-tól
Bécsben végezte. 1770-ben miséspapnak
szenteltetett föl az esztergomi főegyházmegyében. Tanulmányi felügyelő volt a
budai Széchényi papnevelőben; 1773-tól
tanította a logikát és metaphysikát az
egyetemen Nagyszombatban és Budán.
Meghalt 1783. febr. 20. Budán. — Mundivo Francisco Xakái : 1. Panegyricus
verio dictus. Budae. 1778. (Oratore Steph.
Végh, acad. reg. Theres, convictore, philos. II. audit.) — 2. Elementen artis cogitandi in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per regnum Hungáriáé, et provincias eidem adnexas. U.
critica liteott. 1778. — 3. História
raria philosophiae
in usum auditorum
suorum concinnata. U. ott, 1782. — 4.
Institutiones
logieae in usum academiarum regiarum per regnum Hungáriáé, et
provincias eidem adnexas. U. ott. 1782.
Szerdahelyi,

Georg. Aloys.,

Memoria Fr. Han-

derla. Budae, 1783. — M. Hírmondó 1783. 19.
sz. — Katona. História Critica XL. 715. —
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 113. —
Pályamunkák

Philosophiai

I . 1835. ( B a l o g h P á l ) . —

Pauler

Tivadar, Budapesti m. kir. tudomány-egyetem
története I. Bpest, 1880. — Petrik Bibliogr.
— Necrol.

Strigon.

58. ( H a l á l o z á s á n a k n a p j a

h i b á s a n van febr. l l - r e téve). — Zelliger,
E g y h á z i írók Csarnoka 159. 1. (halála szintén febr. l l - r e téve).

Handerla György, kath. plébános, szül.
1750 körűi Nagyszombatban, hol összes
tanulmányait is végezte. Pappá szenteltetvén föl, 1776. szept. 3. krajnai (Hrachovistye) plébános lett; innét 1782.
Udvarnokra. majd Galgóczra ment lelkésznek, hol 1796. máj. 9. meghalt. —
Munkája : Uj méhész vagyis a méheknek a magyar hazánkhoz alkalmaztatott
gondviselése, mely rövid kérdésekbe és

feleletekbe foglalt tanítással megmutatja,
mint kell télen, nyáron a méhekkel bánni.
Pozsony és Komárom, 1794. (2. kiadás.
1795.. 4. jav. és bőv. k. 1810. U. ott, 5.
k. Pozsony, 1819., 6. bőv. és jav. kiadás.
1845. U. ott.)
Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I, 457.
— Katona, História Critica XLI. 587. — Hodiczky,

A m é h 101. —

Szinnyei

Könyvészete.

— Zelliger, Egyházi írók Csarnoka 160. —
Némethy, Ludovicus, Series Parochorum 610. 1.

Handler András,
Jézus-társasági áldozópap. szül. 1726. okt. 2. Nagy-Mártonban Sopronmegyében ; 17 éves korában lépett a rendbe ; tanulmányait elvégezvén, a görög nyelvet tanította a
rendházban és a gymnasiumokban ; 1753ban Kolozsvárt a költészet tanára volt.
Meghalt 1762. ápr. 30. Nagyszombatban.
— Munkája: Principes tredecim Transylvaniae. Glaudiopoli, 1753. (Költemény.)
Katona, História Critica XXXIX. 957. —
Fejér,

História

Academiae

68. —

Stoeger,

Scriptores 121. 1. (Munkájának éve hibásan
van 1733-ra írva).

Handler György Ignácz. apát-kanonok és egri plébános. — Munkája: Epitome viri ecclesiastic!. Quid ei agendum,
quid cavendum sit, exhibens. Iteratim
jam alias typis vulgatas ; nunc a u t e m . . .
dioecesis Agriensis parochis, et aliis ominarum curatoribus in fraterni affectus
tesseram novique anni x e n i u m . . . a.
1723 oblata. Et nunc noviter excusa.
Agriae. 1790.
Petrik

Bibliogr.

Handler Márk, aszódi, majd hevesi
s utóbb székesfejérvári főrabbi. — Munk á i : 1. Szónoklat
tartotta egyenjogosítási ünnepély alkalmával jan. 19. aszódi
izr. templomban. Pest, 1868. — 2. Vezérfonala a biblia-oktatásnak, tartalmazza
a héber nyelv legszükségesebb nyelvtani
alakjait az azokra vonatkozó szabályokkal . . . Tanodai és magán-használatra,
I. rész 1. füzet. Bpest, 1876. (2. jav. kiadás Székesfejérvár, 1891.) — 3. A nö
áldásdús
befolyása. Szónoklat, melyet
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a fenséges trónörökös Rudolf és Stefánia
herczegasszony mennyegzője napján 1881.
máj. 10. a hevesi izr. templomban tartott. U. ott, 1881. — 4. Esketési beszédek. az év heti szakaszai szerint rendezve. Székesfejérvár, 1888.
.1/. Könyvészet 1876., 1888., 1891.

Handler Simon, bölcseleti doktor, szül
1868-ban Aszódon Pestmegyében ; a budapesti egyetemen sémi tanulmányokat
végzett és 1892-ben bölcseleti doktorrá
avatták. — Munkája ; A Sir
hasirim.
Adalék az írásmagyarázat és a zsidó
irodalom történetéhez. Bpest, 1891.
Horváth

Ignácz

Könyvészete

1891.

H a n d m a n n Adolf(Adolf von der Haide),
előbb hivatalnok Kassán, jelenleg a postatakarékpénztár igazgatója Budapesten ;
szül. 1843. jan. 22. Nussdorfban Bécs
mellett Alsó-Ausztriában; tanulmányainak befejeztével államhivatalnok lett.
1879. jan. 29. a Kisfaludy-társaság kültagjának választotta. — Már régebben
foglalkozik magyar költői műveknek németre fordításával, melyek a következő
bel- és külföldi folyóiratokban jelentek
meg: Dichterstimmen aus OesterreichUngarn, Sonntagsruhe, Prager Familienblatt, a drezdai Deutsches Dichterheim, a
bécsi Illustration, a brünni Morgenpost,
a bécsi Dioskuren (1896-ra a Vörösmarty
Két szomszédvára fog megjelenni ford.),
az Ungarische Bevue, az Ethnologische
Mittheilungen sat. — Munkája : Pannoniens Dichterheim.
Stuttg. 1879. (Anthologia).
Akadémiai
társaság

Értesítő

Évlapjai

1873. 163. I. —

Ú j F . XIV.

37.

Kisfaludyés

önélet-

rajzi adatok.

H a n d s t a d t Ferdinánd,
Jézus-társasági áldozópap, szül. 1682. nov. 3. Beszterczebányán; 1696-ban Nagyszombatban
a költészetet tanulta, 1697-ben lépett a
rendbe, 1701. bölcselethallgató s 1709.
III. éves theologus volt; a próbaévek kitöltése után a humaniorákat tanította
Nagyszombatban ; azután a növendékpa-

pok mestere volt Trencsénben; majd
hitszónok és a szegények vigasztalója a
pestis idején. Meghalt 1718. nov. 20. Urvölgyén Zólyommegyében. — Munkái: 1.
Sacra Tirnaviae
Academia,
seu divi
universitatis Tirnaviensis patroni memori
camoene celebraţi. Tyrnaviae, 1707. (Névtelenül.) — 2. Vindiciae Marianae zelantis pro honore virginis Dei-Matris
Mariophili, honori. . . neo-magistrorum,
cum in. .. universitate soc. Jesu Tyrnaviensi, supremo philosophiae laurea condecorarentur per R. P. Mich. Földvári.. .
a rethorica Tyrnaviensi inscriptae. U. ott,
1713. (Nevét Hanstattnak és Handstattnak is írják.)
Katona. História Critica XXXVIII. 863. —
Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi Suppl. I.
— Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 40. 1. —

Stoeger,

Scriptores 124. — Szabó Karoly, Régi M.
Könyvtár

I I . 624. 1. — Petrik

Bibliogr.

H a n e k k e r Ferencz, orvosdoktor, ertényi. tolnamegyei származású; a pesti
egyetemen orvostanhallgató volt és az
1831. kolerában Zemplén- és Sárosmegyében működött; 1834-ben orvosi oklevelet nyert, később Fejérmegye főorvosa
volt; mint nyugalmazott főorvos meghalt
1857. nov. 10. Székesfejérvárt 52 éves
korában. — Czikkei az Orvosi Tárban
(1833. Természeti magyar ritkaság, ugyanaz a Társalkodóban 1835.) — Munkája :
Orvostudori értekezés a csontszövetről
és az elhalt csontok visszaszerződéséről.
Pest, 1834. (Latin czímmel is). — Levelei Horvát Istvánhoz. Pest, 1829. jún.
22. és 1831. aug. 16. (a m. n. múzeumban).
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

H a n e r György, bölcseleti doktor, ág.
ev. superintendens, H. György szabómesternek és Hirling Sárának fia, szül.
1672. ápr. 28. Segesvárt; a vittenbergai
egyetemen végezte tanulmányait, hol
1691-ben bölcseletdoktori (magister) oklevelet nyert. Hazájába visszatérvén 1695tői 1698-ig a segesvári pymnasiumnak
rectora volt; azután lelkesz ugyanott;
13.

iv sajtó

alá

adatott

1895.

április

6.
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Filkenius Zakariás halála után (1701)
ápoldi lelkész lett; innét 1706-ban a
kisdi egyház hívta meg, honnét 1708ban Nagy-Sinkre ment lelkésznek, 1713ban Medgyes községe választotta meg
városi lelkésznek ; 1719. fődékán, 1736ban beretbalmi lelkész és deczember 13.
a szász ágostai evangelikus egyházak superintendense lett. Meghalt 1740. deczember 14. Berethalmon. — Munkái: 1.
Subjectum
Philosophiae
morális speciale, seu Orationis affectus et actiones
morales. Praeside Abrah. Henr. Deutschmann. Vittebergae, 1691. — 2. Pentecostalis Pnevmatologia
paradisiaca h.
e. Mystéria pentecostalia de Spiritus S.
beneficiis divinitus in Paradiso Gen. Cap.
I.. II., III. revelata. Praes. Joh. Deutschmann 1692. d. 22. Julii. U. ott. — 3.
Lustratio
Hebraeorum
ad explicanda
commata Psalm. LI. 9. Hebr. IX. 13.,
14. Praes. Theod. Dassov. 1692, 21. Decemb. U. ott. — 4. Dissertatio
philologica de Literarum hebraicarum origine
et aoô-evtta. Respondente Paulo Brellft
. . . d. 24. Decemb. 1692. U. ott. — 5.
DissertatioHistoricoPhilologica
de Punctorum Hebraeorum cum Literis coavitate
et ©EOTtvsoaia. Resp. Ioanne Heigey . . .
d. 28. Oct. 1693. — 6. História
Ecclesiarum Transylvanicarum,
inde a primis Populorum Originibus ad haec usque
tempóra, ex variis iisque antiquissimis
et probatissimis Archyvis et fide dignissimis Manuscriptis IV. Libris delineata.
Francofurti et Lipsiae, 1694. — 7. Acroasiwn Theologicarum
Disputatio prima,
Ex Theologia de Theologia in genere,
sub moderamine S. S. Trinitatis. Praeside M. Georgio Haner.. .publice disputabit Andreas Gerger. Balastelk. . . Anno
1696, die 26. Novembr. Cibinii. - - 8.
Acroasium
Theologicarum
Disputatio
Secunda. De Theologiae objecto sive de
Religione ; sub moderamine S. S. Trinitatis. Praeside M. G. H... . publice disputabit Thomas Bulchesch . . . anno 1697.
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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U. ott. — 9. Acroasium
Theologicarum
ex D. Cunradi Dieterici Institutionibus
Catheticis, Discentibus Gymnasii Schaesburgensis ostensarum Disputatio prima,
post binas praeliminares, de Scriptura
Sacra, quam sub moderamine S. S. Trinitatis Praeside M. G. H....publice disquisitioni submittet. Respondens Georgius
Seraphinus . . . anno 1697. Coronae. —
10. Acroasium Theologicarum
ex B. D.
Cunradi Dieterici Institutionibus Catecheticis, Discentibus in Gymnasio Schaesburgensi, ostensarum Disputatio II post
binas praeliminares, de Deo Uni-Trino,
quam sub moderamine Dei Uni-Trini
Praeside M. G. H. . . . publice defendet
Andreas Helwig...U. ott. — 11. Acroasium
Theologicarum
ex B. D. Cunradi Dieterici Institutionibus Catecheticis,
discentibus in Gymnasio Schaesburgensi
ostensarum Disputatio Tertia super Articulo: De Scriptura Sacra. Praes. M. G.
H a n e r . . . U . ott, 1698. — Kézirati munkái : Delineationis Históriáé Ecclesiarum
Transylvanicarum Libri IV. (Az első
könyv Noévei és fiaival kezdődik, a második Fülöp macedóniai királyival, a harmadik Geyza magyar fejedelemmel és a
negyedik Luther reformatiójával és végződik az Ungler superintendensnek a
medgyesi zsinaton 1595. ápr. 10. tartott
beszédével ; Compendium Privilegiorum
Ordini Ecclesiastico Saxo-Evangelico in
Transylvania, variis ab Imperatoribus,
Begibus, Principibus, eorumque denique
Locumtenentibus clementissime concessorum. Anno 1717.; Der privilegirte siebenbürgische Priesterstand; História Dáciáé Antiquae et Ecclesiarum Transylvanicarum ; Nota bene Május Pastoris
Saxo-Transilvani et Aug. Conf. invariatae
ore et corde addicti in III Partes divisum, (a II. rész 167, a III. 184 oklevelet foglal magában, melyek az egyháztörténetre vonatkoznak, négy vaskos 4-rét
kötetben) ; Treuherzige Warnung an die
auf Akademien befindlichen Siebenbiir14,
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ger; Schriftsgrund der h. zehn Gebote ;
Nöthige Anmerkungen über den Katechismus Horbii; Schriftmässige Beantwortung der sogenannten Ueberzeugung
von der Wiederbringung aller Dinge Johann Dietrich's Past. Bolgatziens.; Diarium Decanale (nyilvános beszédeit és
leveleit foglalja magában, melyeket mint
fődékán tartott és írt); Urdinata Digestio
Status Saxo-ecclesiastici . . . A m. nemzeti múzeumi kézirattárban : Brevis rerum suo tempore gestarum Commentarii
sive Chronicon ab a. 1657—1715. (XVIII.
századból való kézirat). — Leveleit (1713
—1740), melyeket Zigler János ev, lelkészhez írt, Wittstock Henrik ismerteti a
nagyszebeni Archívban (N. F. XVI. 606
627." 1.)
Czvittinger. Specimen 166. — Bod, M. Athenas 101. 1. — Haner, G. J„ De scriptoribus
reruHi Hungaricarum et Transsilvanicarum
adversaria. Cibinii, 1798. II. — Budapesti
Szemle

I V . 1858. 405., V I . 27. — Fabó,

Monu-

m e n t a l l . 31. — Trausch. Schriftsteller-Lexikon

II.

54. —

7jimmermann,

Franz,

Hand-

schriftliche Urkunden-Sammlungen 3 1.—
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 510., 511.,
520.,

521. 1. —

Alig.

Deutsche
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X.

507. 1. (Teutsch Gy. D.)

Haner György Jeremias, ág. ev. superintended. előbbinek és Henrici Annának
fia. szül. 1707. ápr. 17. Kisden; a gymnasiumot Medgyesen járta s 1720-ban
lépett a felső osztályokba. 1726-ban külföldi egyetemekre ment (valószínűleg Vittenbergába), 1729. okt. 8. a jenai egyetemre iratkozott be, hol akkor a brassói
származású Schmeizel Márton nagy befolyással volt hallgatóira, különösen a
történelem előadásánál fejtett ki nagy
buzgalmat. Hazájába visszatérvén, 1730tól a medgyesi gymnasiumban tanított,
hol 1732-ben rector lett. 1735. febr. 21.
meghívták a medgyesi templomhoz fődiakonusnak és márcz. 11. nagy-atyja
Graffius Lukács avatta föl lelkésznek, mire
már aug. 24. a kis-selyiek meghívták lelkészüknek ; 1740. aug. a medgyesi ág. ev.
község megválasztotta papjának, 1759.
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aug. 7. az egyházi zsinat superintendensnek és berethalmi lelkésznek; már 1750től az elődje mellett mint egyházi jegyző
is működött. Meghalt 1777. márczius 9.
Berethalmon. Az ág. ev. vallásúak erős
támasza volt; kitartással és sikerrel küzdött a7. akkori kormányrendeletek ellen,
melyek, különösen városi hivatalok betöltésénél, a róm. kath. vallásúak egyenjogúsítását az ág. evangélikussal törekedtek kivívni; ellenben egy protestáns
theologiai intézet fölállítását Erdélyben
Bajtay gyulafehérvári püspök megakadályozta. — Munkái: 1. Das
königliche
Siebenbürgen, entworfen und mit nöthigen Anmerkungen versehen Erlangen,
1763. — 2. De Scriptoribus Rerum Hungaricarum et Transylvanicarum, scriptisque eorundem antiquioribus, ordine chronologico digestis. adversaria. Viennae.
1774. (Ism. Anzeigen, Wien, 1775. V. 25.
sz.) A II. részét Filtsch János adta ki: De
Scriptoribusrecentioribus. . .Cibinii, 1798.
cz. (Ism. Siebenb. Quartalschrift VII. 1801.
263.) A kéziratban maradt III. rész : De
Scriptoribus recentissimis, 4rét 328 1. az
1701 — 1773. évek közötti írókat foglalja
magában). — 3. Wohlverdientes
Tugenddenkmal
der in Wahrheit tugendsam
gewesenen Jungfer Marien Elisabethen
edelgeborenen Klausenburgerin, bei Gelegenheit ihrer trauervollen Beerdigung,
gestiftet in folgenden, öffentlich gehaltenen Trauer- und Trost-Reden. Hermannstadt, év n. (1747. márcz. 9. mondott
gyászbeszédek. Haneré a Jesu Trostversicherung vor leidtragende Christen cz..
a másik Hiltsch Mihályé). — Kézirali
munkái: Adsertiones quaedam de Privilegio Saxonum Transs. Naţionali... (ezen
kézirat a lipcsei Universal-Catalogban az
1762. évnél hibásan van a nyomtatott
könyvek közé sorozva); Isagoge in Históriám Transylvanicam trium recentissimorum Saeculorum, Ecclesiasticam, supplendae partim continuandae Históriáé
Ecclesiarum Transylvanicarum Haneria-
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nae, destinata, 3 kötet; Analecta historica
defectuum históriáé Transylvaniae. imprimis ecclesiasticae supplendorum gratia
congesta, 4 kötet; Annales ecclesiastici
Hermanno-Graffiani continuati; Bibliotheca Hungarorum et Transylvanorum
historica; Diarium synodicale aha. 1749—
1759; Transylvania regalis; Indexrerum
et personarum memorabilium; Alphabetum historicum Hungaro-Transylvanicum;
Miscellanea Históriám Transsylvaniae in
primis ecclesiasticam illustrantia. Collecta A. R. S. J 744. sequ. (4rét három
kötet, oklevelek és tudósítások, chronologiai táblázatok sat.); Conservatorium
Documentorum ad Históriám Transylvaniae Ecclesiasticam spectantium Novantiquorum conquisitorum, hucusque reconditorum (688 oklevéllel); Haneriana
Mixta, két kötet (H. vegyes czikkeit és
értekezéseit foglalja magában; tartalmát
Trausch részletesen közli). Acta Transylvanica, Decimalia; a m. nemzeti múzeumi
kézirattárban: Elenchus Históriáé Transsilvaniae sub Principibus domesticis 1540—
1690. (Németül).
Horányi,
Quartalschrift
Encyclopaedie

Memoria

II.

74.

1. —

I I . 1791. 31. — Oesterr.

Siebenb.
National-

I I . 497. 1. —• Budapesti

V I . 1859. 28., 307., V I I . 233., 248. I. —

Szemle
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon II. 60. 1. — Figyelő II.
180. (ifj. Szinnyei József). — Zimmermann,
Franz, Handschriftliche Urkunden-Samml u n g e n 4. 1. — Alig.

Deutsche
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X.

508. 1. (Teutsch, G. D.)

Hang Daniel Lajos, bölcseleti doktor.
Zircz-cziszterczirendi áldozópap és főgvmnasiumi tanár, H. Ferencz ügyvéd
és író fia, szül. 1867. jún. 4. Kalocsán
Pestmegyében ; a VIII. gvmnasiumi osztályt Kalocsán végezte (1876—84), 1885.
aug. 29. lépett a rendbe s a theologiát
Zirczen hallgatta. 1890. aug. 3. miséspappá szenteltetett föl és azóta a székesfejérvári főgymnasiumban a mathematika s physika tanára. — Programmértekezése a székesfejérvári főgymnasium
Értesítőjében (1891. A fény hullámhosz-
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szúságának meghatározása); czikke a
Fejérmegyei Naplóban (1894. 26., 27. sz.
Tanulmányi kirándulások.) — Munkája :
Az evolutdk és evolensek elmélete. Székesfehérvár, 1893. (Bölcseleti értekezés.
Különnyomat a székesfejérvári főgymnasium Értesítőjéből).
Ciszterci-rend

Névtára

1 8 9 4 — 9 í - r e 4 7 . 1.

és

atyjának II. Ferencznek szives közlése.

Hang Ferencz, ügyvéd, született 1836.
márcz. 27. Budán ; a gymnasium I—III.
osztályát Kalocsán, a IV. Budán, az V..
VI. Pesten, a VII. Szegeden, a VIII. Kolozsvárt (mint nevelő) végezte; a jogot
a pesti s a bécsi egyetemen hallgatta
1854—59-ben. Két évi ügyvédi gyakorlat
után 1861-ben pestmegyei esküdté választatott; 9 hó múlva ő is leköszönt. 1862-ben
ügyvédi oklevelet nyert Pesten és mint
gyakorló ügyvéd Kalocsán telepedett le,
hol jelenleg is működik. Hangéi családi
nevét 1867-ben változtatta Hangra. —
Németből és francziából fordított beszélyei megjelentek a M. Néplapban (1857),
a Nővilágban (1858—59. ifj. Dumas S.
után), a Hölgyfutárban (1859—63. Mühlbach L., id. és ifj. Dumas S. után), a
Divatcsarnokban (1862. Poe Edgard után);
a Pesti Napló (1874) mutatványt közölt
«A Dunán» cz. kalauz-könyvéből, az Alföldben (1883. Az ezeregyéj egyik kertje,
Poe Edg. után), a Szegedi Híradóban (1885.
Szegedi emlékek.) — Munkái: 1. Egy
galamb története. Tört. regény, Dumas
Sándor után francziából ford. Kalocsa,
1858 (Bereczk Bélával együtt.) — 2.
Cecília. Regény, Dumas S. után ford.
U. ott, 1858. (Bereczk B. együtt.) — 3.
Paulina,
regény, Dumas S. után ford.
Pest, 1860. (Bereczk B. együtt.) — 4.
Egy szerelmi kaland.
Dumas S. után
ford. U. ott. 1860. (Bereczk B. együtt.)
— 5. I f j . Dumas S. érdekesb
novellái.
Ford. Kalocsa, 1861. — 6. A regens
leánya, regény, id. Dumas S. után ford.
Pest. 1862. Három kötet. (Külföldi regénycsarnok 1—3.) — 7. Poe Edgár érde14*
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kesb novelláiból, ford. U. ott. 1862. —
8. Érdekes novella-gyűjtemény.
Az angol, franczia és német irodalom jelesebb
műveiből ford. Kalocsa, 1862. Három kötet. — 9. A három testőr, id. Dumas S.
után ford. Pest, 1862—63. Hat kötet.
(Külföldi regénycsarnok 4—8.) — 10. A
kaméliás hölgy, ifj. Dumas S. után ford.
U. ott, 1863. — 11. Egy tengerész kalandjai, ford. id. Dumas S. után. U. ott,
1864. — 12. Edmund és cousinja, Kock
Pál után ford. U. ott, 1864. — 13. Novellák, Mühlbach Luiza után németből
ford. U. ott, 1864. — 14. Varrótű
emlékiratai. Kalocsa, 1871. (Humorisztikus
beszélygyűjtemény). — 15. VIII.
Henrik
hat házassága.
Argis Gyula után ford.
U. ott, 1872. — 16. Utazók könyvtára. U.
ott, 1872. 3 kötet. —17. A törvényszéki
teremből. Hazai és külföldi bűnesetek és
fenyítő pörök gyűjteménye. Bpest, 1874.
— 18. Utazás a holdba. Pfaal Hans
csodálatos kalandjai. Ford. U. ott, 1877.
— 19. Csodálatos történetek.
Ford. U.
ott, 1878. — 20. Böget Mari titokteljes
kimúlása. Poe Edgár után ford. U. ott, 1878.
— 21. Mária Antoinette
és fia. Mühlbach Luiza után. Vácz, 1879. Hat kötet. — 22. Kalocsai szellemi
omnibus.
Följegyzések a város ötvenéves múltjából,
annak kiválóbb féríiairól és eseményeiről.
Kalocsa, 1885. (Újabb folyama sajtó alatt.)
— 23. A törvényszék
drámái. Bűnügyi
elbeszélések, Temme után ford. Szeged,
1885. — 24. Magyar Pitaval. U. ott,
1884. Két kötet. — Szerkesztette a Sárközi Árvízkönyvet (Kalocsa, 1862., Ábrahámffy Jánossal és Mennyey Józseffel
együtt); a Kalocsai Lapokat alapította
és szerkesztette 1871. júl. 2-től 1872.
ápr. 28-ig.
Petrik
lingstein

Könyvészete
Könyvészete.

és B i b l i o g r .
—

Századunk

—

KiszNévvál-

toztatásai. Bpest, 1895. 97. 1. és önéletrajzi
adatok.

Hangai Ferencz, csanád-egyházmegyei
kath. lelkész. — Midőn Bécsben a Páz-
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mány-intézetben II. éves theologus volt,
következő cz. ódát adott ki:
Joannes
Nepomucenus,
ad vota totius orbis canonicatus. Viennae, 1729.—Kézirati munkája: Quivis vir felix laudet te carmine
phoenix 1746. (Költemény-táblázat rejtélyes betűelhelyezésekkel, a m. n. múzeum kézirattárában).
Katona, História Critica XXXVIII. 862.

Hangay Octáv, kereskedelmi akadémiai
tanár, Fittler A. tatai ügyvéd fia. szül.
1850. ápr. 3. Palotán Veszprémmegyében;
középiskoláit Esztergomban és Pozsonyban j á r t a ; utóbbi helyen a nagyrészt
német tanulók közt magyar önképzőkört
alakított; egyetemi tanulmányait Zürichés Münchenben végezte; mint művegyész
később Hamburgban és Oranienburgban
gyáraknál alkalmazták. Annak idején a
Pester Lloyd is megemlékezett azon propagandáról. melyet a magyar irodalomnak szerzett a külföldön. A magyar költőknek németre fordított munkáit megvette
s a brandenburgi városok casinóinak és
olvasóköreinek ajándékozta. Hazajővén
külföldről, a vegyészeinek nálunk mostoha
viszonyai mellett állást nem nyerhetett
és így kénytelen volt nevelősködni a
Széchenyi, Zichy és Niczky grófi családoknál ; azután felügyelő tanár volt a
soproni Csöndes-féle intézetben. A kolozsvári egyetemen a földrajzból és természetrajzból tanári oklevelet szerzett és
1889 óta a kolozsvári kereskedelmi akadémia tanára s az azzal összekapcsolt
(száz fiúra berendezett) internátus felügyelője. — Irodalmi munkálatai természettudományi s humorisztikus czikkekből
és művekből állanak; résztvett. a Frankenburg Adolf által létrehozott soproni irodalmi s művészeti kör felolvasó estélyein
és 1885-től több évig a székesfejérvári
Vörösmarty-kör titkára volt. hol a kör
estélyein szintén tartott humorisztikus
felolvasásokat. Czikkei a Természetben
(1872. A ser, A glycerin, A kenyér.
Phoszfor és gyufa, A timany, Zöld mér-
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gek, 1873. A durrgázról, A tűz ellen,
1875. A paprikáról, 1878. Mutualisták az
állatországban),a Győri Közlönyben (1875),
Természettudományi Közlönyben (L877),
a Pesti Naplóban (1878. Uti tárczámból.
Hamburg, 1886. 237. Berlini tárczalevél,
1887. 146. sz. A paprikáról, 1887. Haynald bibornok herbáriumában), a Sopronban (1877. 37. sz. Ugorkáról, 1878. 6.
sz. A paprikáról. 37. sz. Utitárczámból,
1879.), Kertészeti Füzetekben (1878. több
növénytörténeti czikk), a Kikindai Köziben (1883), a Pécsi Figy.-ben (1883), Székesfehérvár és Vid.-ben (1884-85), az
Egyetértésben (1888. Capri szigetről, Gabii,
Pozzuolij 232. sz. Andrássy Gyula gróf
havasai, 280. sz. Az erdélyi örök tűznél), az
Arad és Vid.-ben (1888. humor, tárcza), a
kolozsvári Orvos-természettud. Értesítőben (az erdélyi múzeumegylet szaküléseiről 1889. Erőszakolt flóravidék), a
Kolozsvárban (1893. 293. sz. melléklete
Gabii capti vagy egy szekunda jubileuma). az Erdélyben (1893 Lángoló
talajon a Küküllő mentén, Külföldi turista egyesületek). — Munkái: 1. A
paprikáról,
tekintettel a régi fűszerekre.
Székesfehérvár. 1887. (Egy rajzmelléklettel). — 2. Csörgősapkás-wiúzsa.
Humoros előadások, estélytréfák és szavalmányok gyűjteménye. Kolozsvár, 1889.
(Humorisztikus és alkalmi költeményei,
melyek közül többen egyes lapokon külön
is megjelentek, ilyen : A szamár, mely
a soproni irodalmi körben felolvastatott).
— 3. A fogadás. Czigányos kiejtéssel.
Bpest. 1891. (Monologok 21). — Álnevei
és jegye : Rip, Scipio, y + v sat. Régibb
czikkeinél Fittler családi nevét használta.
.)/. Könyvészet 1877—88., 1891. és önéletrajzi
adatok.

Hanghe Hyacinthus,
kegyes tanítórendi áldozópap, szül. 1700-ban Morvaországban ; 1722. Podolinban Szepesmegyében lépett a rendbe s előbb a lengyel
provinciához tartozott, mígnem Groll Adolf
a magyar társházak moderatora 1730-
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ban a magyar tartomány kötelékébe
vette, mire a privigyei rendház tagja
lett, hol harmincz évnél tovább működött mint a rendház főnöke és egyházi
szónok. A szűz Mária tiszteletére templomot emelt, melyet saját terve s igyekezetével létesített. Ezenkívül a tudományoknak élt, 12 vaskos 4-rét könyvet
írt tele, a szent atyák erkölcsi mondásait
betűrendbe szedve, hogy azok későbbi
szent beszédekhez alapúi szolgáljanak.
A rend alapítójának, Calasanti Józsefnek életét és viselt dolgait tótra fordította s kiadta 1768. Nagyszombatban.
Meghalt 1771-ben.
Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II.

Hangosy Jakab, cs. kir. konyhamester.
— Kézirati munkája: Regestrum perceptionis et erogationis rerum ad culinam
regiae majestatis Posonii administratarum
occasione diaetae 1687. 25. Oct. — 1688.
30. Jul. ívrét 28 lap. (Eredeti kézirat a
m. n. múzeum kézirattárában).
Hangyásy István. — Kézirati munkája:
Stylionarium hungaricum. (Latin codex
a XVII. század elejéről. 8rét 297 lap, a
m. n. múzeum kézirattárában).
Hank János, ev. lelkész. — Munkája:
Die Beruhigung
im Tjeiden. An dem
Sarge d e r . . . Frau Friderike Wilhelmine
Elisabeth gebohrne von Wiebel, vermählt
gewesene Fogaraschi. Vorgetragen dem
hohen Adel den 10. Jenner 1790. in der
grossen Kirche der Reformation zu Clausenburg. Hermannstadt.
Petrik

Bibliogr.

Hanke János László, orvosdoktor és
szemészmester, bosanczei galicziai származású ; a pesti egyetem hallgatója volt
és itt nyert 1840-ben orvosdoktori oklevelet. — Munkája: Zincum et ejus praeparata. Dissertatio inaug. chem.-pharmacolog. Pestini, 1840.
Rupp,

B e s z é d 161. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Hankó János (lemhényi), m. kir. sóbánya hivatali pénztárnok, szül. 1820-ban
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Déván Hunyadmegyében ; 1839-től a selmeczbányai bányászati akadémián tanult;
mint sóbánya hivatalnok működött Parajdon. Tordán és Deésaknán, hol 1873.
máj. 6. meghalt. — Czikkei a Természetbarátban (1848. A kősó Marosujvár sóbányáit érdeklő néhány történeti adatokkal, Az embernem fajváltozatairól és annak kórtani különbségeiről, Madártani
vázlat), a M. Polgárban ( 1 8 6 5 - 6 7 ? A
tordai sóbányákról), a M. Polgár Naptárában (1869. Kőszén.)
A selmeczi

bányász-

és

erdész-akadémia

Em•

lékkönyve. Selmecz, 1871. 161. 1. — Gyászjelentés és fiának, Hankó Vilmosnak szives
közlése.

Hankó József (lemhényi) orvosdoktor,
lemhényi háromszékmegyei származású;
előbbinek testvérbátyja, a század elején
született, Tordamegye főorvosa s több
megye táblabírája volt. Meghalt 1847
után cholerában. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica de metrorrhagiis
puerperarum. Vindobonae, 1830. — 2.
Torda városának helyirata,
a magyar
orvosok és természetvizsgálók 5-dik nagygyűlésének emlékére. Kolozsvár, 1844.
M. orvosok

és természetvizsgálók

V. 1845. 172., V I I I . 1863. 100. 1. —

Munkálatai

Szinnyei

Könyvészete.

Hankó Vilmos (lemhényi), bölcseleti
doktor, főreáliskolai tanár, a m. tudom,
akadémia levelező tagja, lemhényi H.
János sóbányamérnök és Topler Klára
fia, szül. 1854. márcz. 2. Parajdon Udvarhelymegyében ; középiskoláit Kolozsvárt, Budapesten és Lőcsén, egyetemi
tanulmányait a kolozsvári egyetemen
végezte ; 1877-ben ugyanott tanképesítést
nyert a vegytanból és természettanból,
mire a dévai állami reáliskola chemiai tanszékére neveztetett ki. 1879-ben a kormány kiküldötte az ausztriai s németországi chemiai laboratóriumok tanulmányozására. 1885-ben saját kérelmére
a budapesti II. kerületi állami főreáliskolához helyeztetett át, hol jelenleg is
működik. A m. tudom, akadémia 1894.
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máj. 4. választotta levelező tagjai közé.
— Czikkei és értekezései a következő
lapokban és folyóiratokban jelentek meg:
Műegyetemi Lapok (1878. A Simpsonféle nitrogén meghatározási módnak egy
új módosítása, ugyanez a Berichte der
deutsch, chem. Gesellschaft cz. munkában 1879.), Külföld (1879. A chémia
tudományos értéke), Ellenőr (1879. A
berlini
iparkiállításból,
Reáliskoláink
ügyében, Hogy nő a vetés?, 1880. A
chemia nálunk, 1882. Egy tű-gyárban),
Hunyad (1879. Mit iszunk Déván ?, 1883.
Minő iskolába küldjük fiainkat?, 188L
Hunyadmegye meleg forrásai), Politikai
Újdonságok (1880. A tápszerek hamisításáról), Fővárosi Lapok (1880. A mérgek használata, A dohányzás eredetéről.
A konyha chemiájáról, 1882. A toiletteszerek vegytanából). Természettud. Közlöny (1882. A használatban levő tűzoltó
és impregnáló szerekről, 1883. A hidrogén superoxid és alkalmazása, 1885. Az
ásványvizek kezelése, 1887. A roburit és
melinit, 1888. A titkos szerek chemiájából, Pótfüzet. Az alkaloidok szinthesise),
Athenaeum naptára (1882. A kőszén.
1884. Vegytani apróságok, 1885. A gondűzőkről, 1887. Lassú méreg, lassú halál.
1888. Mivel táplálkozunk ?), Magyar Polgár (1882. Ásványvizeink ügyében), Akadémiai Értesítő (1882. Glaubersó kivirágzás a szászváros-gyógyi útvonal mentében, 1884. A carbonilszelphid és mercaptan képződéséről, A propyl-butyl-amyldisulpho szénsavas caliumról, Az amyldisulpho szénsavas káliumról, 1886. A
szénsulphid behatása a kaliumbenzilatra
és a fenolkaliumra, Egy új készülék a
nitrogén absolut meghatározása, A csonthegyi sósforrások chemiai elemzése, 1887.
A carbolsav megvörösödése, A bodoki
hideg, savanyú és ásványvizek elemzése,
1888. Néhány új ásványvizelemző készülék ismertetése, A Kolozsmegye ásványvizeiről, 1889. A kérői kénes vizek chemiai elemzése, 1890. A gyertyánligeti
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kabolyapolyánai vasas savanyúvíz-forrás
cbemiai elemzése, 1891. A carbolsav
megvörösödéséről, a borszéki ásványvizek
és a borszéki lápföld chemiai elemzése),
a dévai reáliskola Értesítőjében (1883,
A dévai hideg sósforrás chemiai elemzése, 1884. Üdülőhelyek Hunyadmegyében), Kolozsvári Közlöny (1883. Fürdőink és ásványvizeink, A dohányról és
dohányzásról, 1884. Néhány szó Erdély
fürdőiről, 1885. Hunyadmegye bányaipara
1883-ban), Nemzet (1883. Hunyadmegye
bányaipara 1882-ben, 1884. A vegytan
hazánkban, 1887. Gymnasium, reáliskola),
Pesti Napló (1883. A gyújtófa kérdésről),
Mathem. és természettud. Értesítő (1884.
A carbonylsulfid és merkaptan képződése
az ethildiszulfoszénsavsók száraz lepárlásánál, 1885. Az allytdiszulfoszénsavas
káliumról, 1887. A szénsulfid behatása
a kálium benzilátra és a fenolkáliumra,
1888. Néhány új ásványvízelemző készülék ismertetése, A karbolsav megvörösödése, Kolozsmegve ásványvizei, A nagyági nagyágit és sylvanit chemiai elemzése), Vegytani Lapok (1884. A propil-,
butil-, amildiszulfoszénsavaskálium). Közgazdasági Értesítő (1884. Jelentés az
ásványvizek kezeléséről), Egyetértés (1884.
A chemia az új reáliskolai tantervben),
Budapesti Hirlap (1885. A torjai Büdösbarlang, Hivatalos vegykonyhák, Mehanikai tanműhely, 1887. Mit mond a chemikus a szépítőszerekről ?, A robbanó
anyagokról, 1888. A magyar fürdők és
ásványvizek), Szabadelvű Naptár (1885.
Az erdélyrészi fürdőkről és ásványvizekről), a budapesti II. ker. áll. főreáliskola
Értesítőjében (1886. A vegytani gyakorlatok szerepe a reáliskolai oktatásban),
Budapesti Szemle (1887—89. könyvism.
1893. Az agyagiparról), Gyógyszerészi
Közlöny (1888. Néhány és hygienikus
szempontból fontos gáznak és gőznek
hatása az egészségre, Lassú méreg-e a
réz?), Erdély (1893. Az erdélyrészi ásványvizek kezelése és kiállítása, A tordai
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sósfürdőről. Erdély ásványvizei, mit igyunk
járványok idején, 1894. Milyen ásványvizet igyunk ?. Egy kincs a székelyek
földjén. A korondi fürdő.) — Munkái:
1. A Bithio-aethyl-szénsav-sók
(Xanthogensavsók) száraz lepárlási terményeiről.
Tudori értekezés. Kolozsvár, 1877. — 2.
A bábolnai meleg «Mátyás-forrás»
és
a szovátai «Fekete-tó» hideg sósforrás
chemiai elemzése. Bpest, 1880. (Értekezések a. term. tud. köréből X. 14.) — 3.
A solymosi hideg savanyú
ásványvíz
chemiai elemzése. U. ott, 1881. (Értek,
a term. tud. kör. XI. 7.) — 4. Hunyadmegye ásványvizei.
U. ott, 1884. (Értek,
a term. tud. kör. XIII. 12.) — 5. A csonthegyi sósforrásokról.
U. ott. 1885. —
6. Say M., A kísérleti
vegytan
alapvonalai.
A reáliskolák felső osztályai
számára. Átdolgozás. U. ott, 1886. —
7. A háromszékmegyei
bodoki
ásványvizek ismertetése.
U. ott, 1887. — 8.
Házi kincstár.
Több száz titkos szer.
Hasznos tudnivalók a háztartás, gazdaság. egészségtan s a mindennapi élet
köréből. U. ott. 1888. — 9. Az ásványvizek kezelése, tekintettel forgalomban
levő vizeinkre. U. ott, 1888. — 10. A
chemia elemei, reáliskolák használatára.
U. ott, 1889. (Szterényi Húgó társaságában.) — U . A kolozsi sósfürdő Kolozsmegyében. U. ott, 1889. — 12. A kérői
fürdő és ásványvizei. U. ott, 1889. —
13. Természettudományi
olvasmányok.
U. ott, 1890. (Szterényi Húgóval együtt.)
— 14. Csíkmegye fürdői, szóban és képben. U. ott, 1890. — 15. A titkos szerek
chemiája. U. ott, 1890. — 16. A jelenkor chemiai problémái.
U. ott. 1890.
(Különny. a Természettud. Közlönyből.)
— 17. Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása. 38 képpel. U. ott, 1891.
— 18. Budapest fürdői és ásványvizei.
U. ott, 1891. (Gerlóczy Zsigmonddal együtt.)
— 19. Chemia, a kereskedelmi akadémiák használatára. U. ott, 1892. (Asbóth
Sándorral együtt.) — 20. Chemia. az ás-
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vdnytan
és földtan elemeivel. U. ott,
1892. — 21. A tiophen képződése az
ethyldisulfokalium carbonat száraz lepárolásánál. U. ott, 1893. (Különny. a Mathem. és term. Értesítő' XI. kötetéből.)
— 22. Növény-chemiai
vizsgálatok. U.
ott, 1893. (Különny. a Mathem. és term.
Értesítő XI. k.) — 23. A
nyaralóhely
megválasztása.
U. ott. 1893. (Különny.
a Természettud. Közlöny 274. füzetéből.)
— 24. Adatok a fény chemiai
hatásához. U. ott, 1894. (Különny. a Mathem.
és természettud. Értesítő XII. k.) — 25.
Melyik fürdőre menjünk, milyen vízzel
éljünk? U. ott, 1893. (Gerlóczy Zsigmonddal együtt. Magyarország összes fürdőinek leírása.) — 26, A magyar ásványvizek kezelése és kiállítása. U. ott,
1893. (Különnyomat a m. balneologiai
egyesület Évkönyvéből.) — 27. Műszaki
chemia. Chemiai alapfogalmak. A czukor-, szesz-, sör- és eczetgyártás, a szeszés ásványolaj finomítás rövid előadásban. U. ott, 1894. — 28. Milyen
ásványvizet igyunk P A forgalomban levő
erdélyrészi ásványvizek ismertetése. Kolozsvár. 1894. — 29. Az
ivóvízkérdés
Kolozsvárott. U. ott, 1894. (Különny. a
Kolozsvárból.) — 30. Die Mineralquellen und Bäder von Budapest.
Wien.
1894. (Különny. a Balneol. Zeitungból.)
— 31. Egy elfelejtett magyar
találmány.
Bpest, 1894. (Különny. a Természettud.
Közlönyből.) — 32. Külföldi
fürdők,
gyógyító helyek és ásványvizek. Bpest,
1895. — 33. Az ásványvizek
kezelése.
U. ott, 1895. (Fürdőirodalmi-KönyvtárVállalat.)
M.

Könyvészet

Könyvészete,
292. 1. — Corvina

démiai

Almanach

1888.
—

93.

—

Akadémiai
1894. 8. Sz. —

Kiszlin
Értesítő
V. tud.

gstein
1894.
Aka-

189ö-re 1G3. 1. ( M u n k á l a t a i )

és önéletrajzi adatok.

H a n n Bonaventura,
szent Ferenczrendi szerzetes, szül. 1733-ban Pozsonyban ; 18 éves korában (1751) lépett a
rendbe s 1756-ban miséspappá szenteltetett föl; miután a bölcseletet mint lec-

tor több évig tanította, a theologia előadására alkalmazták. A budai rendház
gvardianja lett és ezen tisztségét a rend
eltörléseig (1786) viselte, mire a veszprémi püspökmegyében mint lelkészt alkalmazták Urkuton, hol 1800. ápr. 17.
meghalt. — Munkái: 1. Monasticae vitae
felicitas,
publica oratione celebrata. . .
Kismartonii 1766. d. 30. Julii. .. Posonii.
amoris ex consi1766. — 2. Stimuli
deratione beneficiorum Dei, spiritualium
exercitiorum occasione excitati Anno
1767 et per subsequos annos magis in
cor a d a c t i . . . Weszprimii, 1767. — 3.
Sermoties Sacri in Dominicas totius anni
. . . 1/84. — 4. Sermones de mysteriis
patientis Salvatoris... 1784. — 5. Sermones in festa totius anni, seu Habernkorn versus in latinum. Aug. Vind., 1785.
Három kötet. — Kéziratban : Tractatus
theologicus scholastico-dogmaticus ad
mentem Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae et Subtilis Joannis Duns-Scoti
. . . (4-rét 777 lap a veszprémi rendház
könyvtárában.)
Farkas.

Seraphinus,

Seriptores.

Posonii,

1879. 86. 1.

H a n n Frigyes, ügyvéd és tanár, szül.
1817. jún. 8. Nagy-Selyken, hol atyja
ág. ev. lelkész volt; miután ügyvédi
vizsgát tett, 1844. febr. 11. az ág. ev.
fő-consistorium a nagv-szebeni jogtudományi intézetben az üzleti irály és a
kettős könyvvitel rendes tanárául alkalmazta 1849-ig ; ekkor Bécsben az osztrák
kereskedelmi minisztériumban fogalmazó
lett- Halála előtt néhány nappal elmezavar tünetei jelentkeztek nála; 1852.
decz. 10. Bécsben borotvával torkát metszette el. — A bécsi Austria cz. politikai folyóiratnak szorgalmas munkatársa
volt. Czikkei a nagyszebeni Archívban
(N. F. III. 1847. Statistischer Beitrag zur
siebenbürgischen Urgewerbskunde, Zur
Geschichte des siebenb. Handels von 972
—1845., IV. 1851. Über die siebenb. Staatsteuer, Innere bürgerliche Verwaltung
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von Leschkirch im 18. Jahrhundert.) —
Munkája : Megvilágítása azon
Vádiratnak, melyet a két oláh püspök urak a
szász nemzet ellen az 1841 — 1843-beli
erdélyi országgyűlésen a rendeknek benyújtottak. Németül szerkeszté Schuller
Károly János. . . Magyarra fordítá.. .
Szeben, 1844.
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II.

69. 1.

és Zimmermann Ferencz szives közlése.

Hann Gyula.

L.

Hannenheim.

Hann Mihály,
nagyszebeni városi
jegyző (H. Péter medgyesi polgármester
atyja). — Az erdélyi szászok községi
szabadalmait, melyek az ő idejében szerkesztettek. sajátkezűleg leírta hártyára
s e kéziratot, melyhez ő még az erdélyi
szászok rövid történetét is csatolta, megküldték Báthory Istvánnak Lengyelországba megerősítés végett. Ezen okiratot,
miután a lengyel király csakugyan megerősítette, mindmáig a nagyszebeni nemzeti levéltárban őrzik.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 71. 1.

Hannenheim (Hann) Gyula, bölcseleti
doktor, ág. ev. lelkész, szül. 1861-ben; a
gymnasiumot Nagy-Szebenben végezte; a
bölcseletet a jenai egyetemen hallgatta
(1882. okt. 21-től), hol bölcseleti oklevelet
nyert; 1886-ban népiskolai igazgató lett
Tekén (Teszendorf); 1890-ben utazó ág.
ev. lelkész, lakóhelyivel Balázsfalván,
1891 óta pedig városi lelkész Nagy-Szebenben. — Czikkei a nagy-szebeni Archívban (N. F. XXII. Matthias Vietors
zeitgenössische Aufzeichnungen aus dem
17. Jahrhundert), a n.-szeben Korrespondenzblatthan (1890. Eine Schulkomödie
des 16. Jahrhundert.) — Munkái: 1.
Ungarn unter Béla II. (1131—1141) und
Geisa II. (1141 — 1161) in seinen Beziehungen zu Deutschland. Hermannstadt.
1884. (Doktori dissertatio). — 2. Ber
Hermannstädter
Bürger- und Gewerbeverein 1840—1890. Zur Feier des fünfzigjähriger Bestandes. U. ott, 1890.
Hl okos,

Magyarországi

tanulók

a

jenai
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egyetemen 136. 1. — Horváth Ignácz Könyvészete 1890. 97. 1. és Zimmermann Ferencz
szives közlése.

Hanner J. N„ gyógyszerész, midőn a
pesti egyetemen 1836. jún. gyógyszerészi
vizsgát tett, következő értekezését nyújtotta be kéziratban: Pbarmaceutische
Abhandlung über das Caffein, Cafľeum
und über das Schwetel Calcium-Sulfuretum Calcii (a budapesti egyetem könyvtárában).
Budapesti
tainak

m. kir.

Czimjegyzéke.

egyetemi
Bpest,

könyvtár

kézira-

1889. I . 115. 1.

Hannibal József, ügyvéd és volt országgyűlési képviselő, szül. 1847. október 11.
Csornán Sopronmegyében, hol atyja a
premontrei kanonokrend ügyésze volt;
tanulmányait a benczések soproni gymnasiumában és a pozsonyi jogakadémián
végezte s védkötelezettségének mint önkéntes a cs. és kir. 76. gyalogezredben
felelt meg. mire tartalékos hadnagyi rangot nyert. 1872-ben ügyvédi vizsgát tett :
1876-ig Sopronban mint ügyvéd működött ; ekkor Sopronmegye főjegyzőjévé
választatott meg. Ez állást viselte az
1887. képviselőválasztásokig, midőn szabadelvű programmal képviselőnek megválasztatott ; tagja volt a közigazgatási
s a III. bíráló bizottságnak. Jelenleg ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten. —
Czikkei a Sopronban jelentek meg (1871.
37. sz. A landzséri vár sat.) — Munkája:
Lehet-e autonomia
választás nélkül ?
A törvényhatóságok és községek felelete
és viszonya az államhoz. Bpest, 1891.
M.

Könyvészet

Országgyűlési
217. 1.

1891.

—

Almanach

Sturm

Albert,

1887—92.

Uj

Bpest

Hannulik János Krizosztom. piarista
gymnasiumi igazgató, szül. 1745. júl.
22. Predméren Trencsénmegyében (a keresztségben Dániel nevet kapott); 1764.
okt. 3. lépett a rendbe Privigyén és
1765. nov. 17. fogadalmat tett; 1767. a
principisták és kisebb osztályok mestere
volt Korponán, 1768—69. bölcseletet tanult Nagy-Károlyban ; 1770—71. a gym-
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nasium alsóbb osztályaiban tanított M.Szigeten, 1772—74. Nyitrán theologiát
tanult és időközben (1772. júl. 3.) áldozópappá szenteltetett föl; 1775. a poesis és syntaxis tanára volt Nyitrán, 1776.
a rhetorika és poesis tanára M.-Óvárott.
1777—80. ugyanaz N.-Károlyban ; 1781
—84. ugyanott a bölcselet tanára, 1785
—89. a rendi növendékek igazgató tanára, 1790. a szónoklat tanára s bitszónok. 1791 — 92. ugyanaz és vice-rector, 1793—96. a logica és metaphysica
tanára, 1797—99. ugyanott vice-rector,
1800—80Í. egyszersmind
gymnasiumi
igazgató, 1802. rector és igazgató, 1803
— 805. igazgató, 1806 —10. a provinciális
helyettese s igazgató ; 1812-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1816. szept. 3.
Nagy-Károlyban. A piarista rend magyarországi testületének egyik legkiválóbb tagja volt a mult században. Jeles
tehetségét a külföld is méltányolta, midőn a tudományos folyóiratokban elismeréssel írtak róla s több tudós társaság
tagjai sorába választotta; így tagja volt
a római szépirodalmi társaságnak Seralbus Erimanticus névvel, a svéd. a
hessen-homburgi sat. németországi társulatnak is. Hazai tisztelői közt első
helyen említendő Károlyi Antal gróf, ki
baráti bizalmára méltatta s maecenasi
kedvezéseivel halmozta el. Igen jeles tanár volt és classicus műveltségével, bölcseleti, történelmi s irodalomtörténeti
előadásaival, megnyerő modorával kiválóan hatott az ifjúságra, a rend növendékeire s tanáraira. Nagyszámú latin
lyrai költeményei nemcsak Rómában és
más olasz városokban, hanem Németországban, sőt az oroszoknál Szent-Pétervárott is figyelmet keltettek. —- Munkái:
1. Selecta carmina, quae intra biennium
typis vulgata sunt, quo M. Karolini docuit secundam classem gymnasii anno
nempe : 1777 & 1778. (M.-Karolini). —
2. Versus lyrici ad solemnitatem consecrationis templi per exc. com. Ant.
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Károlyi honori St. Josephi Colasanctii
erecţi 1778. U. ott. — 3. Molem funebrem supremo honori augustae Mariae
Theresiae f'aciundo a provincia Szathmariensi excitatam explicuit, ornavitque
inscriptionibus.. . Hely n. (1780.) — 4.
Ode ad ill. dn. Josephum Ürményi...
M.-Karolini, 1779. — 5. Carmen heroicum
ad Jos. Ürményi. U. ott, 1779. — 6. Lyricorum libri IV. U. ott, 1780—81. —
7. Celebritas provinciáé Bihariensis quum
supremum eius moderatorem dnum Jos.
Ürményi pro more, institutoque maiorum
inauguraret nomine regio comes Anton.
Károlyi a. 1782. die 15. junii. U. ott. —
8. Ode exc. ill. ac rev. dno Ladislao
comiţi a Kolionich de Kollegrad de Zajugrotz episc. Varadiensi ad diem solemnem Karolini 27. Junii oblata 1783. A
Seralbo Erimantico. U. ott. — 9. Expositio comp, philos. institutionum. U. ott,
1783. — 10. Ode ad Com. Steph. Illésházy. U. ott, 1783. — 11. Elegia ad instaurationem publicorum magistratuum,
quam supremus provinciáé Szathmariensis moderator comes Antonius Károlyi
faciebat die XVI. Augusti a 1784. U. ott.
— 12. Oden hanc seren, ac belli pacisque artibus inclitae stirpi domus Guelphicae sacrat. Hely n., 1785. — 13. Ode
exc. ac ill. dno Simoni e 1. b. de Réva
. . .comit.Ungvariensissupremicomitis. . .
M.-Karolini oblata ad d. 24, Junii a.
1785. quo primum Szathmariensem provinciám suo pio munere accessit. Scripsit
Seralbus Erimanticus. M.-Karolini. — 14.
Elegia ad rev. dnum Michaelem Ambrosowsky canonicum Agriensem grandaeva
aetate carmina elegantissime scribentem.
A. 1785. Scripsit Seralbus E. U. ott. —
15. Carmen extemporale ad rev. dn.
Antonium Hartmann archidiaconum comitatuum Szathmár et Ugocsa canonice
unitorum, dum ab exc. Agriensium antistite Carolo Esterházy canonici titularis
honore cohonestaretur a. 1785. Offert
Seralbus E. U, ott. — 16. Epicedion in
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obitum dniJoannis Beöthy. . . qui omnium
bonorum moerore e vivis ereptus est
Varadini a. 1786. (M.-Karolini.) — 17.
Elegia ad rev. dn. Franc. Eötvös. . . dum
pro more institutoque vetere in munere
parochi Felsö-Banyensis collocaretur a.
1786. mense Jun. (Ugyanott.) — 18.
Elegia ad rev. dn. Nicolaum Edelspacher
de Gyorok cum honore canonici titularis
auctus rediret Agria mense Majo a. 1786.
(U. ott.) — 19. Elegia de excell. ac rev.
dno Carolo e com. Eszterházy. . . (U. ott.)
J 786. — 20. Elegia ad rev. dnum Ant.
Hartmann tit. canonicum Agriensem...
cum in munere suo dnum Franc. Eötvös. . .
sacrum curionem Felső-Banyensem legitime constabiliret a. 1786. (U. ott.) —
21. Elegia rev. dno Jos. Téglásy praeposito S. Stephani de castro Agriensi
cath. eccl. Agr. cant. & can. o b l a t a . . .
dum Felső-Bányám venisset a. 1786. m.
Junio. Hely n. — 22. Respondet Hannulik Simonochiczio, postquam Elegiam ad
doctiss. virum Georgium Tokody scriptam legerat. Hely n., 1786. — 23. Carmen ad adm. rev. dnum Joannem Prileczky, dum post exactos 50 saceruotii
annos pro usitato more sacra solemnia
ageret ipsa dominicae resurrectionis celebritate Trenchinii in collegii piar. sehol,
annos natus 79. M.-Karolini, 1787. —
24. Antonio Hartmann
archi-diacono
comitatuum Szathmár et Ugocsa cathedr.
ecclesiae Agriensis canonico et parocho
Fényesiensi. Pestini, 1788. (Költ.) — 25.
Ode ad exc. com. Ant. Károlyi dum a.
1788 post biennii absentiam Karolinum
magno populi gaudio venit d. 20. Sept.
M.-Karolini. — 26. Andreae C. Hadikio
Hungaro caes. aug. supr. belliduci, quum
inOttomannosproficisceretur.Vindobonae,
1789. (Költ — 27. Genuina sensa boni
patriae civis declamata coram exc. com.
Ant. Károlyi supremo comite provinciáé
Szathmariensis... a d . . . instaurationem
. . . die XIII. Apr. 1790. habitam. . . Debreczini. — 28. Ode ad libertatem hun-
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garicam. Hely n. 1790. (Két kiadásban,
egyik jegyzetekkel ellátva). — 29. Ode
in tristissimum obitum exc. com. Ant.
Károlyi f a c t a . . . dum triduo exequiae
celebrarentur 27. Sept. Kapionini 28 &
29. Karolini 1791. Viennae. — 30. Ode
de seren, regio principe archi-duce Austriae et regni Hung, palatino Alexandro
Leopoldo et emin. s. r. i. principe Jos.
e. com. de Batthyan primaţi regni Hungáriáé grammalophylacii instituti historico-diplomatici quod indefesso conatu
Mart. Ggii Kovachich Budae XVII. Kai.
Dec. a. 1793. civium gaudio apertum est.
Pestini. — 31. Ode, de seren, regio haereditario principe archi duce Austriae et
palatino Alexandro Leopoldo. U. ott,
1793. — 32. Ode ad ill. com. Josephum
Károlyi dum supremi comitis provinciáé
Szathmár honore ornatus est. U. ott,
1793. — 33. Ode ad ill. com. Elisabetham Károlyi notam e com. Waldstein
dum ad ill. com. Josephi Károlyi conjugis sui inaugurationem in munera supr.
comitis provinciáé Szathmariensis magno
populi desiderio expectata venisset Carolinum mense Julio 1794. Debrecini. —
34. Elegia ad exc. com. Carolum Zichy
de Vásonkő, dum inaugurationem supremi comitis prov. Szathmariensis ill.
com. Jos. Károlyi praestaret Karolini die
VII. Julii 1794. Pesthini. — 35. Ode seren. regio haered. principi, archi-duci
Austriae Josepho, dum incliti regni Hungáriáé locumtenentis honorem adiret m.
Sept. 1795. U. ott. — 36. Laetitiam
populi hungarici in adventu seren, prineipis archi-ducis Austriae Josephi locumtenentis regii discripsit d. 21. Sept. 1795.
U. ott. (Költ.) — 37. Illustr. doct. Bürkenstock auetori operis in quo aeternam
memoriam Leopoldi Alexandri archi-ducis Austriae, Hungáriáé palatini infelici
casu e vivis erepti regni ordinibus summis, imisque charissimi, eleganţi, concinnaque, et ad lapides accomodata oratione latina commendavit a 1795. U. ott.
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(Költ.) — 38. Augurium inclitae Arvensis provinciáé, dum supremus eiusdem
moderator designatus est d. com. Petrus
de R é v a . . . Posonii. (Költ.) — 39. Vota
ad salutem
pro diuturna incolumitate
ser. principis archi-ducis Austriae Josephi, locumtenentis regii per Hungáriám
concepta ad diem ejus natalem IX. nominis vero XIX. mensis martii a. 1796.
Hely n. — 40. Ode ad seren, regium
principem archi-ducem Austriae regni
Hungáriáé palatinum Josephum quum
equestrem nobilium militiam ex inclitis
comitatibus Marmaros, Beregh et Ugocsa,
quae pro veteri instituto anno in hostem
sumserat, magno vicinarum provinciarum
confluxu lustraret, ad d. 20 et 21. Nov.
Karolini 1797, Viennae, 1797. — 41. Ode
de seren, regio hered. principe archiduce Austriae et inel. regni Hung, palatino Alex. Leopoldo e t . . . cardinali . .
Jos. e com. de Batthyán primate regni
Hung, grammatophylacii instituti historico-diplomatici quod indefesso conatu
Mart. G. Kovachich Budae XVII. Kal.
Dec. a. 1798. summo omnium honorum
civium gaudio apertum est, maecenatibus munificentissimis. Pestini. — 42.
Elegia ad restaurationem publicorum magistratuum. M.-Karolini. 1788. — 43.
Ode. quam in communi ditionis Károlyianae laetitia scripsit. Viennae. 1798.
— 44. Ode in obitum ill. com. Ignatii
Lázár centurionis. U. ott. 1799. — 45.
Rev. ex c. ac ill. dno Josepho Fengler
episeopo Jaurinensi. . ad diem nominis ejus offert a. 1799. Hely n. — 46.
Ode ad incl. Szathmariensis provinciáé
magistratum dum enim . . . cardinali.. .
princ. Josepho e com. Batthyán primaţi
regni Hung, e vivis erepto ad d. III. Febr.
1800. supremum honorem lug. moer.
qui fáceret M.-Karolini in templo piarum
scholarum. Pesthini. — 47. Ode seren,
regio haered. principi archi-duci Austriae
et regni Hungáriáé palatino Josepho ac
seren, caesar. principi Alexandrae feliei

hymenaeo conjunctis, et Budae inter laetitiam hungaricae nationis habitantibus
sacrata mense Aprili anni 1800. U. ott.
— 48. Carmen ad ill. dnum Ladislaum
Köszeghy dum Csanadiensis dioecesis
episcopus renunciatus est, quod devotissimo animo obtulit a. 1800. Temesvarini. — 49. Ode de exc. ac ill. comite
Francisco Széchényi de Sárvári FelsőVidék. Scripta... et o b l a t a . . . m. dec.
1801. Pestini. — 50. Ode ad ill. ac rev.
dnum Gábrielem Zerdahelyi, dum Neosoliensem episcopalum feliciter adiret.
U. ott, 1801. - 51. Ode ad rev. dnum
Augustinum Benedek cathedr. eccl. Vaciensis lectorem, et canonicum ... a.
1802. Vacii. — 52. Eucharisticon
ad
inelytos status et ordines in comitiis Posonii congregatos quod institutum scholarum piarum regi apostolico commendandum censuerunt 1802. Pestini. (Függelékül : A kegyes oskoláknak hálaadatosságok az ország gyűlésének rendjeihez.) — 58. Ode ad exc. ac ill. dnum
com. Josephum Eszterházy de Galantha
dum commissarii regii potestate dignitali supr. ac perpetui comitis Beregiensis
praeficeret V. kai. Jul. an. 1803. ill.
dnum comitem Franc Schönborn. M.-Karolini. — 54. Ode ad exc. ac ill. dnum
com. Jos, Eszterházy... dum intimi status consiliarii honore ornatus est 1803.
Pesthini. — 55. Epicedium
ill. comiţi
Josepho Károlyi., . comitatus Szathmariensis supr. comiti... ad justa funebria
23. Maj i 1803. nomine collegii M.-Karolinensis scholarum piarum fundatori beneficentissimo. pii, gratique animi causa.
U. ott. (Ugyanez magyarúl: Gyászos tisztelet cz., melyet H. után Révay Miklós
ford. U. ott.) — 56. Elegia ad exc. ac
ill. dnum Ladislaum 1. b. O r c z y . . . inch
com. Abaujvariensis supr. comitem, dum
dno libero baroni Nicolao Vétsey supremi
comitis provinciáé Szathmariensis munus
solemniter potestate regia comitteret M Karolini 11. Oct. 1803. U. ott, 1803. —
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57. Ode ad Alexandrum russorum imperatorem, fama rerum praeclare gestarum imprimis promotione omnium scientiarum gloriosissimum, anno 1804 scripta.
U. ott. — 58. III. ac rev. dno Stephani
I. b. Fischer de Nagy-Szalatnya
super Francisci I. Hung, regis Providentia episcopatum Szathmár-Némethiensem erectum, sibique benignissime collatum, solemniter adeunti. Anno 1804.
M.-Varadini. — 59. Elegia ad ill. ac rev.
dnum Stephanum e. 1. b. Fischer. . . dum
recentei- instituti episcopatus Szathmariensis praesul denominatus est mense
Martio 1804. U. ott. — 60. Francisco
II. romanorum electo nune primum Austriae haereditario imperátori optimo maximoque regi hungarorum apostolico.
Nomine instituti sui schol. piar. Hungáriáé
a. 1804. U. ott. (Költ.) — 61. Seren,
archi-duci
Austriae et r égni
Hungáriáé Palatino Josepho perlustratis pluribus Trans-Tibiscus provinciis nominatim
Szathmariensi Budám reduci mense Aug.
1805. U. ott. (Költ.) — 62. Ob relevatum
salutari
arte valetudinem
viro erud.
Josepho Szombathy gratitudinis ergo a.
1806. U. ott. (Költ.) — 63.
Ádvenienti
Vacium seren, archi-duci Carolo eius
dioecesis denominato episcopo provincia
hungarica piarum scholarum a. 1807.
U. ott. (Költ.) — 64. 111. dno
Ioanni
Somogyi
de Medgyes... grati patres
piarum scholar, prov. hungaricae. A. 1807.
m. Oct. U. ott. (Költ.) — 65. Francisco
1. potentissimo Austriae imperátori et
regi apostolico Hungáriáé in pias scholas
collatione custodiatus Albensis munificentissimo nomine instituti provinciáé Hungáriáé in grati animi testimonium a.
1807. devotissime dicata. U. ott. (Költ.)
— 66. Seren, ac rev. Hungáriáé
et
Bohemiae
reg. haered. principi,
dno
Carolo Ambrosio archi-episcopo Strigoniensi. . . nomine provinciáé Hungáriáé
piarum scholarum devote oblata ad diem
17. Aug. 1808. U. ott. — 67. Ad exc.
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ac rev. dnum Stephanum
e. I. b. Fischer. .. dum archi-episcopum Agriensem
et comitatuum Heves ac Ext. Szolnok
art. unit. perpetui supremi comitis munus
adiret die 16. Febr. 1808. nomine provinciáé hung, piarum scholarum. U. ott.
(Költ.) — 68. Illustr. ac rev. d. Paulo
Rosos dum epp. Veszpremiensem solemniter adiret 1808. U. ott. — 69. III. ac
magn. duo Ludovico Ehédei...
inel.
comit. Bihariensis officii supremi comitis
administratori dum munus hoc die 28.
Mart. 1808 solemniter adiret. M.-Varadini.
(Költ.) — 70. Illustr. ac rev. dno Alexandro Alagovits episcopo Rosonensi. . .
nomine prov. Hung, piarum scholarum.
Pestini, 1809. (Költ.) — 71. Illustr. ac
rev. dno Georgio Kurbélyi
episcopo
Veszprimiensi, nomine prov. Hung schol,
piarum. U. ott, 1809. (Költ.) — 72. Exc.
ac ill. dno Andreae Semsey, comit. Abaujvár supr. comiti, dum a personalis
praesentiae regiae locumtenentis munere
ad alios illustres honores Viennam designatus, non multo post Budam revertebatur aerarii regii praeses futurus. U.
ott, 1809. — 73. Ode ill. ac rev. dno
Alex. R u d n a y . . . dum ad exc. cancel!,
hungarico aulicam honore referendarii
ornaretur oblata, nomine provinciáé Hung,
piarum scholarum. U. ott, 1809. — 74.
Selecta latini sermonis exemplaria
e
scriptoribus probatissimis excerpta in
usum primae humanitatis scholae per
regnum Hungáriáé et adnexarum provinciarum. In usum secundae humanitatis
scholae. Budae, 1809. — 75.
Ugyanas...
In usum quartae grammaticae U. ott,
1810. — Kéziratban: Misso libro ad
Emericum Kreskay respondet Seralbus
Erimant. ; Oden hanc seren, ac belli
pacisquae artibus inclitae stirpi donus
Guelphicae sacrat; Ode ad Stephanum
Szabiik e scholis piis, directorem local,
gymn. majoris, quod Szegedini est. qui
primus in Hungaria felicissimo successu
tam Pestini a. 1784., quam Varadini
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a. 1785. mense octobri globum aerostaticum in altum dimisit. — Költeményeinek
összegyűjtésére biztatta Denis Mihály, ki
azok kiadatását is kilátásba helyezte ; H.
ezen gyűjteményt Bécsbe felküldötte;
azonban midőn ez odaérkezett, Denis a
ravatalon feküdt és így a kiadás elmaradt. — Latin levelei Révai Miklóshoz,
Nagy-Károly 1793. júl. 4., 1794. ápr. 9.
és hely n. 1803. máj. 25. (a m. n. múzeum kézirattárában).
Merkur
—
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Hadi

mondó

von

Ungarn

Történetek

1787. I I I . A n h a n g 60. 1.
1789. 482. 1.

—

1794. I . 430. 1. — Horányi,

M.

Hír-

Scriptores

Piarum Scholarum II. 77. 1. — Katona, História Critica XLI. 587. — Figyelő VII—X.,
XXI., X X I I I . — Ballagi

Géza,

Politikai

Iro-

dalom 415. 1. — Takáts Sándor, Benyák Bernát. Bpest, 1891. 43., 51., 57., 73., 83., 84.,
158. 1. — Petrik

B i b l i o g r . — Éble

Gabor,

Egy

magyar nyomda a XVIII, században. Bpest,
1891. 90—93. 1. — Kazinczy

Ferencz

Levele-

zése IV., V. és Csaplár Benedek szives közlése (a piarista rend jegyzökönyvéből).

Hanny Ödön. orvosdoktor, megyei járásorvos Keszthelyen ; 1879-ben Bécsben
nyert orvosdoktori oklevelet. — Munkája : A Zala vármegyében
Keszthely
város tőszomszédságában
fekvő Hévíz
gyógyfürdő
leírása.
Keszthely. 1893.
(Ugyanez németül is. U. ott, 1893).
Pesti Alfred. Orvosi Évkönyv. Bpest, 1895.
281. ].

Hánóczy ( H a n a c i u s ) Ferencz. kegyes
tanító-rendi áldozópap, szül. 1637 ben
Kelizen Morvaországban ; vallásos szülei
a tudományokhoz hajlamot és a papi
állapot iránti vonzalmat fölébresztették
benne, úgy hogy a gymnasium befejezése után a piarista rendbe lépett. A
kanonicalis időt a novitiatusban kiállván, a próbatanárkodáson áthatolt. 1666ban Frankovich (Horváth) Pállal Bajmóczra jött (ekkor még csak a kisebb
rendeket vette föl) és a bölcselet tanulmányozása után Rómába küldetett a
theologia elsajátítására.Visszatérvén, mint
áldozópap és tanár, alkalmazást nyert a
Khuen Francziska, Pálffy Pál gróf nádor

özvegye által alapított privigyei intézetben. Visszavágyott Rómába, azt hitte,
hogy csak pár évet tölt Magyarországon
és egész életén át itt maradt. 1675-ben
a breznói rendház főnöke lett. 1698-ban
Mösch Lukács Nyitrára küldte, hogy a
nemeslelkűek segélyét a privigyeiek számára kikérje; itt az ifjúság tanítására
szólították föl, mire visszament Privigyére, hol életének hátralévő éveit töltötte ; ott halt meg 1710. jún. 1. — A
privigyei könyvtárban őrzik kézirati munkáit : Protocollum litterarium virorum illustrium status ecclesiastici et politici,
(levélgyűjtemény, mely XI. Incze, VIII.
Sándor és XIII. Incze pápákkal, Lipót
császárral, Mihály és III. János lengyel
királyokkal, bibornokokkal. püspökökkel
sat. rendének érdekében váltott levelezéseit foglalja magában); Theologia positiva seu positivae elucidationes sacrae
scripturae.
Horányi. Scriptores Piarum Scholarum II.
72. 1. — Csősz

Imre.

A kegyes-tanitó-rendiek

Nyitrán. Nyitra 1879. 87. 1.

Hanstadt Ferdinand.

L.

Handstadt.

Hanstadt János Nep., es. kir. bányatanácsos. — Munkája: Anleitung
zur
Marksclieidekunst.
Pest, 1835.
Szinnyei

Könyvészete.

Hanthó Lajos, főreáliskolai igazgató,
szül. 1834. ápr. 4. Kapiban Győrmegyében, hol atyja regalebérlő volt; a gymnasiumot Győrött a benczéseknél, a bölcseletet Sopronban végezte; tanult egy
évig theologiát, majd természeti s jogi
tudományokat Pesten. 1862. ápr. 2. tanári vizsgát tett az ág. ev. bányakerületi
superintendentiának vizsgáló bizottsága
előtt és 1865-ben a pesti egyetemen a
bölcselet, történelem és földrajzból. 1853.
szept. 15-től 1865. okt. 12-ig az ág. evang.
iskoláknál szolgált Pesten és Sár-Szt-Lőrinczen. 1865-től a lőcsei ág. ev. főgymnasiumban tanította a magyar nyelvet; 1870ben, mikor a lőcsei állami főreáliskola létesült. annak ideigl. igazgatója lett; 1873-

445

Hanzelius—Haraszthy

ban véglegesítetett és azon év aug. 14.
áthelyeztetett a temesvári állami főreáliskolához, 1877-ben pedig mint rendelkezés alatt levő igazgató az aradihoz
helyeztetett át tanárnak, hol a bölcseletet. földrajzot és történelmet tanítja;
1883-ik szeptember 16-án az aradi lyceumi tanári kar harmincz éves tanári
jubileumára ünnepélyt rendezett és nevére 100 frtos alapítványt tett. a földrajz és történelemből legjobb tanulónak
évenként való megjutalmazására. — Programmértekezései a lőcsei ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1868. Közlemények a Pribitzer codexből. H:70. Dömötör György elegiája, 1871., 1873.
Gosnowitzer Mátyás leveles könyve, Törökkori levelek a kassai gr. Csáky-féle
levéltárból), a temesvári m. kir. állami
főreáliskola Értesítőjében (1877. A reáliskolai rendtartásról); czikkek a Századokban (1869—70.), a Honvédben (1870.
5., 6. sz. A miriszlói harcz), a Kritikai
Lapokban (1878. Hunfalvy Pál), az Ország
Tükrében, a Zipser Anzeigerben, a Gazdasági Lapokban, az Egyetértésben (1880—
1882.) sat. — Munkái: 1. Magyarország
történelme. írta Dierner. újra szerkeszté
. . .Pest, 1861. (3. kiadás ; 4. k. 1863., 5. k.
1867. Az első két kiadás Dierner életében
jelent meg). — 2. A tarka könyv. Hoffmann Ferencz után ford. U. ott, 1802. —
3. A mezei gazda barátjai, dr. Gloger
után. U. ott, 1865. (Különnyomat a Gazdasági Lapokból). — 4. A magyar birodalom, leírása. írta Dierner, újra szerkeszté . . . U. ott. 1864. (5. k. U. ott,
1866.) — 5. A keresztény
vallás és
egyház történelmének tankönyve. Dierner Endre után ford. U. ott, 1866. (2.
kiadás). — 6. As i f j ú Anacharsis
utazása Görögországban a Kr. e. IV. század közepén. Az érettebb ifjúság számára. Barthélémy után szerk. U. ott,
1866. — 7. Történelmi csarnok.
Érdekes és tanulságos élet-, kor- és jellemrajzok gyűjteménye. Szerk. U. ott, 1867.
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— 8. Olvasókönyv a hazai történelmet
tárgyazó összes tankönyvekhez. Temesvár, 1874. — 9. A cserkéssŐ. Elbeszélések az amerikai életből. Az ifjúság számára Ferry után átdolgozta Hoffmann
Gyula, ford
Bpest, 1875. Ivét kötet. —
Szerkesztette az Ismerettár a magyar
nép számára I—VI. kötetét (A—K betűk
czikkeit, névtelenül; kiadta Heckenast
Gusztáv Pesten, 1 8 5 8 - 6 2 . ) — Jegyei:
—ó —s. (1860—70. a Gazdasági Lapokban, Ország Tükrében és a Honvédben).
A lőcsei

főreáliskola

1874. 34. 1. — Az aradi
1884. 97. 1.

—

Országos

Értesítője
főreáliskola
Tanáregylet

1873. 33. 1.,
Értesítője
Közlönye

XVII. 1883. 146. 1. — Petrik Könyvészete és
önéletrajzi adatok.

Hantken Miksa (prudniki), lovag, m.
kir. miniszteri osztálytanácsos, budapesti
egyetemi tanár, az őslénytani intézet
igazgatója s a m. tudom, akadémia rendes tagja; szül. 1821. szept. 26. Jablunkán Osztrák-Sziléziában, hol atyja bányaigazgató volt; miután gymnasiumi tanulmányait Teschenben elvégezte, a bécsi
egyetemen (1840—42) a philosophiát
hallgatta ; 1843-ban Selmeczre ment. hol
1846-ban a bányászakadémiát végezte
(miközben 1844—45-ben Albrecht főherczeg vasgyárában gyakornok volt).
Ezután mint kész bányász 1858-ig különböző bányászati vállalatnál mint bányatiszt szolgált; (miközben 1849—50ben Bécsben is tartózkodott és ott az
elemző vegytant hallgatta az egyetemen.
1852-ben a doroghi barnaszénbányánál
volt alkalmazva. Később néhány évig
Szerbia kormányának szolgálatában állott). 1858-ban megnősült és végkép Budapestre költözött és mint egy német folyóirat (Zeitschrift für praktische Geologie
1893) nekrologja vallja róla, teljesen
magyar emberré vált. 1861-től 1867-ig
a pesti kereskedelmi akadémiánál mint
tanár működött. 1866-ban a m. nemzeti
múzeum ásvány-földtani osztályának őre
lett és annak maradt 1869 őszéig. Ugyanezen évben őt bízta meg a földmívelés-
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ügyi miniszter a földtani intézet szervezésével, a melynek márcz. 14. tartott
közgyűlésén első titkárának választották
meg, mely tisztséget 1870. nov. 9-ig viselte, miniszteri osztálytanácsosi ranggal. A m. tudom, akadémia 1864. jan.
20. levelező s 1874. máj. 28. rendes
taggá választotta. 1876. a palaeontologia
magántanára lett a budapesti egyetemen ; 1882. pedig érdemeinek jutalmazására létesítették ugyanott a palaeontologiai tanszéket. 1888. a bolognai
egyetem tiszteletbeli doktorává megválasztotta. Szabad idejét geologiai kutatásokra fordította. 1893 tavaszán Zágráb
környékére tett kirándulást, ez alkalommal erősen áthűlt; húsvét másodnapján
szélütés érte s ettől fogva nem hagyta
el szobáját. Meghalt 1893. jún. 26. Budapesten. A m. földtani, az állat- és növényhonosító társulat, valamint a Kárpátegyesület alapító, a m. földrajzi társulat
választmányi, a kir. m. természettudományi, a nagy-szebeni természettudományi, a bécsi cs. kir. állat- és növénytani társulat rendes, a bécsi cs. kir.
földtani intézet és a R. accademia Valparuese de Poggio levelező tagja. Egyike
volt legjelesebb és leghírnevesebb tudósainknak és különösen a szénkutatások
terén európai hírnévnek örvendett. A
magyarországi harmadkori képződmények
tanulmányozása körűi nagy érdemeket
szerzett. Munkáiban sok új állatfajt vezetett be az irodalomba. Különös előszeretettel a foraminiferákkal foglalkozott
és ezek közű! kiválólag a nummulitokkal, úgy hogy ezen a téren korának
első specialistája volt. Madarász Edével
a nummulitoknak egy új, az eddigieknél
sokkal jobb kikészítést módját találta fel;
ezen új módszerrel kikészített nummulitoknak gyűjteményei több kiállításon
kitüntető érmet és elismerő oklevelet
kaptak. — Czikkei a bécsi k. k. geol.
Reichsanstalt Jahrbuchjában és Verhandlungjaiban (IV. 1853. Die Reihenfolge der

Schichten im Dorogher Stollen bei Gran,
X. 1859. Die Umgegend von Tinnye bei
Ofen, XVI. 1866. Die Tertiärgebilde der
Gegend westlich von Ofen, Die Ajkaer
Kohlenbildung im Weszprimer Comitate.
Foraminiferen in einem Mergel der Erganeen, XVII. 1867. Sarmatische Schichten in der Gegend von Ofen, Die oligocene brackische Bildung von Sárisap bei
Gran, Braunkohlenablagerungen im nordöstlichen Theil des Bakonyer Waldes u.
im Oedenburger Comitate. 1868. Die Umgebung von Lábatlan, 1869. Geologische
Karte von Dorogh und Tokod, 1870.
Geologische Untersuchungen im Bakonyer Wald, u. ez a Geolog, soc. Quart.
Journalban angolúl), az Abhandlungen
d, Versammlung der Berg- und Hüttenmänner in Wien cz. munkában (1858.
Der Bergbau im Fürstenthum Serbien),
a Mathem. és Term. Közleményekben
(I. 1861. Geologiai tanulmányok Buda
és Tata között., III. 1865. Az uj-szőnypesti Duna s az uj-szőny-fehérvár-budai
vasút befogta területnek földtani leírása,
IV. 1866. A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei), a M. Akad.
Értesítőjében (III. 1862—63. A Tata és
Buda közti harmadkori képletekben előforduló foraminiferák eloszlása és jelzése. 1869. A magyar birodalom meteorologiai és magnetikai viszonyainak
megvizsgálására és tudományos kipuhatolására való intézet szervezeti javaslata,
VIII. 1874. A nummulitok rétegzeti jelentősége a délnyugoti közép magyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben, Uj adatok a déli Bakony
geol. és palaeontologiai ismeretéhez), az
Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyveiben
(II. 1861 — 63. Kőszéntelepkeresések Erdély különböző pontjain, ugyanez németül a bécsi Verhandlungenekben), a
M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1864. A Buda és Tata
közt talált foraminiferákról, XI. 1866. A
kiscelli tályog geologiai kora), a M. Földi t . ic sajtó

alá

adatott

1896.

április

9.
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tani társulat Munkálataiban (III. 1868.
Az ipolysági tályog microscopi faunája.
A diós-jenői homokkő és a puszta-lőkösi
tályog, A tajték új leihelye Bosniában,
Az ajkai kőszénképlet geologiai viszonyai,
A pomázi Meselia begy földtani viszonyai,
mindezen czikkek németül is a bécsi
Verhandlungenekben; IV. Jelentése a
magyarhoni barnaszéntelepek átkutatásának eredményéről, Lábatlan vidékének
földtani viszonyai. A brennbergi barnaszén képlet. A kisczelli tályog foraminiferái, V. 1870. A kis-czelli tályog elterjedése Nógrádmegyében, A hársoshegyi
ammonitok a Bakonyban), az Ung. Revueben (1869. Geologie Ungarns in allgemeinen Umrissen), a Földtani Közlönyben
(1871. A budai Albrecht-úton föltárt márgarétegek faunája. Esztergommegye szénterületének bányászati viszonyai. 1872.
Jelentés a magyarhoni földt. társ.-nak
Igló városában tartott vidéki gyűléséről.
Az ürömi és zúgligeti márga, 1874. a
zirci eocen rétegek, Az alveolinák szerepe
a délnyugati középmagyarországi hegység
eocen képződményeiben, 1880. A budavidéki ó-harmadkori képződmények, 1886.
Amerikai nummulitok, 1887. Tinnye a
vásárhelyi-i egy új csiganem és új faj
a congeria rétegből), a Honismertető a
bécsi 1873. évi világtárlaton cz. munkában (1873. Magyarország földtani viszonyainak vázlata, Magyarország bányászata), a M. Földtani Intézet Évkönyveiben (I. 1871. Előszó, Az esztergomi
barnaszénterület földtani viszonyai, VI.
1882. Az 1880. évi zágrábi földrengés),
a Term. Közlönyben (1871. Az esztergomi
korái-rétegek és a kis-czelli tályog földtani koráról. 1884, 1886—87.), a Földrajzi Közleményekben (1879. Az idei
földrengésekről az Alduna vidékén), a
Mathem. és term. Értesítőben (11. 1884.
A buda-kovácsi-i hegység és az esztergomi vidék területén az utolsó években
tett kutatásának eredményéről, németül
is u. ott). — Munkái: 1. As esztergomi
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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burányrétegek és a kis-czelli tályog földtani kora. Pest, 1871. (Értek, a term,
tud. kör. II. 13.) — 2. As esztergomi
barnaszén-terület
földtani
vissonyai.
U. ott, 1871. (Különny. a m. kir. földtani
intézet Évkönyvei. I. k. Ugyanez németül.
U. ott, 1872.). — 3. A budai
márga.
U. ott. 1873. (A m.. földtani intézet Évkönyvei II. 2. Ugyanez németül a Mittheilungenben. U. ott, 1873.) — 4. Jegyzéke az 1873. bécsi világtárlaton kiállított
nummulitoknak. U. ott, 1873. (Madarász
Zsigmond Edével együtt. Magyar, német
és franczia szöveggel és czímmel.) — 5.
A magyar kir. földtani intézet
kiállítása a bécsi 1873. világtárlaton. U. ott.
1873. (Magyar és német szöveg). —• 6.
A muyyarországi
kőszén együttes kiállítása a bécsi 1873. köztárlaton. Bpest,
1873. (Németül is u. ott, 1873.) — 7.
A beocsini márga földtani kora. U. ott,
1873. (Értekezések a term. tud. kör. IV.
6. sz.) — 8. Uj adatok a déli
Bakony
föld- és őslénytani ismeretéhez. U. ott,
1874. (Különny. a m. kir. földtani intézet
Évkönyveiből. Ugyanez németül. U. ott.
1874.) — 9. A nummulitok
rétegzeti
(strategraphiai) jelentősége a délnyugoti
középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. U. ott, 1874. (Ért.
a term. tud. kör. V. 6.) — 10. A clavulina Szabói rétegek faunája.
I. rész.
Foraminiferák. U. ott. 1875. (Különny.
a m. kir. földtani intézet Évkönyvei IV.
k. Ugyanez németül. U. ott, 1875.) —
11. Adalékok a Kárpátok földtani ismeretéhez. U. ott. 1877. (Értek, a term,
tud. köréből Vili. 6. ; németül a bécsi
Verhandlungenben.) — 12. A
magyar
korona országainak
szén telepei és szénbányászata.
U. ott. 1878. (4 térképpel
és 68 rajzzal. Ism. Budapesti Szemle
XXI. 1879.) — 13. Hebert és Munier
Chalmas közleményei a magyarországi
ó-harmadkori képződményekről. U. ott,
1879. (Értek, a term. tud. kör. IX. 12..
németül a Liter. Berichte aus Ungarnban).
15
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— 14. A ClavuUna Szabói rétegek az
Euganeák és a tengeri Alpok területén
és a krétakoru «Scaglia» az Euganeákban.
U. ott, 1883. (Értek, a term. tud. kör.
XIII. 1., németül a Math. u. Naturw.
Berichte aus Ungarnban). —15. Uj adatok
a buda-nagy-kovácsi-i hegység és az esztergomi vidék föld- és őslénytani ismeretéhez. U. ott, 1884. (Értek, a term. tud.
kör. XIV. 6.) — 16. Vélemény a gróf
Sztáray Antal birtokát képező várpalotai
szénbányáról. U. ott, 1888. (Németül is).
M. ind.
Szinnyei

Akadémiai

Értesítő

1874.

K ö n y v é s z e t e . — M. Salon

arczk. —

Vasárnapi

Újság

1893.

76.

1. —

XV.

1891.

27. SZ. —

Földtani Közlöny 1894. (Kocli Antal) és gyászjelentés.

Hantz Gyula. L. Haraszti
Gyula.
Hantz Jenő, bölcseleti doktor és főgymnasiumi tanár, szül. 1864-ben Kolozsvárt, hol az egyetemen végezte tanulmányait és 1888-ban bölcseletdoktori
oklevelet nyert; azóta a szatmár-németi
ev. ref. főgymnasiumban a magyar, latin nyelv és bölcselet tanára. — Czikke
a kolozsvári Ellenzékben (1888. 43—45.
sz. Közművelődésünk és a Magyar Nyelvőr). — Munkája: A humor és Arany
János humora. Bpest, 1888. (Bölcseletdoktori értekezés. Különnyomat a Figyelőből).
Rajner

N é v k ö n y v e 118. 1.

Hanusz István, főreáliskolai igazgató
s tisztetbeli esperes, szül. 1840. decz.
21. Váczon Pestmegyében; középiskoláit
1852—1860-ig szülőhelyén, Pesten és Szegeden végezte; 1864-ig a hittudományokat hallgatta Váczon; aug. 26. áldozópappá szenteltetett föl és öt hónapig káplán volt Verőczén és Tápió-Bicskén. 1865.
márcz. hitoktató s helyettes tanár lett a
kun-félegyházi kath. algymnasiumban.
1867. jún. a földrajzból és történelemből
a pesti egyetemen tanképesítést nyert.
1871. júl. a kecskeméti állami reáliskolához, mely 1878 óta 8 osztályúvá egészíttetett ki, neveztetett ki rendes tanárnak, hol leginkább íöldrajzt és növénytant
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tanított. 1882. szept. püspöke tiszteletbeli
esperessé nevezte ki. 1886. szept. óta a
kecskeméti főreáliskola igazgatója. Alapító tagja a kir. m. természettudományi
társulatnak és a magyar földrajzi társaságnak. — Czikkei többnyire földrajzi,
természetrajzi s tanügyi tárgyúak és a
következő lapokban és folyóiratokban
jelentek meg: Idők tanúja, M. Állam,
Szépirodalmi Kert (1864 tői hat czikk),
Tanodai Lapok (1865), Természettudományi Közlöny (1871-től 28 cz.), Kecskemétvidéki Közlöny (1873. 2 cz.), Kecskemét (1874-től 56 cz.). M. Korona (1878.
160—162. sz. A hesperidák aranyalmája),
Gazdasági Lapok és M. Föld (1879—82.
11 cz.), Földrajzi Közlemények (1879 óta
242 czikk, 1879-80. Deltaképződés, Éghajlati változások, 1 8 8 0 - 8 4 . Magyarország politikai földrajza, Régi földrajz.
Városok népszaporodása. A föld őstörténete, A földrajzi tanulmányok jelen iránya.
A hazai földrajz múltjából, 1885. Tájképi szépségek hazánkból, 1886. Európa
népességének egyenlőtlen szaporodása.
Halász Mihály, 1887. A magyar puszták
növényzetének létküzdelme, Községek születése az Alföldön, 1888. A nagy magyar
Alföld sósflorája és talaja, 1889. Világbirodalmak alakulás-kérdése, 1893. Amerikában szerepelt honfitársaink, 1894.
Földrajzi népregék sat.). M. Gea (1880—
81. 4 cz.), Természettudományi Füzetek
(1880-tól 38 cz.). M. HirnÖk (1882. 4 cz.),
Bars (1882-től 30 cz.), Közoktatás (1882
—88. 25 cz.), Gazette de Hongrie (1883).
Budapesti Hírlap (1883-91. 10 cz.), M.
Salon (1884), Revue Geographique Internationale (1885), Félegyházi Hírlap (1885
—91. 5 cz.), Remény (1886), Váczi Közlöny (1886—93. 2 cz.), M. orvosok és
természetvizsgálók Munkálatai (1887-től
4 cz.). Szepesi Lapok (1887—89. 2 cz.),
Der Naturforscher (1887), Országos középisk. tanáregylet Közlönye (1883—89.
4. Cz.), Egyetértés (1888-tól 5 cz.), Házi
Szárnyasaink (1888), Szabolcsi Szabad-
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sajtó (1888), Képes Családi Lapok (1888),
M. Háziasszonyok Naptára (1889), Kecskemét és Vidéke (1889—91. 44 cz.), Arad
és Vidéke (1889), Komáromi Lapok (1889
—91. 4 cz.), Turisták Lapja (1889-től 5
cz.), Kecskeméti nagy képes Naptár (1890től 3 cz.), Szegedi Hiradó (1890), Váczi
Hirlap (1890-93. 6 cz.), Budapest (1891).
Budapesti Szemle (1891. A földrajzi helyzet szerepe a városok alapításában) ; Kisfaludy-társaság Évlapjai (1891), Emlékkönyv a k. m. természettud. társulat
jubileumára (1892), Kath. Egyházi Közlöny (1892), Egri Népújság (1892), Borászati Lapok (1893. 3 cz.), A kecskeméti
Katona József kör Évkönyve (1893. 3 cz.),
Erdély (1893). Fővárosi Lapok (1894),
Kath. Szemle (1894), Biztosítási Értesítő (1894), Vasárnapi Újság (1894), Ungarische Rosen-Zeitung (1894), Budapesti
Néplap (1894), Hornyik Album (1894),
a Rózsa Újságban (1894—95. A virágok
illatozása.) — Munkái: 1. Képek a növényvilágból. Léva, 1887. — 2. As állatok világából. Bpest, 1890. — 3. A földkösi tenger. Kecskemét, 1891. — 4. A
nagy magyar
Alföld földrajzi jellemképekben. Kecskemét. 1895. — Szerkesztette a kecskeméti Lapokat 1886—87-ben
és szerkeszti 1887 óta a kecskeméti áll.
főreáliskola Értesítőjét.
Stinmjei Repertóriuma. Történelem II. és
III. Természettud. — Karcsú, Vácz Története IX. 277. 1. — Horváth Ignácz Könyvészete 1887., 1890—91. — Daday, M. Állattani
Irodalom II. Bpest, 1891. — Kecskeméti Nagy
Képes

Naptár

1891.

arczk.,

1892.

—

Corvina

1894. 36. sz. és önéletrajzi adatok.

Hanvai Tgó György, ev. ref. lelkész
Szatmárt és azon egyházkerület seniora.
— Munkája : Nemes és igas hitre tanító
oskola.. . gróf Toroczkai Ágnes asszony
. . . gróf Losonczi Bánffi György. .. házastársa felett 31. máj. 1733. kolozsvári
piacz udvarházánál elmondott halotti
oratio. Kolozsvár. 1734. (Csepregi Ferencz
és Deáki József halotti beszédeivel együtt.)
Petrik

Bibliogr.

Hanvai Kálmán. L. Günther
Jóssef.
Hanvay Péter, alispán és követ volt
Abauj-megyében, 1634—46-ban több ízben. A felsőmagyarországi tizenhárom
vármegye 1639 őszén Kassán gyűlést
tartott, vallási s egyéb sérelmek orvoslását sürgetendő H. és Pásthóy Málét
kiildé a nádorhoz. Követeik megbízatásukban pontosan és lelkiismeretesen járván el, annak eredményéről Abaujmegvéhez 1640. febr. 28. kimerítő tudósítást
nyújtottak be, melyet a Tört. Tárban
(1878. 392—396.1.) Hatos Gusztáv közölt.
Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlékkötet 2 >9. 1.

Hanvay Zoltán, földbirtokos és sportférfiú, szül. 1840. jún. 12. Hanván Gömörmegyében; a középiskolai tanfolyamot
Kézsmárkon végezte, a jogot pedig Sárospatakon hallgatta. 1890-ig élénk résztvett
Gömörmegye közéletében, mikor a közügyektől teljesen visszavonúlt. Egyik legjobb barátja volt Tompa Mihálynak. Nevét
a kutyatenyésztés körül kifejtett tevékenységével és ez ügyben írt műveivel
tette ismeretessé. — Czikkei a Vadászés Versenylapban (1872. Hanvai vadászatok. 1873. Tiszafüredi karczolatok) sat.
— Munkái: 1. A pointer (angol-vizsla)
idomítása. Bpest. . . . — 2. Sport-ssilányok a vadászat, természetrajz és vizslászat köréből. U. olt, 1891.
Magyar Almanach. A virilisták Czím- és
Névjegyzéke. Bpest, 1888. 135. — 31. Könyvészet

lexikona

V I I I . 665.

Hányoki István. L. Losoncsi
István.

1891. — Pallas

Nagy

Ilányoki

Hanzely Benedek, szent Ferencz-rendi
szerzetes és gvmnasiumi tanár előbb Szabadkán, azután Szegeden, végre Gyöngyösön, hol 1856-ban nyugalomba vonult,
miután 26 évig működött a nevelési pályán. — Programmértekezése a gyöngyösi
r. kath. gymnasium Értesítőjében (1855.
Einige allgemeine Regeln in Betreff der
Erziehung der Jugend). — Munkái: 1.
Gyáss besséd, melyet elhunyt dicső emlé15*
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kezetű fölséges I. Ferencz császár s apóst,
koronás fejedelmünkért tartott nyugmise
alkalmával elszavallott Szabadkán 1835.
eszt. Szegeden. — 2. Udv-koszorú, melyet
Magócsy Istvánnak, midőn szabadkai zárdánkban Szent-György bő 15. 1837. a
törvényes szemlét tartaná, fűz. Szeged.
Gyöngyösi

algymn.

1,, 1855. — Petrik

Értesítője

1853., 1854. 15.

Bibliogr.

Hanzelius János. L. Heinsel
János.
Hanzély Ferencz, kereskedő s a pesti
kereskedő ifjak társulatának titkára volt
1866—69-ben. — Költeményeket írt a
Divatcsarnokba (1859) és Képes Újságba
(1859.) — Munkája: Kereskedelmi
irálytan és levelező. Egybekötve kereskedelmi
és magánügviratokkal. Bpest. 1873. (A
pesti kereskedelmi ifjak társulata által
jutalmazott pályamű. 2. kiadás. 1876. 3.
jav. k. 1886. U. ott.) — Szerkesztette a
pesti kereskedő ifjak társulatának I. Évkönyvét 1866—69. évekről Pesten 1870.
Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvészete.

Hanzély Jdvos. a m. k. vallás- és
közoktatásügyi minisztérium számvevőségének nyug. igazgatója, kir. tanácsos,
szül. 1822. szept. 6. ; előbb a magyarországi cs. kir. államszámvevőségnek,
azután a soproni cs. kir. helytartósági
számvevői osztályának számtisztje volt
és 1867-beti a magyar alkotmány helyreállításánál neveztetett ki a vallás- és
közoktatási minisztériumhoz, hol a számvevőség igazgatója lett; alaposan értette
a szakmáját és buzgó tisztviselő volt;
a 80-as évek végén nyugalomba helyeztetett. — Munkája: A esdsz. kir. országos csendőrség beszállásolására
vonatkozó szabályrendeletek
gyűjteménye.
Sopron. 1858.
.11. Szalon X. 1889. 379. 1. arczk.

Harafa György. — Munkája: Utasító
az 1832. évi törvényezikkelyek szakaszaiban előforduló szóknak és tárgyaknak.
Kassa, 1836.
Toldy Bibliogr. (Tudomány Tár 1837. II.
478. 1.)
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Haragó József, kath. plébános, szül.
1838. jan. 6. Szigetvárt (Somogym.):
1860-ban szenteltetett föl papnak a pécsi
egyházmegyében; 1867-től szalatnai s 1870
óta szebenyi plébános és 1888-ban alesperes lett. — Munkái: 1. Az egyház
és tanoda. Jutalomnyertes pályamunka
Pécs, 186b. — 2. A kath.
iskolakérdés
tekintettel korunk és hazánkra. U. ott.
1870.
Petrik Könyvészete. — Catalogus Bibi.
.Toann. Card. Simor 563. — Schematismus
Quinque-Ecclesiensis 1889. 142. 1. — .V. Sión
1892. 622. 1.

Harangi Demeter, ev. ref. tanuló volt
a debreczeni főiskolában 1693. aug. 16tól; 1700-ban még mint tanuló latin költeményt írt Szilágyi Márton halálára a
Honor Posthumusba (Debr., 1700.)
Bakóczi János közlése a debreczeni iskolai jegyzőkönyvből.

H a r a s z t h y Ágoston (mokcsai), földbirtokos, H. Károly fia, szül. 1812-ben
Bács vármegyében ; a jogi pályára készült ; de később a magyar testőrség
tagja lett. azután pedig József nádor
magán titkára. A HO-as években beutazta
Éjszak-Amerikát és írta azon munkáját,
mely ma már nem felel meg ugyan nyelvünk fejlettségének és egy utazási munka
igényeinek, de akkor hires volt és gyújtó
hatást tett; szabad szellem lengte át
minden sorát. H. eladván magyarországi
birtokát, még 1848 előtt végkép Amerikába költözött egész családjával, sőt atyját is oda vitte. Amerikában eleinte földmíveléssel foglalkozott és egy gyarmatot
alapított; azután sok mindenféle vállalatba kezdett, több-kevesebb szerencsével,
de sohasem maradt állandóan egy foglalkozás mellett. Végre Kaliforniában
igen sokat tett a bortermelés körűi, úgy
hogy egy kaliforniai lap a szőlőtermelés atyjának nevezte ; e téren több rendbeli röpirata is nagy hatást idézett elő.
Foglalkozott szeszgyártásai, czukorültetvényekk-el, hajózással és más ipari űz-
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letekkel is. Polgártársai mindig és mindenütt tisztelték, becsülték, évekig volt
Kalifornia egyik választókerületének képviselője s a gyűlésben minden bizottságnak tagja. 1868-ban Nicaraguaba ment
lakni, hol fürész-malmokat állított; nem
sokára oda költözése után neje sárgalázban halt el; ő maga 1869. júl. 22.
lóra ült, hogy a fürészmalmokat megnézze, el is ment a munkásokhoz és beszélt velők ; midőn a munkásoktól a víz
partján felfelé lovagolt, többé vissza nem
tért. Másnap, midőn keresték, megtalálták lovát egy fához kötve a folyó mellett. Onnan nem messze volt leterítve
felső kabátja, úgy látszott, ezen hevert
egy darabig. Innen nyomai egy fához
vezettek, melynek egy nagy ága átnyúlt
a folyón, ez ág a közepén el volt törve
s a vízbe esve. Nyomait a fától visszafelé nem lehetett fölfedezni. Azon borzasztó s teljes valószínűséggel biró gyanításra jöttek tehát, hogy át akart menni
a túlsó partra, de az ág eltörvén, vízbe
esett és egy alligator elkapta. Mert e
vidéken roppant, nagy alligatorok lakják
a folyókat. Az Alta California cz. lap
egyebek közt így ír róla : «H. a gazdagulásnak mindig új meg új elemeit tudta
feltalálni s az iparnak és szorgalomnak
mindig tudott új tért szerezni, s bármely
tartományban élt, az anyagi jólétet mindenütt előmozdította. Jó és nemes érzésekkel teljes ember volt. Vendégszerető
s bőkezű, talán igen is nagy mértékben.
Mindig kész volt a szükségben levőkön
segíteni, s egyetlen ambicziója az volt,
hogy polgártársainak hasznára lehessen.
A kik őt bensőleg ismerték, csak szeretni
és becsülni tudták.» H.-nak négy fia s
egy leánya maradt; 80 éven felül lévő
atyja vele egy időtájban egy hajón halt
meg, midőn épen fiához utazóban volt.
— Munkája: Utazás
Éjszak-amerikában. Pest, 1814. Két kötet. (Két aczélm.
képpel. Ism. Életképek, Pesti Hirlap 1845.
422., 423. sz.)
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Nagy Icán, M a g y a r o r s z á g
1. — Igazmondó
ság 1869. 42. s z .

Családai

1869. 43. S Z . — Vasárnapi
—

Pesti

Hirlap

V. 53.
Új-

1S83. 1. s z .

(Törs K.) — Petrik Bibliogr.

Haraszty György (mokcsai és haraszti),
ügyvéd Miskolczon és több megyék táblabírája. — Munkái : 1. Repertórium
et
extractus sententiarum curialium, in editione Molnariana contentarum. Seu ab
anno 1769. usque anni 1823. termínu m
post paschalem latarum ordine alphabethico elaboralus. Miskolczini, 1829. —
2. Utasító az 1832—36. évi törvényczikkelyek szakaszaiban előforduló szóknak és tárgyaknak betű rendeni könnyű
feltalálására. Melyben minden rendelkező
törvények szorul szóra előjőnek. Kassa,
1836. '
Petrik

Bibliogr.

H a r a s z t i Gyula, bölcseleti doktor, középiskolai tanár, szül. 1858. aug. 25.
Kolozsvárt; középiskoláit ugyanott és
Kecskeméten végezte; 1875—77-ben a
nagybecskereki s veszprémi gymnasiumban mint próbaéves piarista tanár működött ; a rendtől 18 éves korában megválván, 1880-ban a budapesti egyetemen
a magyarból és németből, 1882-ben a
kolozsvárin a francziából tanári, 1891-ben
a budapestin ugyané tárgyakból doktori
vizsgát tett. 1883-ban a kolozsvári egyetemen ideiglenes helyettes tanácsjegyzőként volt alkalmazva ; ugyanez évben a
nagy-kállói állami főreáliskolának helyettes tanára lett. 1884-ben mint rendes
tanár a nagy-váradi, 1887-ben pedig saját
kérelmére a kassai állami főreáliskolához
helyeztetett át. Az 1889—90. tanévet
Párisban töltötte miniszteri engedélyivel.
1891 óta a budapesti VI. kerületi állami
főreáliskolánál működik, 1892 óta pedig a
budapesti egyetemen a modern franczia
irodalom magántanára. — Czikkei a
nagy-becskereki kegyes-rendi algymnasiumTudósítványában (1876. Költészetünk
története), az Abafi Figyelőjében (1876. A
magyar népköltészet Délmagyarországon,
Népköltészeti Közlemények, lü. «A ki-
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rályfi» románcz, IV. Kármán József, V. A
debreczeni kör költészete, XIX. Csokonaimhoz), a kolozsvári Hölgyfutárban
(1876. Újabb néprománcz változatok), a
Havi Szemlében (I. 1878. Zrínyi Miklós.
III. 1879. Költészetünk a XVIII. században), az Ellenőrben (1877. 246., 264. sz.
Magyar mithologiai apróságok: Garaboncziás Diák. Ludvércz, Tiizes ember, 1878.
334. sz. A népszínmű mai álláspontja),
a Nemzeti Hírlapban (1879. 126. sz.
Obernyik Károly), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1880. Eszmék az irodalomtörténetírásról. könyvismert., 1888.
Csokonai és Kotzebue, 1889. Petőfi Coriolánja, 1891. A renaissance-kori franczia színpad. Psychiatria a kritikában,
könyvism.), a M. Szemlében (1881. Arany
János elbeszélő költészete), a Pesti Naplóban (1881. 91. sz. Arany János és a külföld. 150. sz. A comédiekről. 357. sz.
könyvism), a Kolozsvári Közlönyben
(1882.czikkek és könyvism.), a nagyváradi
főreáliskola Értesítőjében (1885. A franczia klassikusok tanításáról), az Országos
Tanáregylet Közlönyében (XVIII. 1885.
A reáliskolai franczia nyelvi oktatások,
XIX. A franczia nyelv a reáliskolában),
a kassai főreáliskola Ért.-jében (1888.
Goetbe Iphigeniájának olvastatásához), a
Budapesti Szemlében (1881., 1886—87.
ford. 1888. Ohnet György, Sand György
Thackeray, 1889. Tennyson, fordítások,
1890. Augier Emil, könyvism. 1891.
Faguet Emil, Echegaray, Újabb nézetek
a franczia irodalomról, 1892. Regényes
lapok az életből. Bevezetés a franczia tragédia történetéhez, Egy Racine-monographia, 1893. Byron Don Jüanja magyarul, 1894. Duse Eleonora, Moliére
életrajzának irodalma, 1895. Moliére gyermek és ifjú kora sat,), a Hazánkban
(1894: Uj franczia lyra, Adrienne Lecouvreur). — Munkái: 1.
Költészetünk
új népies
iránya
Budapest, 1879.
(Különnyomat a Figyelőből). — 2. Cameron. Episod a mexikói háborúból.
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Louis-Lande L. után francziából ford. U.
ott, 1879. (Olcsó Könyvtár 78.) — 3.
Csokonai Vitéz Mihály. U. ott, 1880.
(Nemzeti Könyvtár XIV. Ism. Hon 240.
sz. Reviczky Gy.. Pesti Napló 230. sz.
Főv. Lapok 232. sz., Koszorú IV. 1880.,
Ellenőr 434.. 436. sz.. Ország-Világ 1881.,
M.-Szemle). — 4. Madách Imre költészeténekjellemzéséhez. Kolozsvár, 1882.
— 5. Poirier úr veje. Színmű. Augier
E, és Sandeau Gy. után francziából fordította. Ugyanott. 1882. (Olcsó Könyvtár 146.) — 6. A franczia költészet ismertetése. Olvasókönyv középiskolák és
magán használatra. U. ott, 1886. — 7.
A naturalista
regényről. U. olt, 1886.
(Ism. Irodalom és Budapesti Szemle 1887.)
— 7. Egy orgona-ág. Ouida után ford.
U. ott, 1888. (Olcsó Könyvtár 237.) —
8. André Chenier költészete. U. ott. 1890.
(Értekezések a nyelv- és szcptud. köréből XV. 2.) — 9. Goethe
Iphigeniájának
jegyzetes kiadása.
U. ott, 1891. — 10.
La poésie ď André
Chénier.
Páris,
1892. — 11. Kis franczia
nyelvtan.
Iskoláknak és magán használatra. Bpest,
1892. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny). —
12. Kis német nyelvtan. Iskoláknak és
magán használatra. U. ott, 1892. —'13.
Háromszögű
kalap
és egyéb beszélyek Álarcon Péter után ford. U. ott,
1894. (Olcsó Könyvtár 336.) — Kéziratban : Moliére-monographia a Kisfaludytársaság megbízásából. — Jegye: r. a
kolozsvári Kelet és Kolozsvári Közlöny
irodalmi és szini rovatában (1881—82.)
— Krumpboltz (Hantz) családi nevét
1883-ban változtatta Harasztira.
31. Könyvészet 1879., 1880., 1882., 1886., 1888.,
1890.. 1892. — Századunk

bérváltoztatásai

97.

1. és önéletrajzi adatok.

H a r a s z t i Gyuláné, Récsi Jolán, Récsi
Emil egyetemi tanár leánya, előbbinek
neje, szül. Ifc63-ban Budapesten. — A
Kolozsvári Közlönyben Toepfer és Daudet Alfonz több rajza jelent meg fordításában. — Munkái: 1. A szegény arsz-
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lánnök. Augier után francziából ford.
R. J. Bpest. 1886. (Olcsó Könyvtár 209.)
— 2. Tündérmesék.
Perrault, D'Aulnoy
grófné, Le Prince de Beaumontné meséi. Ford. U. olt, 1892. (Előszóval Haraszti
Gyulától. Ism. Vasárnapi Újság 13. sz.)
— 3. Colette fogadalma. Regény. Schultz
Johanna után francziából ford. U. ott,
1890. (Olcsó Könyvtár 337. Előbb a
Budapesti Szemlében 1893.)
Férjének Haraszti Gyulának szives közlése.

Haraszty Kajetan, szent Ferencz-rendi
Capisztrán szerzetes, budai származású;
1761. ápr. 24. lépett a szerzetbe ; 1762—
64. hallgatta Budán a philosophiát és
1765-ben a theologia I. tanfolyamát; valószínű, hogy Milanóban végezte tanulmányait, hol 1772—74. philosophiae lector.
1774—91-ig pedig udvari lelkész volt. —
Több értekezést írt olaszúl a méhészetről,
mezei gazdaságról, a gabonáról és kukoriczáról; az eleven sövényről írt értekezésével a lyoni akadémia jutalmát nyerte
e l ; a milanói gazdasági egyesület egyik
munkáját, melyet a trágyának a síkföldön
és a hegyes vidékeken való szaporításáról
írt, szintén jutalomban részesítette. —
Munkája: Genealogia compendiosa degli
Imperátori Romani discendenti dalľ
Augustissima Casa d'Austria, adornata
di Ritratti analoghi â medesimi, e di
varie storiche annotazioni illustrata. Milano, 1780. (I. Rudolftól II. Józsefig). —
Nevét Harastinak is írták.
Ungarische

Staats-

und

Gelehrte-Nachrichten

1787. 24., 36. sz. — Catalogus Bibl. Fr. Com.Széchenyi I. 463. 1. és a budai Capisztránrend évkönyvei.

Haraszty Mihály, orvosdoktor, szül.
1792-ben Mező-Komáromban Veszprémmegyében ; a pesti egyetemen tanult és
1819-ben nyert orvosdoktori oklevelet;
azután gyakorló-orvos és Bene Ferencz
egyetemi tanár mellett kórházi segédorvos
volt. Meghalt 1823. decz. 4. Pesten 31
éves korában. — Munkája :
Ľissertatio
inaug. medica de apoplexia. Pestini, 1819.

Hasai
SZ.

—

102. SZ.
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s Külföldi

Tudósítások

1823.

Vereinigte

Ofner-Pester

Zeitung

—

B e s z é d 152. 1. —

llupp.

II.

49.

1823.
Szinnyei

Könyvészete.

Haray Viktor, színész, első szerelmes
szerepeket játszott és a 40-es években
kedvelt volt a vidéki színpadokon. Az
1848—49. szabadságharczban részt vett;
az erdélyi hadjáratban többször kitüntette
magát és Bem nem egyszer jelentékeny
megbízásokkal látta el; hosszabb ideig
Teleki Sándor grófnak is hadsegéde volt.
A szabadságharcz után sokáig bujdosott,
egy ideig Csernovics Péternél Aradmegyében. utóbb Erdélyben ; azután a kolozsvári színháznál kapott kezelői állást;
majd gróf Bethlen Gábornál, utóbb pedig
gróf Esterházy Kálmán kolozsmegyei főispánnál jószágigazgató volt Bajomban,
hol súlyos betegségbe esett; Kolozsvárra
vitette magát és ottan 1882. július 23.
meghalt himlőben 64. évében. — írt a
Hölgyfutárba (1858. Drezdai látványok,
1860. Bukaresti s előpataki levelek, 1861—
63. Kolozsvári posta cz. több levél és
egy költ.), a Részvét Albumba (1872.
Egy fegyverengedély története). — Munkái : 1. Szökött színész és katona, eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban,
zenéje Egressy Beniamintől. Pest, 1846.
(Nemzeti Színházi Zsebkönyv; először
adatott a pesti nemzeti színházban 1845.
aug. 11. és 24-én). — 2. Töredék egy
menekült naplójából. Kolozsvár, 1861.
— 3. A nagyságos urak, ered. vígj. 1
felv. U. ott, 1873. — 4. Az első szerelem.
Elbeszélés. U. ott, 1881. — írt még egy
rémdrámát: A váradi bankócsináló hat
képben (melyet Nagyváradon 1845-46ban előadtak ; azután színpadra került
Debreczenben és Kolozsvárt, czímét is a
szerint debreczeni és kolozsvári bankócsinálóra változtatta) és egy Apafi Mihály
cz. színművet.
Benkö Mihály, Magyar színvilág. Bpest,
1873. 39. 1. — Molnár György, Világos előtt.
Szabadka,

1880. —

M. Könyvészet

1881. —

1882: Hon 203. SZ. esti k., Ellenőr 371. SZ.,
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Vjtág

Budapesti

Hírlap

31. SZ., Függetlenség

205. s z . ,

203., 206. s z . ( N e k r . g r . T e -

leki Sándortól), M. Polgár 168. SZ. — Petrik
Könyvészete és gyászjelentés.

Hardlicska János, orvosdoktor, holicsi
nyitramegyei származású. — Munkája:
Dissertatio inaug. ophthalmologics ágens
de diagnosi morborum oculi analogorum.
facileque invicem permutandorum. Pestini, 1841.
Rupp, Beszéd 162. 1. (hol neve hibásan
v a n Ilarellicskának irva). — Szinnyei Könyvészete.

H a r g a s Makariás, minorita szerzetes
és a nyitrai rendházban tanár. — Munkája: Propugnaculum
reipublicae christianae in Hungaria iniquis casibus prodita.
at sibi virtutibus paternarum aemulis
glorioso heroum sanguine et magnorum
imprimis ex austriaca domo regum pietate reddita restitutum et ethice adumbratum. Tyrnaviae. 1730.
Petrik

Bibliogr.

Hari Péter (betleni), ev. ref. igazgatótanár, H. Péter ev. ref. lelkész és Szász
Éva fia. szül. 1762-ben Nagy-Idán Kolozsmegyében ; 1770-ben a kolozsvári kollégiumban tanult nagy szegénységben, mert
szülőinek nem volt módjuk reá költeni.
«Míg kisebb voltam (írja jegyzeteiben),
mégis csak valahogy tápláltak, de nagykoromban oly sanyarún tanultam, hogy
néhány esztendőkig. . . főtt ételt sem
kóstoltam.» . . . Tanítói között hálával
említi Pataki Sámuelt, ki a régi görög
irodalom ismeretébe vezette be. 1784-ig
Kolozsvárt a poesist tanította; ekkor M.Szigetre ment tanítónak (conrector), 1787ben igazgató-tanárnak választották meg.
Ő azonban kiképeztetését nem látta befejezettnek és 1788. júl. 10. külföldi egyetemekre indult. Pesten megállapodván,
ismeretségbe jutott Ráday Gedeon ésTeleki
József grófokkal ; Teleki a külföldi útra
pénzsegélyt is adott neki s e mellett
mindketten Wartensleben Vilmos gróf
rokonuk fiai mellé ajánlották nevelőnek.
Ez ifjakkal jutott el Bécsbe s innen a

külföldre, nevezetesen Göttingába s Belgiumba. M.-Szigeten 1792. aug. köszöntött be ismét professorságába. Az egész
iskolát reorganizálta; az emberi nevelés
végczéljáúl a humanitást tűzte ki. H.
rendszerének volt is sikere, mert az iskola
felvirágzott és már 1802-ben anyagilag
is gyarapodott. 1818-ban «az esztendők
súlya alatt megnehezedett tagjainak pihenést akarván szerezni», tanári hivataláról lemondott. Máramarosmegye táblabirósággal tisztelte meg és számvevői
hivatalt vállalt, melyet 1828. január
1-én bekövetkezett haláláig viselt. —
Költeményeket írt a bécsi M. Musába
(1787., 1789.) és egy latin ódája van
Csomós Mihály tiszteletére (ennek : Dissertatio juridica, Ad Decreti Tripartiţi.
Partis I Tit. LVII. Claudiopoli, 1784.
cz. munkájában). — Munkái : 1. Egy
a, teremtőhöz felemelkedett elmének szabad gondolkodásai.
Az a z : olyan egynehány levelek és elmélkedések, melyekben a teremtőnek nagysága, és a józan
okosságnak némely fontos igazságai; nevezetesen az embernek halhatatlanságáról
és boldogságának fundamentomiról; természeti erős okokból, sok szívreható erkölcsöket formáló s hasznos gyönyörködtető gondolatokkal elé-adatnak. Bécs,
1789. (Úrnőjének, Wartensleben grófnőnek
ajánlotta, ki ezer darab császári aranynyal ajándékozta meg.) — 2. Erkölcsi
és mezei három énekek, melyeket mintegy próba gyanánt kiadott és barátainak
szenteltetteknek lenni akart. Ugyanott,
(1789. 2. kiadás. Marosvásárhely, 1794.)
— 3 A szigethi h. vallástételt
tartók
fö oskolájának
tanitásbéli
systemája.
A tanuló s tanító ifjúság könnyebbítésére
s vezéreltetésére kiadta. Kolozsvár, 1802.
— Levele: Szigeth, 1807. okt. 16. Tóth
Ferenczhez (ennek Analectái közt) és
latin Oratioja (a m. n. múzeum kézirattárában).
H/rányi, Nova Memoria 475. 1. —
Gyűjt.

1828. I X . 125.

—

Szilágyi

István,

Tudom.
Bet-
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leni Hari Péter emlékezete. M.-Sziget, 18G1.
— Toldy Ferencz, Magyar Költészet Története
402. —

Kiss

Áron,

Nevelés Története

200,

1., M. Népoktatás Története 332. 1. és M.
Népiskolai Tanitás Története 220. 1. — M.
Paedagogiai

Szemle

1881. ( K i s s Á r o n ) . —

Koncz
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a reáliskolában). A Veszprém cz. lapban
1877-ben a közgazdasági rovat vezetője
volt.
Szőllössy
—

Károly,

Magyarországi

Kegyes-Tanítórend

József, Marosvásárhelyi ev. ref. könyvnyomda

1878. — Debreczeni

t ö r t é n e t e 33, 1. — Petrik B i b l i o g r . —

1887—94.

Kazinczy

Ferencz Levelezése II. 230. 1.

Haris János,
orvosdoktor, szentesi
csongrádmegyei származású. Meghalt
1889. márcz. 16. Budapesten 75. évében.
inaug. medica
— Munkája: Ľissertatio
de officiis circa gravidas. Vindobonae,
1841.
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

Harkányi János, ev. ref. lelkész, erdélyi
származású. — Munkája:
Disputatio
theologica de ultima Christi ledivivi apparatione apud ejus ascensionem. Lugd.
Batav., 1728. (jún. 23.)
Koncz József szives közlése.

Harkányi József, ev. ref. lelkész; a
nagy-enyedi kollégium költségén tanult
Leidában 1727—29-ig. — Munkája: Epiin nuptias van der Zwet.
thalamium
1728. (márcz. 26.)
Weszprémi, Succincta Medicorum
IV. 136. — Nánási, P h a r u s 27. 1.

Biogr.

H a r m a t h Ľomokos, segédtelekkönyvvezetó' előbb Sepsi-Szent-Györgyön, jelenleg Szamosujvárt. — Munkája: Telekkönyvi kalauz. Kézikönyv telekkönyvi
ügykezelésben. Sepsi-Szent-György. 1884.
(2. kiadás Szamosujvár, 1895.)
M. Könyvészet

1884.

—

Corvina

1895. 4 . SZ.

H a r m a t h Gergely, fó'reáliskolai tanár,
szül. 1846. márcz. 8. Mező-Mocson Kolozsmegyében ; 1866. szept. 8. a kegyestanítórendbe lépett és 1871. aug. 17.
miséspappá szenteltetett föl; 1877-ben
Veszprémben volt a mennyiségtan, természetrajz és vegytan tanára ; később a
rendből kilépett és 1886 óta a debreczeni
állami főreáliskola tanára. — Programmértekezései a nagy-kanizsai r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1886. A kígyók
méregkészüléke), a debreczeni főreáliskola
Értesítőjében (1889. A latin nyelv tanítása

Szerzetes Kendek
áll.

főreáliskola

II. 26.
Névtára
Értesítője

H a r m a t Géza, bankhivatalnok, szül.
1868. márcz. 23. Szereden Pozsonymegyében ; 1873-tól Budapesten lakik ; itt végezte a főreáliskolál és a kereskedelmi
akadémiát; jelenleg mint a pesti magyar
kereskedelmi bank igazgatóságának magyar levelezője van alkalmazva. — Czikkei a Színészek Lapjában (1887—88.
Újházi, Vízvári, Márkus Emilia), a Főv.
Lapokban (1887—92. Újházi. Sántha,
A némajátékírók, PrielleKornélia, Egressv
Gáborról mint íróról, Bellincioni Gemma,
Duse Eleonora, Verga Parasztbecsülete
sat.), a Színművészeti Lapokban (1893.
Küry Klára), a Magántisztviselők Lapjában (1895. Rossi Ernesto, mely lapnak
rendes munkatársa). — Munkája: Duse.
Bpest, 1893. (Duse élete, Duse művészete,
A Duse-társaság budapesti műsorának
ismertetése). — Kéziratban: Tanulmány
Újházi Edéről. — Weisz Mór nevét 1893ban változtatta Harmat Gézára.
M. Könyvészet

1893. — Századunk

Névváltoz-

tatásai 98. 1. és önéletrajzi adatok.

H a r m a t h Károly, ág. ev. lyceumi tanár, szül. 1838. decz. 5. Locsmándon
Sopronmegyében; tanult Felső-Lövőn,
Kőszegen. Modorban, Pozsonyban és Sopronban; 1859-től 1861-ig a jenai s hallei
egyetem hallgatója volt. Tanulmányainak
végeztével nagyobb körutat tett külföldön
és visszatérvén hazájába, egy évi nevelősködés után, 1862-ben a pozsonyi ág.
ev. lýceum segédtanára lett. 1864-ben
rendes tanárnak választották ; azóta ott
működik, a történelmet és latin nyelvet
tanítja. 1872—85-ig a lyceumi nagykönyvtár egyik őre volt és Lenkei tanártársával készítette a könyvtár könyvjegyzékének egy részét. — Czikkei a
Századokban (1870. Pótlékul a helyi
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monogvaphiákhoz), a M. Könyv-Szemlében (1879. Egy hazánkat érdeklő ősnyomtatvány a pozsonyi ág, ev. lýceum könyvtárában). — Munkái:
Latin-magyarnémet szójegyzék Weiler latin olvasókönyvéhez. Bpest, 1875. (Névtelenül). —
2. A pozsonyi
ev. lyceumi
könyvtár
régi nyomtatványainak
és késiratgyiijteményének ismertetése. Pozsony, 1879.
(Különnyomat a pozsonyi ág. ev. lýceum
Értesítőjéből 1878 és 1879. Ism. Századok
1880.)
Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.

Harmath Lujza (keszi). szül. 1846.
máj. 21. Tordán Torda-Aranyosmegyében
régi nemes birtokos családból; szülői
által (anyját korán elvesztvén) gondos
nevelésben részesült és fogékony lélekkel
bírt minden szép iránt. A hatvanas évek
vége felé a nagy lendületet vett női
munkaképesítés mozgalmaiban résztvett.
Ekkor leginkább Ibolyka álnévvel írt a
vidéki lapokba s az Emilia által szerkesztett Családi Körbe. A 70-es években
saját neve alatt munkatársa lett a M.
Polgár, Ország-Yilág. Pesti Napló sat. lapoknak. hol beszélyei jelentek meg ; írt
még a Családi Lapokba, Erdélyi Híradóba
s a M. Bazárba (1888. Nők az irodalomban), az Irodalmi Értesítőbe (1888. Egy
kis darab a nagyvilágból), a M. Szalonba
(XII. 1889—90. Rege a falevélről, XV.
1891. elb.), az Armeniába (1889. Örmény
népköltészet), a Bukaresti M. Képes Naptárba (1890. Egy királyné Tuszkulánuma:
Szinája). a Brassóba (1890. 44—49. sz.
Carmen Sylva és kiválóbb nőalakjai), a
Fővárosi Lapokba (1890. Egy királyné
női eszményei Carmen Sylva regényeiben,
'891. Székely vásárok «verscsináló»-ja),
a M. Nők Lapjába (1892. önéletrajzféle),
az Erdélyi írók és művészek Almanachjába (1892. Egy szomorú kép a székely
népéletből), az Erdélybe (1893. Kirándulás a Bükkenes-tetőre. Üdvözlet Toroczkónak) sat, Költeményei is vannak,
ezek kozűl a Peti czigány cz. (Hatszáz
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magyar nemzeti dal. Bpest, 1881. cz.
gyűjteményben) figyelmet keltett. — Munkái : 1. Fény és árnyak.
Kolozsvár.
1885. (Elbeszélések). — 2. Rajzok. Irta
Carmen Sylva, ford. Bpest, 1885. (Ism.
Főv. Lapok). — 3. Egy kis darab a
nagy világból. Kolozsvár, 1886. (Elbeszélések). — 4. Magyar irón ők Albuma.
A magyar írónők műveiből összeállította
és kiadta. Bpest, 1890. (Ebben tőle : Egy
magyar írónő a század elején : Takács
Éva).
M.

Könyvészet

1885—86.,

1890.

—

Faylné-

Hentaller Mariska, A Magyar írónőkről. Budap e s t , 1889. 178. 1. —
24. SZ. a r c z k . —

Erdélyi

Magyar
Írók

Nők

Lapja

és Művészek

1892.
Al-

manachja. Kolozsvár, 1S92. 30. 1. arczk, és
önéletrajzi adatok.

Harmath Márton, orvosdoktor, zilahi
közép-szolnokmegyei
származású. —
Czikk e a Magyar Sajtóban (1856. 215.
sz. Természettörténeti levelek). — Munexanthemakája : Typhus contagiosus
ticus observatus in clinico medico pro
medicis regiae scient. universitatis Hungaricae. Specimen inaug. med. Budae.
1839.
Rupp B e s z e d 161. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Harmath Sándor (keszi), szinész. —
Balassa cz. nagyobb költeménye van a
Honművészben (1841. 25. sz.) — Munkája : Magyar
játékszíni
Zsebkönyv.
mely Kolozsvárt az 1828. és 1829-ben
előadott játékdarabok neveit foglalja magában. Újesztendei ajándékűl ajánlja. Kolozsvár, (1829.)
Petrik

Bibliogr.

Harmath Vidor, szent Ferencz-rendi
szerzetes, szül. 1820. júl. 25. Suhagorán
Árvamegyében; 1878-ban liszói segédlelkész volt. — A napilapokba, különösen pedig a dunántúli lapokba írt czikkeket.
Szol lössy Károly,

S z e r z e t e s R e n d e k I . 159.1.

Harmos Gábor (hihalmi), kir. ítélőtáblai biró, H. Gábor cs. kir. kapitány s
földbirtokos és jeszeniczei Jankovich Apol-
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lonia fia. szül. 1847. aug. 25. Varsányban
Nógrádmegyében; iskoláit Kecskeméten,
Váczon. Győrött és a jogot a pesti egyetemen végezte s 1873-ban Balassa-Gyarmaton ügyvédi irodát nyitott. 1878-ban
Nógrádmegye tiszti főügyészszé, 1881-ben
pedig főjegyzővé választotta; a balassagyarmati kaszinó, tűzoltó-egylet és kath.
iskolaszék elnöke s a takarékpénztárnak
három évig igazgatója volt. 1886. jún.
20. a budapesti kir. ítélőtábla pótbírájává
s 1887. jan. 1. rendes bírájává neveztetett ki; a királyi tábla szétosztásakor
pedig 1891-ben a kassai kir. ítélőtáblához
osztatott be, hol jelenleg is működik. —
A Pálffy Albert Esti Lapjába (1870.)
politikai czikkeket írt —ba— és —rm—
jegyek alatt. Czikke a Századokban (1886.
Adatok Budavár visszavételéhez Nógrádmegyéből). — Munkái: 1. Védhessed,
melyet Benko Sisa István bűnügyében
a balassa-gyarmati kir. törvényszék előtt
1875. okt. 27. tartott. Balassa-Gyarmat,
1875. — 2. Nógrádvármegye
szervezete
és szabályrendeletei. U. ott, 1881—85.
Három füzet. — Alapította s szerkesztette
a Nógrádi Lapokat 1873. jan. 5-től 1875.
decz. 26-ig. (Ebben van Mikszáth Kálmánnak Nibelungok harcza cz. első novellája;
1873. és 1875-ig ugyanott több rajza s
elbeszélése jelent meg).
Kiszlingstein Köny vészet.e. — N'ye niczkey
Antul, Budapesti kir. Ítélőtábla története.
Bpest. 1891. 109. 1.

Harmos Jóssef. — Munkái: 1. Emlékeztető oszlop privilegiált nemes Gyöngyös városa szent Bertalan egyháza második tornya felépíttetése örökösítésére
. . . E g e r , 1818. (Költemény). — 2. Második új kossorú, melyet Kudelka Gellért atyának tiszteletére, midőn papsága
ötvened oltári áldozatjának zsengéjét végezné Gyöngyösön boldog asszony hava
III. napján 1819. esztendőben egybekötött. U. ott. (Költ.)
Petrik

Bibliogr.

Harmos Zoltán,

m. kir. adóhivatal-
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nok, szül. 1848. márcz. 15. Gyöngyösön
(Hevesm.) ; Pesten végezte a főreáliskolát; 1867-ben a czeglédi m. kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezték ki s fokonkint
előléptették 1869. adóhivatali ellenőrré
s 1879. adótárnokká; ezen minőségben
működik jelenleg Pápán (Veszprémm.) —
Beszélyeket és költeményeket írt a M.
Bazárba (1870), a Győri Figyelőbe (1873 —
75.), a Székesfehérvár és Vidékébe (1874.
Riza regénye cz. regény), a Pápai Lapokba (1874-84.), a M. Vidékbe (1879.)
sat. Több czikket írt névtelenül közigazgatási s közgazdasági kérdésekről. —
Munkája: A dunántuli
közművelődési
egyesület kérdéséhez. Pápa, 1889. — Szerkesztette a Pápai Lapokat 1879-ben és
a Pápa vidéki Közm. egyesület felolvasásait 189U-ben (ebben saját felolvasásai is
foglaltatnak). — Két vígjátékot írt 1894ben: Nősülő férj 1 felv. és A költők 2
felv., melyek azon évben a pápai színházban előadattak. — Álnevei s jegyei:
Zoltay, Traján, Vas kalap, A- és (H. Z.)
Önéletrajzi adatok.

Harrach Béla. L. Erődi Béla.
Harrach János Ernő gróf, nyitrai
püspök, kineveztetett 1737-ben és Rómában fölszenteltetett; azonban püspöki
székét, az akkor Nyitrán dühöngött pestis
miatt, el nem foglalhatta. Meghalt 1739.
decz. 17. Rómában 35 éves korában. —
Atyai gondoskodása jeléül soha nem látott
híveihez 1737-ben Rómában nyomtatott
főpásztori levelet (Epistola pastoralis)
intézett.
Cecchetti, Raymund. Oratio in funere Joan.
E m . Com. Harrachii Epise. Nittriensis. Eomae, 1740. — Vurum, Episcopatus Nitriensi-s
Mem. 413. 1.

Harrach József, bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár, Erődi Béla testvéröcscse,
szül. 1848. szept. 14. Szász-Régenben
Maros-Tordamegyében ; a gymnasiumot
Marosvásárhelyt, a felső osztályokat Kolozsvárt végezte 1869-ben (utóbbi két
helyt a convictusban nevelkedett). A böl-
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cseletet a budapesti egyetemen hallgatta.
Tanári oklevelet nyert a német nyelv-,
irodalom- és philosophiából 1874. decz.
22., a magyar nyelv- és irodalomból
1875. máj. 29.; bölcseleti doktori oklevelet 1888. máj. 28. nyert. 1873-ban kineveztetett a budapesti IV. kerületi főreáliskolához a magyar és német nyelv,
irodalom és philosophia tanárának, hol
az éneket is. mint rendkívüli tantárgyat
tanítja. 1888 óta az országos m. kir.
zeneakadémián is tanít, előadva a zenetörténetet, zene-aesthetikát, poétikát és
zenei paedagogiát; 1889 óta ugyanott a
titkári teendőkkel is megbízatott. 1890—
92-ben a kormány által zenei tanulmányútra küldetett ki a külföldre, különösen
a zene-iskolák és hangverseny-csarnokok
tanulmányozására. E czélból járta be
ekkor, valamint más alkalommal Páris,
Róma, Berlin, Basel, Zürich és más
németországi városokat. — Zenekritikusa
volt 15 évig a Pesti Naplónak és több
napilapnak is. — Czikkei, értekezései a
Figyelőben (1871. Az égalj hatása a költészetre. 1872. A nemzetiség a zenében,
A tragédia mint a zene szülötte, 1873.
Beethoven IX. svmphoniája. A bolygó
hollandi, 1874. A művészetről, 1875. Az
eszmék a művészet történetében), a Részvét-Albumban (1872. Téboly és lángelme),
a Zenészeti Hetilapban (1872. Az ó-kor
éneke és az ó-héber zene visszaállítása,
Bölcseleti elmélkedés a zenéről), a Reformban (1873. Az emberi származás
mythosai), a Társadalomban (1874. Plato
lélekhalhatatlansági tana), az Ellenőrben
(1875. Verdi Requiemje, 1876. A szép
Melusina regéje, A vízhordó, 1877. Pál
és Virginia, Szent Erzsébet legendája,
Piccolino, Preciosa, A varázsfuvola sat),
a Budapesti IV. kerületi főreáliskola XXI.
Tudósítványában (1875. A német idyll
története), az Orsz. középtan. tanáregylet
Közl.-ben (1875. Az igazság eszméje. .. A
német nyelv a középiskolában), a Fővárosi Lapokban (1877. A Frithiof simpho-
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nia, Bach és Haydn új köntösben. 1878.
A quartettzenéről, Orgona-hangversenyek,
Parsival, Cinq-Mars, 1879. Saint-Saens,
Délszláv népzene, 1889. Kóborlások a
külföldön, A m. kir. zeneakadémia, A
világkiállítás zenei élete sat.), a Pesti
Naplóban (1877. Párisiemlékeimből, 1879.
Operánkról, 1880. Névtelen hősök, A
zenei előadás styljéről, 1881. Jean de
Nivelle. A rászedett kádi. Naila, Atala.
Mephistofeles. 1882. Herodiás, Orfeus,
1883. A nürnbergi mesterdalnokok. Volkrnann Róbert. Gioconda, 1884. Cselre
cselt. 1886. A säckingeni trombitás. Hagbart és Szigne, 1887. Az Abencerage,
Lakmé, Otelló, Merlin, Gluck és Wagner,
Mozart Don Jüanja, 1888. 8. sz. Operánk
bérbeadásáról, 85. sz. Zeneművészeti csarnok Budapesten. 114. sz. A zeneművészeti
palota ügye sat.), A Hunyadi Albumban
(1878. A túlvilág képzete az antik költészetben), az Ország-Világban (1880. Az
oratoriumi zene hazánkban sat.), a M.
Salonban (1888. A zenei műértelemről),
a M. Paedagogiában (1892. A zenetanárképzés ügye hazánkban) — Munkái: 1.
Német verstan középiskolai használatra.
Az új tanterv szerint. Bpest, 1878. — H.
Az eszmény a •művészetben. Taine II.
után francziából ford. U. ott. 1878. (Olcsó
Könyvtár 71.) — 3. Német
olvasókönyv
középiskolai használatra. U. ott. I. II.
1883., III. 1884., IV. 1891. Négy kötet.
(1. k. 2. k. 1885., 3. kiadás 1890., II. k.
2. k. 1887., 3. jav. k. 1893 , III. k. 2. k.
1887. U. ott. Ism. Egyet. Philol. Közlöny
1888) — 4. Schopenhauer
és Wagner
Richard. Zeneaesthetikai tanulmány. U.
ott. 1887. — 5. Közlemények
a zeneművészet köréből. Győr, 1889. (Egyetemes
Könyvtár 24.) — 6. Goethe Herman és
Dorothedja. U. ott. 1889, — 7. Magyar
Árion. Vegyes karú énekek gyűjteménye.
Bpest, 1892—93. Két rész. (Ism. Egyet.
Közokt. Szemle, Zenelap 1892., Tanáregylet Közlönye, M. Géniusz 1893.) —
8. Arany lant. Gyermek- és női karéne-
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kek gyűjteménye. U. ott, 1895. Három
rész. — Kéziratban: London őrültje,
dráma Charles Lafonttól, ford, francziából. Előadatott Aradon 1874. jan. 3.
31. Könyvészet 1878—70..
1800., 1893. — Budapesti

Emlékkönyve

IV.

1883—84., 1887.,
ker.

1S80. G4., 108. 1. és

föreáltanoda

önéletrajzi

adatok.

Harray Kálmán, esperes-plébános, született 1840-ben; 1863-ban miséspappá
szenteltetett föl és 1873 óta plébános
Kakasdon Baranyamegyében. — A Borászati Lapok munkatársa (1883 óta). —
viticola (szőlőMunkája: Ferono^pora
ragya). A tolnamegyei gazdasági egyesület megbízásából. Szegzárd. 1890.
Schematismus
Horváth

Ignácz

Q u i n q u e - E c c l e s i e n s i s 1889. —
Könyvészete

1890.

Harrer János, szombathelyi kanonok,
előbb rákosi (Kroiszbach) plébános. —
Munkája: Ehren-Rede
über das hochfeierliche Jubelfest ... da der Hochwürd.
Herr Georgius Primes. . . das Dank und
Freudenopfer seines 50 jährigen Priesterthums dem Herrn der Heerscharen...
1775 abgestattet. Oedenburg.
Petrik

Bibliogr.

Harsány Ferencz, reáliskolai tanár a
sümegi városi reáliskolában, hova 1876.
szept. 12. neveztetett helyettes tanárnak.
— Programmértekezése a sümegi reáliskola Értesítőjében (1879. Berzsenyi és
költészete. Ism. Egy. Philo]. Közlöny 1880.)
— Felolvasása: Mik okozták az ozmántörök uralom terjedését. Európában. (1877.
decz. 23.)
Sümeghi városi reáliskola
Értesítője
1879—80.
Harsányi Abrahám, ev. ref. lelkész;
1670-ben Debreczenben tanult; 1686.
aug. 11. Asszony vásárra rendeltetett papnak; 170í-ben Losonczon volt pap, midőn
a rácz katonák megölték. — Latin költeménye van a Hedera Poeticaban (Debreczen. 1686.).
lampe, História Eccl. 675. — Debreczeni
Prot. Lap 1883. 104. 1. és Bakóezi János szives közlése (a debreczeni"jegyzőkönyvl)öl).
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Ferencz,

ev. ref. lelkész,
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1671-ben Debreczenben tanult; azután
Hajdú-Böszörményben volt iskolatanító ;
1686. Dadára ordináltatott papnak; 1691ben Balkányon volt pap; végre Fehértón
lelkészkedett. — Latin költeménye van
a Hedera Poeticaban (Debreczen, 1686.);
Szenczi Pál halálára írt egy latin költeményt. (Epicidium... Debr., 1691.)
Debreczen i Prot. Lap 1883. 104.1. és B a k ö c z i

János szives közlése (a debreczeni jegyzőkönyvből).

Harsányi Gáspár, ev. ref. tanuló Debreczenben 1683-ban. midőn négy sor latin
verse jelent meg a Brabeumban (Debreczen. 1683.)
Harsányi Imre. L. Hartyáni
Imre.
Harsányi István, ev. ref. lelkész, szül.
1630-ban Baranyamegyében ; Debreczenben tanult, hol 1651. márcz. 6. áll neve
a jegyzőkönyvben ; 1656-ban az utrechti
egyetem hallgatója volt, 1663-ban Groningenben is tanult (ha csak két H. István nem élt ugyanekkor). Visszatérvén
hazájába, a rimaszombati (Gömörm.)
egyház hívta meg lelkészének. Midőn
1674-ben a protestánsok üldöztetése megkezdődött, H. az idéző iratot febr. 18.
kapta, mely szerint márcz. 5-re a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé kellett
állania; e határidőre meg is jelent és a
megidézettek ügyében bátran szót emelt
a törvényszék előtt, hivatkozván a békekötésekre s a protestánsok szabad vallásgyakorlatát biztosító törvényekre, melyeket úgy a régibb királyok, mint I.
Leopold is esküvel szentesítettek. Azonban ápr. 4. fejének és minden javainak
elvesztésére ítéltetett és miután a térítvények aláírását ő is megtagadta, tömlöczre vetették és Pozsonyban hét hétig
kínozták ; majd onnan máj. 30. Leopoldvárba vitték, vasra verve, hol tíz hónapig különböző munkával sanyargatták s
a katonák karddal félholtra verték. 1675.
márcz. elvitték a hazából, hogy gályarabúl eladják Nápolyban. A nehéz bilincsek és az utazás viszontagságai miatt
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annyira megromlottak lábai, bogy Tbeate
városánál tovább nem mehetett; ott tartották tehát kilencz hónapig börtönben.
Midőn ereje megjött, decz. 18. elvitték
Nápolyba, hol két hónapig a gályákon
nyomorgó társaival együtt szenvedett;
Weltz György nápolyi lakos közbenjárására azonban a gályákhoz való lánczoltatása elengedteíett neki; ő és Czeglédi
Péter nem viseltek bilincseket lábaikon.
Ruyter Adorján Mihály hollandi tengernagy 1676. febr. 11. életben maradt társaival együtt megszabadította fogságából.
Azután elment Zürichbe s itt másfél évig
időzött Heidegger János házánál; itt írta
meg üldöztetésük történetét; Lavater
János felszólítására (1676. júl. 12.) élete
némely utóbbi eseményeit is leírta ; írt
egyszersmind emléksorokat a Glarus kantonban fekvő biltensei ref. egyház lelkészének Kaegius Jánosnak 1677. okt.
11.; Heidegger tanár H. és Sélvei arczképeit vászonra lefestette. H. alá ezt írva :
Vir pl. Rev. D. Stephanus Harsányi,
EcclesiaeRimaszombathensis in Hungaria
quondam Pastor, nunc Tiguri pro nomine
Christi Exul. Aet. 48. Ao. Chr. 1677.
Hazatért 1677 őszén és 1678. máj. levelet írt Rimaszombatból Heidegger Jánoshoz Zürichbe. — Munkája :
Disputatio
theolor/ica, qua disquiritur, quaenam sunt
opera legis, quae fidei opponuntur. Groningen, 1663. (Zoványi Jenő a Pallas
Nagy Lexikonában VIII. 714. 1. neki
tulajdonítja ezen munkát). — Kéziratban
hagyta h á t r a : Narratio brevis de oppressione libertatis eccl. Hung, (melyet
Kocsi Csergő Bálintnak tulajdonítanak.
L. Magyar írók II. 307. Bod Péter szerint azonban neki is része lehetett a
munkában. Ezt Lampe (História Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania. Trajecti ad Rh., 1728. Lib. III.
Sect. V.) szintén fölhasználta. — Arczképe, Sélyeiével együtt, melyeket Heidegger festett, 1858-ban a zürichi egyetem könyvtárában voltak ; ezeket Antalfy

János akkor az eredetiről lemásolta és
erről Barabás Miklós kőre rajzolta, mely
kettős arczkép Reiffenstein és Röschnél
Bécsben megjelent.
Bod, M. Athenas 352. — IVeszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 138. — Katona,
História Critica XXXVI. 730. — Hölgyfutár
1858. 16. s z . — Rácz

Károly,

A pozsonyi vér-

törvényszék áldozatai 1674-I>en. Sárospatak,
1874. 75. 1. (összetéveszti a következővel).
— Bod, História Eccl. II. 275.

Harsányi István, ev. ref. móriczi származású tanuló volt Zürichben, midőn a
következő munkát adta ki:
Exercitatio
Christiana de Augusto et Sacro-Sancto
Nomine Christianorum, occasione Loci
Actor. Capite XL V. 26. sub praesidio
Job. B. Ottii. Tiguri, 1710.
Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl.
II. 210. 1.

Harsányi István, csornai prépost, szül.
1747. febr. 2. Harsányban Borsodmegyében ; 16 éves korában a jezsuita rendbe
lépett; 1773-ban első éves theologus
volt. mikor a rend feloszlattatott, mire
a premontrei rendbe lépett; midőn II.
József császár 1785. ezen rendet is eltörölte, kecskeméti plébános lett A rend
visszaállítása után 1802-ben csornai préposttá választották. Meghalt 1803. aug.
3. Csornán. — Munkái: 1. Urnapi predikáczió,
melyet Kecskemét városában
mondott. Pest és Pozsony, 1792. — 2.
Halotti beszéd, melyet b. Splénvi Ferencz váczi püspök fölött mondott. Vácz.
1796. — 3. Porta triumphalis
honori,
ac venerationi inclytae familiae comitum
a Battván de Német-Ujvár a. 1803 ulpote
saeculari a reducta 1703 praepositura
B. 31. V. ds Tűrje canon. ord. Praemonst. per comitem Adamum a Battyán
bonisque aucta in grati animi, ac venerationis testimonium. Hely n. (Költemény
magyar fordításával együtt).
Zeitschrift

von und

für Ungern

I V . 1803.

63., VI. 1804. 244. — Katona, História Critica
XLI. 587. — Danielik, M. írók II. 103. —
Stoeger, Scriptores 124. — Fabú, Monumenta
I I . 254., 255. — Kecskeméti

l.apok

1872. 44. SZ. —
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Bibliogr. —

Kazinczy

Ferencz

Levele-

zése III. 8. 1.

Harsányi {Nagy) Jakab, ügy viselő a
török portánál; nemes származású volt,
a nagyváradi kollégiumban tanult és
ekkor a gyermek Apafi Mihályt (a későbbi fejedelmet) tanította; a németországi s belgiumi egyetemekre ment
tanulmányainak folytatása végett; onnét
visszajővén, a váradi kollégium tanára
lett. Makacskodása s engedetlensége miatt
az 1646. szathmár-némethi svnodus azt
a végzést hozta ellene, hogy csak úgy
hagyatik meg tanári hivatalában, ha
írásban kötelezi magát, «seniorának és
a papoknak minden tisztességes dolgokban való engedelmességre, másokat nem
gyaláz, mocskol, és hogy az ekklézsiának
bévett rendes tudománya ellen maga fejétől nem újít s az egyházi fenyítéknek
is magát alája adja». E miatt 1651-ben
elhagyta tanári hivatalát és Berlinbe
ment Frigyes Vilmos brandenburgi fejedelemhez, ki őt a keleti országokkal való
kereskedésnél levelezőnek használta s
1676-ban tiszteletbeli tanácsosi czímmel
ruházta fel. Hat évig élt Konstantinápolyban és más török helyeken, midőn
11. Rákóczy György erdélyi fejedelem is
ügyviselőjeként használta. — Munkája:
Colloquia familiaria turcico-latina. seu
status turcicus loquens . . . 1672. (A törökül és latinul közölt beszélgetés egy
követ és egy tolmács közt folyik, a jegyzetek latin nyelven vannak írva). —
Nevét: Jacobus Nagy de Harsánynak
írta.
Bod,
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M. A t h e n a s 351. —

1855. 379.

—

Szilágyi

Sándor,

Uj M.

Múzeum

Erdélyország

Története 11. 447. 1.

Harsányi József, kath. plébános az
egri egyházmegyében, szül. 1803. febr.
12. Jászberényben; 1822-ben az egri
papnevelő intézetbe lépett s elvégezvén
a hittani szaktanfolyamot, 1827-ben pappá
szenteltetett föl. Mint segédlelkész több
helyen működött, míg végre pélyi, 1846ban erki plébános és alesperes lett. Meg-

halt 1866. júl. 27. Erken Hevesmegyében.
Lelkipásztori működése mellett figyelemmel kisérte a nemzeti irodalmat, miről
szép könyvtára tanúskodott; sőt mint a
körülmények kívánták, egybáza s meggyőződése mellett sajtó útján maga is
síkra szállott. — Munkái: 1. Észrevételek
a borsodi levélre, vallást és hierarchiát
illetőleg. Eger, 1842. — 2. A ker. kath.
anyaszentegyház
szertartásainak s jelesebb ünnepeinek rövid magyarázata. U.
ott, 1866.
M. Sión

1866. 640. 1. ( N e k r . ) — Petrik

Bib-

liogr. — Koncz Ákos, Egri egyházmegyei
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 105. 1.

Harsányi József, kath. plébános a győri
egyházmegyében, szül. 1851. febr. 13.
Esztergomban ; 1875. aug. 2. miséspappá
szenteltetett föl; azután több helyt, káplán
volt; jelenleg plébános Farádon (Sopronul.).
— Több hirlapi czikket írt leginkább a
soproni lapokba, így a Sopronba (1880.
48. sz. Valami a lerombolt loosi kastély
múltjából és az ott talált régiségekről).
Emlékkönyv.
mus

Jaurinensis

G y ö r , 1892. 138. —

Schematis-

1892.

Harsányi Pál (kis-harsányi), ügyvéd,
szül. 1806-ban Gyürében Szabolcsmegyében. hol atyja ügyvéd és birtokos volt;
tanult Sárospatakon, később Lőcsén s
tanulmányait Kézsmárkon végezte be.
1830-ban ügyvédi oklevelet nyert. Később
országgyűlési képviselő s a képzőművészeti társulatnak igazgató elnöke volt.
Meghalt 1883. febr. 21. Budapesten 78.
évében. Végrendeletében 40,000 frtból álló
összes vagyonát a m. tudom, akadémiára
hagyta ; de egy később kelt végrendeletével, melyben ezen összeget ápolónéjának
hagyta,előbbeni intézkedése érvénytelenné
vált. — Költeménye a Sasban (1832.
X. A búslakodó genius Gyömrőn); útirajzokat közölt Füredről a Rajzolatokban
(1837.); munkatársa volt a Jelenkornak
és Társalkodónak (1839-40.), 1848-ban
a Kossuth Hírlapjába írt; a Mészáros
Károly által szerkesztett Magyar Évlapoknak (Pest, 1857—58 ) is munkatársa volt;
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ref. kollégium alumnusa. — Barátjának
a Sürgönyben (1863. 174., 175. sz. Elnöki
Nádudvari Péternek tiszteletére latin
jelentése a magyar képzőművészeti tárelegiát írt. mely annak munkájában
sulat júl. 5. tartott közgyűlésében). —
(Disputatio theol. de Peccati Natura.
Szerkesztette a Mulattató cz. szépliteraClaudiopoli, 1895.) jelent meg.
turai gyűjteményt 1832—33. Pesten 12
Harsányi Sámuel (kis-harsányi), kir
kötetben, melyeket (minthogy az író vagy
táblai ülnök. H. János és Vásárhelyi
fordító neve nincsen jelezve) valószínűleg
Sára fia, szül. Erdélyben Küküllőmegyéő írt, gyűjtött és fordított (I. A remek
ben; II. József alatt m. kir. testőr, 1785lövés. Hazai elbeszélés K . . . után, A
ben erdélyi gubernialis hivatalnok volt;
fekete napok, elb. Blumenhagen után, II.
1809 körül az erdélyi kir. tábla ülnökévé
III. A Liló-halacska, román Claurentől,
neveztetett ki. Meghalt 1814-ben. Nejétől
Román egy estve, Spindler zsebkönyvéVeér Annától gyermeke nem maradt. —
ből. IV. Skócziának fejér lilioma, históMunkája: Érzékeny mesék. Ford. franriai romános novella Kind után. V. A
cziából. Šoprony, 1794. (Galánthai Esképzeletben beteg, vígj. 3 felv. Moliéretől,
terházy Miklós herczegnek, a m. nemes
Egy álarczos bálnak következései, vígj.
1 felv. Clauren után. VI. Than Jakab, j testőrző sereg főhadnagyának ajánlotta).
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 60.
az udvari bolond, elb. Houwald szerint,
1. Pótlékkötet 271. 1. — Toldy, M. Költészet
A köpenyeg, elb. Schillingtől, VII. Anekt ö r t é n e t e 356. — Ballagi
Aladár,
M.
kir.
doták, Furcsa történetek. Gräffer Momutestőrző sereg története. Pest, 1872. 226. —
sából, VIII. Hűség szerelem nélkül, elb.
Beöthy Zsolt, Szépprózai elbeszélés II. 84.,
86., 100. 1. — Petrik B i b l i o g r .
Frohberg Regina után, A hamveder-látogatás, nov. Brauntól. IX. Körjátékok.
Harsányi Sándor,
ág. ev. lelkész,
Zálogosdik. Czikafélék. Mesterségek. Zászül. 1832. decz. 18. Orosházán Békéslogváltások. X. XI.Tavasz-szerelem,Nyármegyében ; (szépapja, ki 120 év előtt
szerelem. elbeszélések Schoppenhauer
Orosházán letelepedett, ev. ref. volt, de
Johannától, Viszontlátás a Sz. Bernáton,
minthogy ott nem volt reform, egyház,
elb. Houwaldtól. XII. Anekdoták, Rejtéaz ág. ev. templomba járt és így a csalyek. Talányok. Mesék. (Petrik csak öt
lád minden formális áttérés nélkül evang.
kötetét ismerte, miután főkönyvtáraink ban
lett); tanult Szarvason, Sopronban, Poeddig 'teljes példánya hiányzott; legújabzsonyban és Bécsben; 1849-ben a 4.
ban a m. n. múzeumi könyvtár meghonvéd-vadász ezredben szolgált mint
szerezte). Szerkesztőtárs volt az Orosz
alvadász (tizedes); a világosi catasztroJózsef által 1832-ben megindított Százaphánál jelen volt; de mint volt honvédet
dunknak és a Fillértárnak (1834—35.)
az osztrák be nem sorozta, mert 16 éves
— Munkái: 1. Egy kis észrevétel folyó
gyerek volt. 1855-ben lelkészszé szenteleszt. jan. 25. kiadott felszólításra a matetett Bohonczon ; segédlelkész volt Gérgyar nemzethez. Pest. 1831. apr. 6. (Kisczén (Vasm.), Nagy-Dömölkön, Orosháfaludy Károly emléke tárgyában.) — 2.
zán, hol 1862-ben tanítónak választották.
Felfordított
állami lét. Bpest. 1877.
1869-ben a kormány megbízásából be{Kiadta Harsányi Elek).
utazta Németországot oktatásügyi tanulDanielik.
M . I ľ ó k I I . 103. 1. —
Sárospataki
mányok végett. 1878-ban az esperes kiFüietek 186G. 79. 1. (Kazinczy F. válasza
nevezte administratornak Orosházán és
1831. j ill. 23.) — M. Könyvészet
1877. — Vaugyanott 1879.' ápr. 20. óta mint rendes
sárnapi
Újság 1883. 9 . s z . ( N e k r . ) —
Akadélelkész működik. 1877 — 85-ig esperességi
miai Értesítő
1886. 149. 1. — Petrik
Bibliogr.
és gyászjelentés.
jegyző volt. — Czikke a Néptanítók
Lapjában (1870. Tanügyi tapasztalások
Harsányi Sámuel, a kolozsvári ev.
15. iv sajtó

alá adatott

1S95.

április

12.

m

Harsányi —Harth

a külföldön). — Munkái : 1. Rövid általános földrajz,
egyháztörténelem és
természettan, ág. hitv. ev. elemi iskolák
számára. Orosháza, 1881. (Névtelenül).
— 2. Magyar-Osztrák
birodalom, földrajza,, Magyarország történelme és természetrajz, ág. hitv. elemi iskolák részére. U. ott, 1881. (Névt.) — 3. Vezérkönyv a confirmatiói oktatáshoz, ág.
hitv. ev. növendékek számára. U. ott,
1885. (Névt. Mind a három iskolakönyv
több kiadást ért jav. és bőv.. így 1885
és 1888-ban). — Szerkesztette és sajtó
alá adta az esperességi jegyzőkönyveket
(1877—85.) Orosházán.
Veress

József,

Orosháza.

Orosháza,

1886.

146. 1. arczk. és önéletrajzi adatok.

Harsányi Sándor, idősb. ev. ref. lelkész. H. István és Timár Zsuzsánna
szegény sorsú polgári szülők fia. szül.
1833. nov. 4. Nagy-Dorogon Tolnamegyében; azalgymnasiumot. Magvari Kossá
Sámuel pártfogása mellett, Gyönkön, a
felsőbbet önerejére támaszkodva, sok sanyarúság közt Kecskeméten 1854-ben
végezte; innét azon év őszén Szana Pál
ügyvéd és t.-füredi földbirtokos fia Tamás mellé nevelőnek hivatott meg és a
családdal együtt Debreczenbe költözött,
hol a theologiát is bevégezte s három
évig, az akkori szokás szerint, mint iskolaigazgató (akadémikus rektor)Török-SzentMiklóson működött. 1861 tavaszán letette
az első papi vizsgát és mint segédlelkész
Túrkeviben, majd Debreczenben Révész
Bálint mellett szolgált, honnét 1865-ben
Mike-Pércsre (Hajdúm.) választatott meg
rendes lelkésznek és ugyanazon év őszén
a 2-ik papi vizsgát letevén. föl is szenteltetett és rendes lelkészi hivatalában
megerősíttetett. 1867 tavaszán a nagykún-túrkevei ev. ref. gyülekezet (legelőször élvén szabad választási jogával)
választotta meg lelkészének, bol jelenleg
is működik. — Czikkeket írt a debreczeni s budapesti protestáns lapokba. —
Munkái: 1. Gyászima
Kenéz
Mihály
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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végtisztességtételén
Túrkeviben.
Pest,
1864. — 2. Székfoglaló egyházi beszéd
Túrkeviben. Debreczen, 1867. — 3. A
tiszántúli
ref. egyházkerület
és az úgynevezett magyarországi protestáns egylet. U. ott, 1872. — 4. Vegyes
tartalmú
egyházi beszédek. U. ott, 1882.
Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.

Harsányi Sándor, ifjabb, ev. ref. lelkész, előbbinek és Vass Margitnak fia,
szül. 1871. decz. 16. Jász-Nagykún-Szolnokmegyében; a gymnasiumot Iglón,
Szarvason és Debreczenben végezte, hol
a theologiát is hallgatta s ezen idő alatt
egyszersmind a kereskedelmi akadémián
mint segédtanár a német és franczia
nyelvet tanította. 1894-ben bevégezvén
a theologiai tanfolyamot, az amerikai
missió-társulat Clevelandba rendes lelkésznek hívta meg és ezen év nov. óta
ott ápolja a valláserkölcsi életet. —
Több czikket írt a Debreczeni Protest.
Lapba, a Prot. Egyh. és Isk. Lapba, a
Szabad Egyházba (Monod Adolf vallási
dogm. értekezéseinek francziából ford.);
tárczákat és leveleket írt az Egyetértésbe,
Pesti Naplóba, a Debreczenbe, a Debreczeni Ellenőrbe (mely két lapnak állandó
munkatársa), az amerikai Szabadságba,
Amerikai Nemzetőrbe s a new-yorki Magyar Híradóba (1895. Kossuth Lajos halála napján). — Munkája: Székfoglaló
egyházi beszéd. I. Kor. 2. 2. alapján.
Tartotta a Madison utczai angol templomban Clevelandban 1894 nov. 4.
Debreczen. (A mű tiszta jövedelme a
clevelandi magyar ev. ref. templom belső
felszerelési költségei fedezésére fordíttatik).
Atyjának, id. Harsányi Sándornak szives
közlése.

H a r t h János, ág. ev. lelkész, Magyarországon szül. 1795. febr. 22., hol atyja
jegyző volt; tanult Tübingában és 1816.
okt. 14-től Jenában; ezután medgyesi prédikátor volt és innét 1823-ban Mártontelkére (Mortesdorf) hivatott meg lelkész16
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nek. 1834. Hasságra. 1840. Nagy-Selykre
ment, hol 1851. aug. 7. meghalt. A selyki
káptalan syndikusa volt 11 évig. — Munkája : De Librorum
N. T. rite interpretandorum ratione recentiorum quorumdam commentis opposita dissertatio.
Cibinii, 1821. — Kéziratban: Beiträge
zu einer Geschichte des Schelker Capitels
(Ism. a brassói Schul- und Kirchenzeitung
1852. 2. sz.)
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II.

71.

—

Vokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 98. 1.

Hartl Alajos, orvosdokor, m. kir. belügyminiszteri titkár. később tanácsos, szül.
1826-ban; orvosdoktori oklevelet nyert
1857-ben Pesten. — Czikkei a Gyógyászatban (1861. Közlemények az országos
orvosi hivatalból, 1862 M. k. helytart.
tudósítmányok, 1863. Közegészségi ügyek,
1864. Közegészségügyi közlemények), az
Orvosi Hetilapban (1861 — 64. Közlemények az orsz főorvosi hivatalból) sat.
Oláh Gyula,

Magyarország közegészségügyi

statistikája. Bpest. 1876. 86. 1.

Hartlieb György, ág. ev. lelkész, tübingai származású volt és hazánkban élt
mint lelkész és koszorús költő. — Munkái:
1. Tvmvlvs In Honorem et Gratiam Honestissimae Castissimae. Omnivmque Virtvtvm Flosculis laudatissimae Matronae.
Annae Reuerendi et cl. Viri Dni Joannis
Schmuckij Erffurdensis, Theologi eximij
Verbi diuini in Oppido Neck comitatus
Lanseensis Hungáriáé. Ministri vt sinceri:
ita vigilantissimi: coniugis q u a e . . . 15.
Oct. (1600) . . . placido fine in Domino
quieuit... Kereszturij, 1601. — 2. Carmen Heroicvm. Spectabiii Et Magn. Dno:
Francisco de Nadasd . . . Comitatvvm
Castriferrei, & Soproniensis Comiti... qui
pie & placide in Christo 4. l a n u : A.
(1604) Saruarini expirauit. U. ott, 1604.
— 3.i4na^ramwiaíaHvngaroSopronia.,.
U. ott, 1610.
Szabó

Károly,

R é g i M.

Könyvtár

II.

86.,

87., 92. 1.

Hartlieb János,

ág. ev. lelkész Vesen-

dorfban. — Munkája : Christlicher
vnd
kurtser Bericht von dem hochwirdigen
Sacrament des Altars, ausz der ersten
Epistel an die Corinther am eilfften gezogen, dem einfeltigen Leyen zum vnterricht Fragveisz gestelt. Eberaw (Monyorókerék) in Ungern, 1590. (Előszó kelt
Vesendorffban 1590. márcz. 30.)
Szabó

Károly,

R é g i M . K ö n y v t á r I I . 57.

Hartmann Antal, theologiai doktor,
főesperes-plébános, szül. 1735. ápr. 22.
Budán ; elvégezvén ugyanott a bölcseleti
tanulmányokat, Barkóczy Ferencz egri
érsek 1754-ben fölvette egyházmegyéje
kispapjai közé, mire Egerben hallgatta
a theologiát; tanárai voltak : Ambrosovszky Mihály. Gerstocker Antal. Török
Mihály, Schmelczer János. Deli János és
Kovács József. 1758. júl. 30. Budán a
theologiai tudományokból
vitatkozott.
Segédlelkész volt az egri káptalanban és
a bölcselők correpetitora. 1760-ban Károlyi Antal gróf vallai (Szatmárm.) plébánosnak hívta meg, honnét öt és fél
év múlva gróf Eszterházy Károly egri
püspök Fénybe (Szatmárm.) nevezte ki
lelkésznek ; 1778-ban Szatmár és Ugocsa
megyék főesperese lett. 1785-ben a fölajánlott egri kanonoki állást nem fogadta
el és megmaradt fényi plébániájában,
hol 1788. febr. 2. meghalt. Hannulik
János öt latin elegiát írt emlékére (Pest,
1788.) — Munkája: Scripturae
sacrae
novum testamentum
scholastice, & polemice explicatum,
in quo & apparentes antilogiae solvuntur, et praecipui
religionis orthodoxae articuli ex incorrupto verbo Dei, ac sanctorum patrum
sententiis demonstrantur ; et heterodoxorum graves contra scripturam sacram
errores. atque ex hac pro suis sectis
deprompta argumenta refutantur. M.Karolini, 1771. Három kötet. (A III. Acta
apostolorum cz.) — Kézirati munkái:
Commentaria in residuam partem Novi
Testainenti; Prolegomenafusiora in Scripturam Sacram; Specimen juris canonici
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in titulum 49. Gregorii IX. de immuniiate ecclesiarum.
Petrik Bibliogr. és kézirati latin életrajza
1788-ból (a m. n. múzeum kézirattárában).

Hartmann József A., orvosdoktor, segédorvos a pesti egyetem szemészeti koródájában. — Czikke az Orvosi Tárban
(1845. I. A szaruhártya homályoknak
természetéről és különféle orvoslási módjáról). — Munkája : Dissertatio inaug.
chir. med. de intro-retroversione. Vindobonae, 1840.
Szinnyei

Könyvészete.

Hartmann Károly,
gyógyszerész-jelölt. — Munkája : Chemisch-Pharm
aceutische Abhandlung
über die Präparate des Opiums, welche zur Erlangung
der pharmaceutischen M agister-Würde
in dem Laboratorio der k. ung. Universität dargestellt worden sind im J. 1841
- 42. Pesth. (Két társával együtt).
Szinnyei

K ö n y v é s z e t e 167.

H a r t m á n Lipót, izraelita magyar tanító Nagy-Kanizsán ; 1857-ben lemondott
tanítói állásáról és Zágrábban könyvkereskedő és könyvnyomtató lett, hol
1881-ben meghalt. — Czikke az Életképekben (1847. I. Az Ahn-Seidenstückerféle módszernek lényege s annak hazánk
nyelvére való alkalmaztatása). — Munkái:
1. Praktischer
Lehrgang zur schnellen
und leichten Erlernung der ungarischen
Sprache. Nach dem Französischen von
Dr. F. Ahn. 1. Cursus 2 Abthlgen. GrossKanizsa, 1845 — 46. — 2. Magyar zsidó
vagy zsidó magyar ? Pécs, 1848. (Németül. Zágráb, 1861,) — 3.
Gyakorlati
módszer a német nyelvnek gyors, könnyű
és alapos megtanulására Ahn (Seidenstücker) tanmódja szerint nyelvtani jegyzetekkel. Első folyam 2 rész. Nagy-Kanizsa, 1851. (ü. kiadás, 1852., 3. k. 1855.,
4. k. 1857. U. ott, 6. k. Zágráb, 1864.,
8. k. 1873., 9. k. 1879. U. ott. Második
folyam 2 rész, 2. kiadás. U. ott. 1864.)
Kertbeny, Magyar irodalom a világirodalomban. Bpest, 1876. 24. 1. — Petrik Köny-
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vészete és Bibliogr. — Sí. Könyvészet 1879.
és Bátorfi Lajos szives közlése.

Hartmann Mihály, orvosdoktor, nyerges-ujfalusi, esztergommegyei származású. — Munkája: Dissertatio
inaug.
medica de morbis primae infantiae. Pestini, 1840.
Rupp,

B e s z é d 162.— Szinnyei

Könyvészete.

H a r t m a n Sándor, ügyvéd Budapesten.
— Munkája : Zichy Jenő' gróf és a magyar világkiállítás.
Bpest, 1891.
Horváth

Ignácz

Könyvészete

1891.

Hartó (Szokolay) János, iparos, szül.
1781. szept. 8. Kecskeméten, hol asztalos
mesterséget tanult; a rajzban kevés előmenetelt tett, a verselésre nagy hajlammal bírt. Kecskemét történetére vonatkozó
verseit 1815. aug. 25. mutatta be először
a városi tanácsnak, kinyomatására segedelmet kért, de ekkor és még utóbb
néhányszor ismételt kéréseivel elutasíttatott ; elvégre az elvénhedt és nehezebb
munka által való kenyérkeresetre már
tehetetlen embert megszánta Tomori
Szabó Sándor, akkori kecskeméti tanár
és verseit megsimítva, számos jegyzetekkel ellátva kiadta: Szabadalmas
Kecskemét városának
történetirati
ismertetése. Az az : régibbkori és jelen állapotjának lehető hív előadása. Kecskemét.
1846. (H. munkája 740 pár versből áll,
mely 48 lapra terjedne, a jegyzetekkel
együtt azonban 180 lapot foglal el.) H.
1853. nov. 2. halt el Kecskeméten.
Homyik János, Kecskemét város története.
Kecskemét, 1860. I. k. (Előszóban a VII.
lapon). — Petrik Bibliogr.

Hartvik. L.
Chartuitius.
Hartyáni Imre, énekszerző a XVII.
században. — Egy éneke van a Decsycodexben (a m. tud. akadémia könyvtárában) és a 41. ps. Háborúsága Dávid
királynak (Bornemissza, Énekek CIII.)
szintén az ő műve. Nevét Hartianj-nak
írta.
Vj 31. Muze um

1850. I . ( T o l d y F . ) —

IV. 22. 1.

16*

Figyelő
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H a r u m Péter, bölcseleli s jogi doktor,
cs. kir. udvari tanácsos, egyetemi tanár,
szül. 1825-ben Gráczban Stájerországban;
ott végezte gymnasiumi tanulmányait;
a bölcseleti s jogi tudományokat Bécsben
hallgatta, hol mindkét kar doktori oklevelét elnyerte. 1848-ban a tanulmányi
bizottság tagja, utóbb a miniszterelnöki
sajtóosztály és az Oesterr. Deutsche Post
munkatársa, az ausztriai pénzügyi ügyészség gyakornoka volt. Jeles jogtudományi
értekezései alapján 1850-ben a nagyszebeni jogakadémiához a polgári s büntetőjog tanárává neveztetett ki. 1852-ben
az ausztriai polgári jog rendes tanára
lett a pesti egyetemen, hol 1855-től a
német magán-jogot is tanította. 1860-ban
a jogi kar prodecanja volt. 1861-ben az
említett tudományok rendes tanárává
helyeztetett át az innsbrucki egyetemhez;
itt a dékáni s 1864-ben a rectori méltóságot viselte; mint rector az egyetemnek
és később az innsbrucki kereskedelmi
kamarának képviselője volt a tiroli országgyűlésen, melyen a szabadelvű párt
kitűnőbb tagjai közé tartozott. 1864-ben
a cs. közoktatási tanács, 1867-ben a vitás
közjogi ügyek eldöntésére szervezett birodalmi törvényszék (Reichsgericht) tagjává
lett. 1870-ben ő felsége a bécsi egyetemhez az ausztriai polgári jog rendes tanánárának nevezte ki. Meghalt 1875. ápr.
6. Bécsben. Magyarországon tartózkodása
alatt a magyar nyelvet annyira sajátjává
tette, hogy az 1860. bekövetkezett átalakulás után illetékes helyről tanszéke megtartására szólíttatott fel, mire azonban a
politikai viszonyoknál fogva hajlandó
nem volt. — A sajtótörvényhozásról,
szerzői (írói) jogról, polgári házassági
törvényhozásról írt munkái, számos értekezése a polgári s büntetőjog köréből
a külföldi folyóiratokban jelentek meg.
— Hazánkban megjelent munkája : Lie
Press-Ordnung
vom 27. Mai 1852, nebst
jenen Bestimmungen des neuen allgemeinen Strafgesetzes, welche auf Druck-

schriften Anwendung finden, und den
sonstigen noch in Kraft bestehenden
darauf bezüglichen Verordnungen, insbesondere dem a. h. Patent zum Schutze
des geistigen Eigenthums vom 19. Oct.
1846. Pest, 1852.
Reform

1875. 99, SZ.

] 875. 82. sz. — Petrik

—

Budapesti

Közlöny

Bibliogr.

Hary Sándor, m. kir. pénzügyi fogalmazó-gyakornok; meghalt 1881. ápr. 12.
Budapesten 29 éves korában. — Czikke
a Vasárnapi Újságban (1874. 19., 20. sz.
A nemzetközi kereskedelem és eszközei.)
Gyászjelentés.

Hasconius Mihály. L. Haskó Mihály.
Haselmeyer Pál, igazgató-tanító Budapesten. — Munkája: Ének-füsér.
Alkalmas iskolai énekek kettős hangra az
elemi népiskolák használatára. Bpest,
1878. (2. jav. kiadás. U. ott, 1881.)
Kiszlingstein Könyvészete.

Hasenfeld Herman,
orvosdoktor, sebész. szülészmester és állatorvos, pozsonyi
származású. 1837-ben nyert orvosdoktori
oklevelet és mint seborvos Pesten telepedett le. — Munkája: Diphteritis,
specimen inaug. medica. Pestini, 18-37.
Bugát

és Flór,

Magyarországi

orvosrend

névsora 1840-re. — Rupp, Beszéd 1G0. 1 —
Szinnyei

Könyvészete.

Hasenfeld Manó, orvos- és sebészdoktor, szülész, született 1836-ban ; a
bécsi egyetemen 1860-ban nyert orvosdoktori oklevelet; 1863-tól a fürdő-gyógyászat magántanára a budapesti egyetemen,
a párisi orvos-fürdészeti, a londoni orvosegylet és a nőgyógyászati társulat levelezőtagja és Szliács rendelő főorvosa. —
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1861. A
szliácsi fürdő rövid vázlata, 1863. A fehérfolyás gyógyítása, Rostos méhpöfeteg
egy esete. 1864. A szliácsi fürdő élettani
hatásáról, 1865. Az ásványvizek vegyelemei összefüggéséről a föld minőségével,
Méhelhajlások s azok gyógykezelése a
Hodge-féletartaszokkal, 1866. Az ásványvizek szerves vegyelemeiről, A méh mögötti
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vérsérvről. 1872, Orvosi szemle az 1871.
fürdőidényről Szliácson, 1878. Sebészeti
észleletek az 1877 fürdőidényről, A vaginisrnusról), sat. a Gyógyászatban (1863.
A szénsavas légfürdőnek hatásáról), a
Gyógyszerészi Hetilapban (1865. A szénsav képződési helyéről a föld belsejében),
a Math, és Term. Közleményekben (III.
1865. A szliácsi Józsefforrás vegyelemzése, A Perneken találtatott ásványforrásnak helyrajza), a M. Term. Társ.
Közlönyében (1867. Szliács földtani viszonyai), a M. orvosok és term, vizsgálók
Munkálataiban (IX. 1864. A szliácsi fürdő
élettani hatásáról a mostani nézetek
alapján), az Annales d'Hydrologieban
(1889. Franzensbad dans la Saison 1889.,
előadás a párisi société d'hydrologie
medicale rendes ülésében). — Munkái:
1. Szliács. Bericht über die Saison 1860.
Wien, 1860. (Különnyomat a WienerMedicinal-Halleból.) — 2. Orvosi szemle
az 1860. évi fürdői-idény fölött Szliácson,
egybekötve a fürdőintézetnek leírásával
rövid vázlatban. Pest, 1861. (Előadatott
a budapesti orvosegylet 1861. febr. 4.
gyűlésén.) — 3. A szliácsi vasas hévvizek élet- és gyógytani hatása. U. ott,
1862. (Különny. az Orvosi Hetilapból.)
— 4. Eaux ferrugineuses
thermales
de Szliács (en Hongrie). Paris, 1862. (2.
kiadás. U. ott, 1878.) — 5. A
koritniczai
gyógyforrások.
Élettani és gyógytani
szempontból. Pest, 1862. (Különny. az
Orvosi Hetilapból.) — 6. Az
ásványvizek
tulajdonságairól
átalában. U. ott, 1863.
(Székfoglaló a budapesti orvosegyletben
1862. télelő 20.) Pest, 1863. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) — 7. Az
ásvány források
eró'szetéröl. A kir. m
természettud. társulat télhó 11-én tartott
ülésében e l ő a d t a . . . U. ott, 1863. (Különnyomat a Gyógyszerészi Hetilapból). —
8. Eaux minérales
de la Hongrie et
en particulier eaux minérale jodée de
Csíz. Paris, 1864. (Kivonat az Annales
de la Société d'Hydrologie Medicale de
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Paris X. k.) — 9. A
méhelhajlásokról
(Flexiones uteri) és azok gyógykezeléséről
Hodge-féle emeltyű méhfartaszokkal. Pest,
1865. (Előadatott a budapesti m. kir.
orvosegylet jan. tartott rendes ülésében.)
— 10. Szliács fürdő gyógyhely Zólyom
mellett. Tájképi, történeti, földtani, természettani és vegyi tekintetben, élet- és
gyógytani hatásairól és a gyógyhely egyéb
ügyeiről. U. ott, 1871. (Egy tájképpel és
egy térképpel. 2. kiadás. Bpest, 1878.
Németül: Der Curort Szliács... Wien,
1867., 2. kiadás. 1872., 3. k. 1878. U.
ott; francziául Bpest, 1878.) — 11. Bericht über die Badesaison 1889 im Franzensbad. Wien, 1889. — 12. BalneoloBpest. 1890. (Különgicus tapasztalatok.
nyomat a Gyógyászatból.) — 13. Külföldi és hazai ásványvizek s gyógyhelyek.
U. ott, 1892.
Síinnyei

K ö n y v é s z e t e 255., 997. 1. —

Oláh

Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája Budapest, 1876. 86. 1. — Acta
reg. scient. Universitatis Budapestinensis
3 8 7 8 — 7 9 . I . 21. —
nárainak
—

irodalmi

M. Könyvészet

Budapesti
munkássága

tud.-egyetem

ta-

1886—91. 49. 1.

1892.

Hasko András, egyetemi hallgató volt
Vittenbergában 1734. máj. 29-től 1738.
márcz. 29-ig. midőn hazájába visszatért;
Szakolczáról (Nyitram.) származott és
egy munkát írt Vittenbergában : Animadversio, qua litem logicorum de quaestione: an ex falsis praemissis nonnunquam vera sequatur conclusio ? logomachiam esse demonstrat. (E munkának
azonban megjelenését és esetleg a nyomtatási évet Bartholomaeides nem írta
meg).
Bartholomaeides,
237. 1.

Memoriae

Ungarorum

Haskó Jakab, nyitrai püspök, morvaországi származású volt és 1647-ben
vétetett föl a bécsi Pázmány-intézetbe,
hol a bölcseletet és theologiát tanulta.
1654. ápr. szomolányi (Pozsonym.) plébános lett, hol az egyházi anyakönyveket
kezdte írni és a plébánia-templomban
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1656-ban új oltárt készíttetett. 166U. m á j .
Csejtére (Nyitram.) neveztetett ki plébánosnak, hol 1661-től szintén írni kezdte
az anyakönyveket és megírta a csejtei
plébánia történetét; 1662. ápr. 14. pozsonyi s 1664. esztergomi kanonokká
léptették élő. 1666. vágújbelyi prépost
lett.; itt is 1669-től írta az anyakönyveket, a préposti palotát pedig emeletesre építtette; 500 ág. evangélikust térített át a kath. hitvallásra lo72. bosoni
ş tribuniczi vál. püspök, 1690-ben nyitrai
püspök lett s ugyanazon évben Beczkón
a szent Ferenczrendieknek kolostort építtetett, hol arczképe őriztetik. A nyitrai
püspökségről 1691-ben lemondott és visszatért Vágújhelyre, hol 1695. okt. 19.
meghalt.
Nagy

dicsőségre

emeltetett

hiv

szolga.

Nagy-

Szombat, 1695. (Halotti beszéd). — Jedlicska,
Kiskárpáti Emlékek I. 212., II. 479., 571. 1.
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 593.1.
—

Némethy,

I.udovicus,

Series

Parochorum

Strigon. 613. 1.

Haskó Jóssef, kath. plébános, szül.
1828. jan. 26. Budán ; a gymnasiumot
ugyanott, m a j d mint az Emericanum
növendéke Pozsonyban, a bölcseletet
1845-től Nagyszombatban, a theologiát
Bécsben végezte. 1852. júl. 23. miséspappá szenteltetett föl. Segédlelkész volt
Verebélyén, 1853-tól Nyergesujfalun, 1854.
Szomoron és okt. 3-tól 1855. ápr. 22-ig
csolnoki administrátor; azután nevelő
Pál ffy Lipót grófnál. 1860. aug. 14. a
bátorkeszi. 1868. ápr. 7. a dunaszerdahelyi plébániát kapta. 1890-ben esperes
s kerületi iskolai felügyelő lett. — Irt a
Kath. Christbe (1850. Die Rabenmutter
sat.), a Volksíreundba (hirlapi leveleket,
czikkeket), a M. Sionba (1863. Korvinyi
J á n o s kéziratának ismertetése, 1865. A
nagybárkánvi plébániához tartozó SzentKút eredetéről, történ, okmányok nyom á n ) sat.
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dozópap és tanár, szül. 1778. ápr. 27.
Nyitrán ; 1800. szept. 28. lépett a rendbe
Privigyén ; tanított 1801—02. Privigyén
és Kőszegen; 1803—4. theologus volt
Nyitrán, 1805. az ujoncznövendékek másodmestere Privigyén ; gyinnasiumi t a n á r
volt 1 8 0 6 - 8 . Podolinban, 1809—11. KisSzebenben, 1812. Nagy-Károlyban, 1813
— 1818. Nyitrán, 1819—26. a növendékpapok másodmestere Trencsénben ; tanár
1827—29. Váczon, 1 8 3 0 - 3 2 . rector és
gymn. igazgató Privigyén, 1833. vicerector Korponán, 1834—37. Léván, 1838
—1844. spirituális Korponán. hol 1844.
november 16. meghalt. — M u n k á i : 1.
Carmen meritis. et honoribus cels. dni
s. r. i. principis Innocentii ab Odescalchi.
Svrmii, Bracciani, ac ceritum ducis, comitis de Rocconfredo . . dum onomasticum diem suum 28. Julii celebraret.
debita cum venerantia oblatum a D.
1822. Tyrnaviae. — 2. Carmen,
quo
adm. rev. dnum Stephanum Haskó emeritum parochum Mocsonokiensem, dum
sacrum presbiteratus sui jubilaeum recoleret, celebravit. Trenchinii, 1824.
Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives
közlése a rendház jegyzökönyvéből.

Hasko Mihály, bölcseleti s orvosdoktor, Rákóczy György udvari orvosa, beszterczebányai nemes származású ; szülővárosában volt gymnasiumi t a n u l ó ; azu t á n a prágai egyetemre ment, hol 1620.
márcz. 5. bölcseleti doktor lett. Hazájába
visszatérvén. Zsolnán tanította az ifjúságot ; azonban a zavarok és fölkelések
háborúságai kényszerítették őt hazáját
elhagyni s Tiibingába ment, hol 1637.
máj. 19. iratkozott be az egyetemre.
Miután orvosi oklevelet nyert, visszatért
Erdélybe I. Rákóczy György fejedelem
udvarába. A háború viszontagságai végre
kényszerítették őt Erdélyt is elhagyni és
Trencsényben telepedett le. — Munkái:
1. Praestat
ne f oris hostem
adoriri,
Zelliger, Egyházi írók Csarnoka 160. —
Némethy, Lud., Series Parochorum 614. 1.
a n eum domi expectare ? Praes. Don.
Haskó László,
kegyes-tanítórendi ál- I Basil. Deutschenbergkio. . . dum in Aca-
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demia Pragensi prima Philosophiae Laurea d. 5. Mart. an. 1620. solemni ritu
insigniretur. Pragae. (Az emlékére írt e
munkában közölt költemények közül
Weszprémi lenyomatott kettőt). — 2. De
Tormentarinrum
plagarum
Natura.
Dissertatio. Tubingae. 1637. — Nevét
Haskoniusnak és Ascanius Pannoniusnak is írta.
Weszprémi, Succincta Med. Biographia III,
153.

Hassauer Ferencz. — Kézirati munkája : Dissertatio de externa forma regiminis in ecclesia recens plantata in Hungaria, ex fonti bus producta et sciagraphice deducta. (4rét 20 lap, a m. n.
múzeum kézirattárában).
Hatala Alajos, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1817. okt. 11.
Nyitrán; 1834. szept. 13. Trencsénben
lépett a rendbe; 1842. aug. 17. Kalocsán
áldozópappá szenteltetett; 1836 — 38. próbatanító volt a trencséni gymnasiumb a n ; 1839—40. Váczon bölcseletet, 1841
42. Nyitrán és Szent-Györgyön tbeologiát
tanult; gymnasiumi tanár volt 1843—44.
Podolinban, 1845. Trencsénben, 1846. Léván, 1846—47. Kis-Szebenben ; hitszónok és plébánoshelyettes volt 1847—49.
Breznán; tanár 1850. Selmeczen, 1850
—52. Nyitrán, 1852—53. Tatán, 1853—
55. tót hitszónok Szent-Györgyön. 1856
—63. hittérítő Éjszak-Amerika Buffalo
kerületében. 1864-ben M -Szigeten tartózkodott betegen, 1865-től a kolpachi
(Selmecz közeiéhen) plébánia administratora volt, hol 1867. jún. 2. meghalt. —
Munkája : Illustr. dno Antonio Marcsihányi de Pucho et Csóka dum in munus
suppremi comitis incl. comitatus Trencbiniensis introductus est e scholis piis Trenchiniensibus 1845. Nitriae.
Peirik Bibliogr. és Csaplár B. szives közlése a r e n d h á z jegyzökönyvéből.

Hatala Márton. L. Hattala
Márton.
Hatala Péter, theologiai doktor, egyetemi rendes tanár, a Petőfi-társaság tagja.
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szül. 1832. febr. 17. Tót-Megyeren Nyitramegyében, hol atyja Káiolyi István gróf
gazdatisztje volt; a gymnasiumot Szombathelyen kezdte s a felsőbb osztályokat
és a bölcseletet Pesten hallgatta; az
1848. szabadságharcz alatt a honvédek
közé lépett és mint tüzér szolgált a világosi katasztrófáig; ekkor fogságba került,
honnét kiszabadulván, a papi pályát választotta s az esztergomi főegyházmegye
növendékpapjai közé vétette föl magát,
honnét aztán a pesti egyetemre a theologia hallgatására küldetett. 1855. márcz.
14. Esztergom főegyházmegyei áldozópappá szenteltetett föl. Néhány évig káplán volt Nyergesuj falun és Hédervárott.
1856-ban theologiai doktorrá avatták.
1857—60-ban mint hittérítő járt Palesztinában. Innét visszatérvén, 1861-ben
tanár lett az esztergomi papnevelőintézetben. 1866 óta a pesti egyetemen a
sémi nyelvek tanára. 1872—73-ban rector
is volt. 1869—70-ben a római egyetemes
zsinat alatt hosszabb ideig tartózkodott
a pápai városban, hol alkalma nyilt az
ott napirenden levő kérdéseket közvetlen
közelből tanulmányozni s e tanulmányok
a későbbi római határozatok után irányadók lettek előtte. A kath. congressuson
az esztergomi papság egyk képviselője
volt és a kisebbség elveit osztotta. 1874ben a r. kath. vallást elhagyta s az unitárius vallásra tért. — Költeménye jelent
meg a pesti kegyesrendiek gymnasiumában a költészetet tanulók Zsengemutatványaiban (Pest, 1847.) Czikkei a Religióban (1857. 1 Tudósítások az ausztriai
zarándokokról, II. Jeruzsálem, 1858. Szent
föld, 1859. I. Beitdsalla. 1861. Tábor
hegyén, A bold, szűz Máriának sírja a
Jozafat-völgyben), a Népnevelők Közlönyében (1857. A kath. néptanító és a
vallás szelleme), a M. Sionban (1863—
65. Négy év a szentföldön, tanulmány
és tapasztalás után, 14 közlemény, 1864.
Magyar keresztesek 1217—1218., 1866.
Pécsváradi Gábor, szent Ferencz-rendi
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Határfalvy

szerzetesnek utazása a szentföldön 1514ben), az Egyházi Lapokban (1867. Az
izraeliták utolsó napjai Egyptomban, Az
Úr Jézus születési barlangja Bethlehemben. Püspökválasztás a kereszténység
első századaiban, 1868. Hogyan értelmezendő az egyháznak, a szent írás isteni
eredetéről szóló dogmája. 1869. Jákob
jövendölése), a Kath. Néplapban (1869.
A sionhegyi apáczák árvaháza Jeruzsálemben), a Havi Szemlében (1869. Az ős
evangelium, 1878—7y. A mesék ős hazája,
1880. A zsidók Palesztinában, Afrikából),
egyházpolitikai czikkek a Honban (1873 —
75.) és a Neues Pester Journalban (1873—
74.), a M. Tanügyben (II. 1873. A lelkészek képzése Poroszországban), a Magyarország és a Nagyvilágban (1875. Keleti
képek), a Petőfi Társaság Lapjában (1877.
Zohairnak, az Abi-Szolme fiának Moallakat, kaszidetje. arabból prózában ford.,
irodalomtörténeti bevezetéssel, 1878. Adós
és hitelező, kalmár és vevő az arab
beduin költészetben, prózában ford.), az
Otthonban (1875. A Messiás országa), az
Életképekben (1876. Oktatás a Kaduri
könyvéből a jogtudományról, fordítás
arabból, A királyok kincstára, ford, arabból). az Egyetemes Philol. Közlönyben
(1877. A pún szöveg Plauţus Poenulusában, 1886. A zsoltárkönyv), a Koszorúban (1879. Az iszlám és a civilisatió,
Jézus az iszlám szerint. 1880. Nők az iszlamban, 1881—82. Názáretbe és Lorettóba,
Mekkába. A moszlim szentek, 1883. A
szentsír templomában), a Keresztény
Magvetőben (1881-től), a lőcsei Albumban (1882. Beildsálától Hebronig), az Új
Községi Közlönyben (1883. Közigazgatás
ázsiai Törökországban), a M. Salonban
(II. 1884—85. Rómából, IV. 1890—91.
Négy év a szentföldön), az Ország-Világban (1885. Budavár ostrománál), a Hétben (1891. A nagy hét Jeruzsálemben), az
Érsekújvár és Vidékében és egyéb vidéki
lapokban (Bethlehemben). — Munkái:
1. Theses ex universa theologia quas in
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c. r. scientiarum universitate pestiensi
publice defendendas suscepit. Pestini,
1856. — 2. Vezérlapok a szent földre,
vagyis tapasztalásból merített tanácsok
az út kezdetére, folytatására s bevégzésére. az útba eső jelesebb helyek, nevezetességek s a szent helyek leírásával a
magyar zarándokok kedveért. Pest, 1857.
— 3. Az ó- és újszövetségi
szentírás,
a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti
szövegre. Díszkiadás 230 külön képpel
és díszrajzokkal. U. ott. 1869. (Kiadta
Biedl Szendével.) — 4. A moral viszonya a valláshoz. Bectori beszéd. U. ott,
1874. — 5. Az én hitvallásom.
Bpest,
1875. — 6. Arab nyelvtan, olvasókönyv
és szótár, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. U. ott, 1877.
— 7. Mohammed élete és tana. U. ott.
Ib78. — Szerkesztette Budapesten az
Egyházi Lapok cz. havi füzeteket 1867.
máj.—1868. jan. (Bodnár Zsigmonddal
együtt), a Szabad Egyház cz. politikai
napilapot 1869. júl. 15-től 1872. jún. 29-ig
(Prileszky Tádéval) és ennek folytatását
a Szabad Sajtót 1872. júl. 2-tól decz.
31-ig gróf Csáky Gyulával és 1873. jan.
1-től márcz. 29-ig, mikor megszűnt, Rózsaági Antallal, a Katholikus Reform cz.
egyházi s tanügyi hetilapot szerkesztette
s kiadta 1873. ápr. 6-tól júl. 30-ig. —
Arczképe: kőnyomat, rajzolta Marastoni
József 1873., nyornt. Beck Ferdinand
Budapesten.
N'övilág

1857. 86. SZ. — Hazánk

1872. 32. SZ. a r c z k . — Magyarország
világ

1872. 33. SZ. a r c z k .

—

és a

Külföld

és a

Figyelő

Nagy-

1876. 5.

sz. (Bodnár Zsigmond és Irodalmi Dolgozatai. Bpest, 1877.) — Petrik Könyvészete
és Bibliogr. — Zelliger, Esztergom-vármegyei irók. Bpest, 1888. 62. 1. — V. Sión 1890.
259. — M. Salon XV. 1891. a r c z k .

Határfalvy Mihály, török földön élt
hazánkfia. — Kézirati műve: A török
birodalomról 1611-ben írt munkácskája,
mely Komáromi Jánosnak, Tököly bujdosó fejedelem titkárjának eredeti naplójához van csatolva. (Thaly Kálmán mu-
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tatta be a m. t. akadémiában 1867. július 1.)
M. tud.

Akadémia

Értesítője

1867. 1S5. 1.

Hatházi Kis Miklós, ev. ref. tanuló
volt 1643. jún. 15-től Debreczenben.
1648. máj. 15-től főiskolai senior ; 1650ben pedig az utrechti egyetemre ment.
— Munkája : Disputatio
theologica ad
politicam ecclesiasticam de ritibus seu
ceremoniis ecclesiasticis. Ultrajecti, 1652.
Bakóczi János szives közlése (a debreczeni
jegyzökönyvekből és Koncz Józsefé Marosvásárhelyről).

Hatos Gusztáv, m. kir. igazságügyminiszteri fogalmazó; 1866-ban Eperjesen jogot tanult; meghalt 1876. márcz.
28. Budapesten a Rókus-kórházban. —
Czikkei a Budapesti Közlönyben (1868.
128. sz. Postalánczolatok hazánkban
1704-ben gr. Koháry István sajátkezűleg
írt jegyzeteiből), a Hazánk és a Külföldben (1869. Kiegyezés egy ember halála fölött 1578-ban, 1872. Még néhány
földalatti labyrinth),a Századokban (1869.
Naplótöredékek 1658-ból, 1870. Baranyavármegye főispánjai, 1874. Adalékok a
magyar képzőművészek sorozatához, 1875.
Az Istvánffyak czímere, 1876. Balassa
Bálint levele Móricz Balázshoz 1585.,
1876. Mátyás király gyűrűpecsétje, 1877.
Királyi méhészek Baranyában), a Reformban (1872. 266. sz. Árpád sírjánál), a
Vadász és Versenylapban (1872. Adatok
a hazai vadászat régibb történetéhez), a
M. Prot. Figyelmezőben (1872. oklevél
közlések), a Vasárnapi Újságban (1874.
oki. közlés.) — Levele Erdélyi Jánoshoz,
Eperjes, 1866. nov. 25. (Az Erdélyi-Tárban, Erdélyi Pál birtokában).
Gyászjelentés,

Hatos István,
ügyvéd Aradon. —
Szerkesztette az Arader Zeitungot 1873ban, mely évben az megszűnt és helyette
a Neue Arader Zeitungot szerkesztette
1880. nov. l-ig.
Lakatos Ottó, Arad Története III. 106., 107.1.

Hatos László,

premontréi rendi ál-
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dozópap, szül. 1788. márcz. 11. Nagyszombatban ; 1808. okt. 12-én lépett a
rendbe; egy ideig mint ünnepi hitszónok működött Türjén; utóbb mint gymnasiumi tanár Keszthelyen és Szombathelyen, később mint házgondnok és
jószágkormányzó. Meghalt 1859. márcz. 10.
Csornán Sopronmegyében. — Munkája:
A keszthelyi ifjúsághoz intézett oskola
beszéd, melyet az 1820. febr. 12. mint
dicsőségesen uralkodó első Ferencz királyunk születése napján ennek tiszteletére szerkesztett. Keszthely.
A budapesti egyetem könyvtára példányáról és Laky Demeter szives közlése után.

Hattala Márton, theologiai doktor és
egyetemi tanár. szül. 1821. novemb. 4.
Trsztenán (Árvám.); középiskoláinak végeztével azesztergomfőmegyei papok közé
fölvétetvén, előbb a pozsonyi Emericanum növendéke volt, 1842-től a bölcseletet Nagyszombatban, 1844-től a hittudományokat Bécsben hallgatta. 1848.
decz. 12. miséspappá szenteltetett föl;
segédlelkész volt Bozókon, majd Hodrusbányán; 1850-ben a tót nyelv tanára
lett a pozsonyi főgymnasiumban. Nagy
kedvvel foglalkozott a szláv nyelvek
tanulmányozásával; döntőleg szólalt fel.
midőn a bernolakisták és Stur (a cseh
s tót és liptói tót nyelvjárás) hívei küzdöttek egymással, ez utóbbiaknak adván
igazat. Felszólalásának az az eredménye
lett, hogy a tót irodalom jelesebbjei
1851-ben Pozsonyban összegyűltek s olt
elfogadván H.-nak a tót irodalmi nyelv
megállapítására czélzó javaslatait, őt
bízták meg, hogy írja meg a tót irodalmi
nyelv nyelvtanát, mely azóta máig a
tót irodalmi nyelvnek irányadó nyelvtanául szolgál. Nyelvészeti működése elismeréseül 1861-ben a prágai egyetemhez
rend. tanárnak nevezték ki, hol már
1854 óta mint magántanár működött;
1892. nyugalomba vonult. A II. osztályú
szent Anna-rend lovagja. — Munkái:
1. Gramtnatica
linguae slovenicae, col-
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lectae cum proxime cognata Bohemica.
Schemnicii, 1850. — 2. Čechisch-slowakische und deutsche Aufgaben
zum
beiderseitigen Uebersetzen und Lesestücke. Pressbuig, 1851. — 3.
Kratkd
mluvnica slovenská. U. ott, 1852. (Rövid tót nyelvtan). — 4. Zvukoslovi jazyka staro-i novoőeského a slovenského.
Prága, 1854. (A régi s új cseh és tót
nyelvek hangtana). — 5.
Srovnávaci
mluvnice jazyka českého a slovenského.
U. ott, 1857. (A cseh és tót nyelv összehasonlító nyelvtana). — 6.
Mluvnica
jazyka slovenského. I. rész. Pest, 1864.,
II. rész. Beszterczebánya, 1865. (Tót
nyelvtan). — 7. Be contiguarum
mutatione in linguis slavicis. Pragae, 1865.
(Ex Actis regiae scientiarum societatis
Bohemicae. Ser. V. Tom. XIV.) — 8.
Brus jazyka českého. U. ott, 1877. (A
cseh nyelv antibarbarusa). Ezeken kívül
Patera Antallal kiadta az ó-cseh Alexandreis szövegét 1881-ben és sokat polemizált német tudósokkal, főleg Schleicher
Ágosttal. — Nevét Hatalának is írták.
Majer István Bibliographiája. Esztergom,
1873. 11. — Vice k, Dejiny Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 152. 1.
— Petrik

B i b l i o g r . I I . , I V . — Zelliger,

Egy-

házi írók Csarnoka 160. 1. — Pallas Nagy
Lexikona VIII. 754. 1. (Sebesztha).

H a t t a s Simeon, szent Ferencz-rendi
Gapistran szerzetes, csehországi származású ; a rend kormányzó titkára és definitor. Meghalt 1804. aug. 23. Mohácson
Baranyamegyében. — Imádságos könyvet adott ki s chronologiai táblákat készített.
Csevapovich,

R e c e n s i o 321. 1. —

Schematis-

mus Prov. S. Joannis a Capistrano Ord.
Min. S. P . Francisci Heg. Observantiae 1887.

8. 1.
Hattyuffy Dezső, bölcseleti doktor, szül.
1851. okt. 28. Rácz-Almáson Fejérmegyében, ág. ev. vallású szülőktől; középiskolai tanulmányait 1862-ben a sárszentlőrinczi algymnasiumban kezdte, a
III. és IV. osztályt a pesti ág. ev. gym-
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nasiumban, az V—VIII. osztályt a székesfejérvári zircz-cziszterczi rendű főgymnasiumban végezte 187ü-ben. A jogot a
pesti egyetemen hallgatta. Közben 1872.
szept. 16. Fejérmegye főispánja kinevezte
megyei tiszti aljegyzővé, mely állásában,
a joggyakorlatot is megkezdve, 1876. máj.
l-ig működött; azután ügyvéd mellett
dolgozott. 1877. szept. 28. és 29. ügyvédi
vizsgát tett és nov. 12. Fejérmegyéhez
tiszti iigyészszé neveztetett ki; decz. 27.
pedig rendes aljegyzőnek választatott meg;
majd később második aljegyző, árvaszéki
ülnök és helyettes elnök lett. 1882. márcz.
4. bölcseleti doktori szigorlatot tett. —
Az irodalomban a Hazánk s a Külföldben lépett föl (1869. Egy régi magyar
babona, Kreskay József egy ismeretlen
magyar Jakobinus, Mátyás király serlege,
1871. 6., 8. sz. Zrinyi a költő egy állítólagos magyar költeménye), a Székesfejérvárban (1871. Néhány szó egy alakítandó megyei régiséggyűjtemény ügyében, A szentiványi földüregekről, 10. sz.
Kreskay Imréről, A fejérmegyei főispánok
története, Szécsényi Pál kalocsai érsek
menlevele, Néhány szó a szentiványi
lelethez, A fejérmegyei írókról, 1872.
Néhány szó múzeumunk ügyében. Fejérmegye régiséggyűjtői, A régi sz.-fejérvári
kaputoronyról, a sz.-fejérvári ásatások
eredménye, Fekete János gyűjteményének
eredménye, Néhány szó a római emlékkő
feliratához, A megyei tört. és rég. egylet
ügyében, Romjainkról, 1873-tól 1876-ig
mint szerkesztő sok vegyes czikket írt a
lapba, 1879-ig pedig a lapnak belmunkatársa volt), a Fehérvári Híradóban (1880tól); írt még különféle tárgyú czikkeket
a Honba, a Nefelejtsbe, a Pesti Naplóba,
a M. Újságba s az Ellenőrbe ; a székesfejérvári Vértesaljában (1873. Dunapentele múltja, Szigetfő múltja) ; az Arch.
Értesítőben (1871—73-ban mint annak
belmunkatársa, apróbb közlések), a Figyelőben (1877. Ányos és Virág-reliquiák
Szigetfői álnév alatt), a M. Közigazgatás-
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ban (1885. Közigazgatásunk irodalma, A
megyei árvaszékek a közigazgatás keretében, Zedregi Dr. névvel és könyvism.),
a Jogban (1889. Az árvaszékek megszüntetése ; az erre vonatkozó vitát a Székesfejérvár és Vidékében folytatta), a Fejérm.
tört. és rég. egylet Évkönyvében (1885.
A nagyloóki ásatások, melyet a lelt régiségek bemutatásával együtt a budapesti
orsz. embertani s rég. társulat ülésén
1881. Budapesten felolvasott.) A budapesti egyetemen kitűzött érmészeti s
czímertani kérdésekre (1872. és 1879.)
értekezéseivel, az elsővel jutalmat, a
másodikkal dicséretet nyert. Hivatalos
elfoglaltsága mellett jelenleg is foglalkozik az irodalommal, különösen a belyi
lapokba ír társadalmi, közigazgatási, történelmi s régészeti czikkeket. — Munkái:
I. A hasai vármegyék és városok csímerei. Kolozsvár, 1881. (Különnyomat
az Erdélyi Muzeumból). — 2. Moha
kösség történelmi váslata. Székesfejérvár, 1883. — 3. A pecsétekről. Rövid
ismertetés. U. ott, 1883. (Különnyomat
a Tudósítóból.) — 4. Bucla visszavétele
1686-ban. U. ott, 1885. (Különnyomat a
Székesfejérvári Naptárból.) — 5. Fejérvármegye
történelmi
váslata.
U. ott,
1891. (Különnyomat a Székesfehérvár és
Vidékéből.) — Szerkesztette a Székesfejérvár cz. hetilapot 1873. okt.—1876.
decz. egyedül és 1877-től 1879 végéig
Boross Mihálylyal együtt; mint a Fejérvármegyei és Székesfejérvár városi történelmi és régészeti egylet titkára, szerkesztette annak Évkönyvét (I. 1885. és
II. 1893.)
M. Könyvészet
adatok.

1881., 1883. és önéletrajzi

Hatvan Ferencz, az állami kereskedelmi akadémia tanára Sopronban ; szüi.
1860. jan. 23. Pinkafőn Vasmegyében;
tanulmányait Felső-Lövőn, Bécsben és
Budapesten végezte. — írt tanügyi czikkeket hírlapokba s szaklapokba. Többi
közt a Felső Polgári Iskolai Közlönybe
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(1890. A német nyelv tanítása a direkt
módszer elvei szerint). — Munkája: A
német nyelv tanítása
a közép- és polgári iskolákban, különös tekintettel a
kereskedelmi középiskolákra.
Sopron,
1889. (Különny. a soproni áll. kereskedelmi akadémia Értesítőjéből. Ism. Egy.
Philol. Közlöny '890.)
M. Könyvészet 1889. és önéletrajzi adatok.

Hatvani Gábor, ügyvéd Debreczenben,
hol fiatal korában halt el. — Beszélyt
írt a Csokonai Lapokba (1850.) — Szerkesztette és kiadta a Szabadsajtói emlényt
Debreczenben 1848 (néhány prózai dolgozat van benne, különösen Péczeli József tanártól, Tóth Ferencztől, a szerkesztőtől sat.; epigrammák Komáromi
Károlytól).
Csokonai-Album

1861. 230., 247. 1. —

Petrik

Bibliogr.

Hatvani Imre, ügyvéd, a boldogtalan
emlékezetű csapatvezér; 1849. máj. 6.
mint őrnagy és zarándi hadparancsnok
Abiudbányát (a békealkudozások ideje
alatt) fegyveres erővel megszállja, Buteanu prefectet és Dobra procuratori elfogatja s a városbeli oláhokat lefegyverzi; máj. 9. Jancu őt Abrudbánya előtt
megtámadja, a városból kiűzi, mi közben
a fogoly Dobrát a lakosok megölik ; erre
a várost az oláhok kirabolják és felgyújtják ; máj. 19. az oláhoktól szorongatott H. Dévára vonúl vissza. Ekkor
történt az oláhok borzasztó kegyetlenkedése a magyarok ellen. A szabadságharcz után egy ideig Éjszak-Amerikában
élt, de 1850-ben azon megbízással küldték haza, hogy szítsa az elégületlenséget
és a kedvező alkalomra készítse elő a
felkelést. Különféle nevek alatt lappangott az országban ; Kerekes Mihály néven tartózkodott Tornában, Körtvélyesen.
Görgőn, majd Szilicze környékén, míg
végre Nógrádban az osztrákok kezébe
került. Ho^y kínokkal teljes vallatása
alatt senkit el ne áruljon, annyira kiéheztette magát, hogy az ebből keletke-
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zett betegségben 1856. márcz. 15. meghalt Budán. — Munkája: Szózat az
oláhfaj ügyében. Pest, 1848. — Szerkesztette a Forradalom cz. politikai hirlapot Magos Ernővel együtt Budapesten,
melyből azonban 1848. decz. 29. egyetlen mutatványszám jelent meg.
Közlöny 1849. 108. SZ. — Czetz, Bern's Feldz u g 306.

—

Kemény

Gábor,

Nagy-Enyednek

és vidékének veszedelme 1848—49-ben. Pest,
1863. 228—242. 1. — Igazmondó

1871. 51. SZ.

(Kovács Zsigmond). — Petrik Bibliogr.

Hatvani István, orvosdoktor és debreczeni tanár, H. Gergely könyvkötő és
Mester Judit nemes szülők fia. szül. 1718.
nov. 21. Rimaszombatban Gömörmegyében ; itt tanult 15 éves koráig, mikor
rhetorrá lett és Losonczra ment. hol
Kármán András alatt folytatta tanulmányait másfél évig ; 1736. febr. 24. Kecskeméten egy évig tanult; 1737-ben RévKomáromban tanító volt szintén egy évig.
1738. ápr. 24. a debreczeni főiskolába
iratkozott be. hol hely nem lévén, Losonczra visszament és ott tanult 1741.
ápr. 6-ig, egyszersmind Gyürki István
fiának, Pálnak tanítója volt. Ezután másfél évig lakott a debreczeni collegiumban
mint a kisebb diákok főnöke. 1744-ben
ugyanott a logicusok és oratoria osztály
tanítója lett bárom évre; közben 1745.
áprilig theologiae praesességet is viselt.
1745. okt. 15. középiskolai tanulmányait
bevégezte s hazament Rimaszombatba s
Losonczra rokonaihoz.Ezután a debreczeni
várostanács pártfogásával és segélyével
külföldi egyetemekre ment; 1746. máj.
13-tól Bázelben tanult és ottan 1748.
ápr. 6. orvosdoktorrá s még előbb (1747.
máj. 12.) ugyancsak Bázelben lelkészszé
avatták föl. Svájczból Hollandiába utazott. Itt az a váratlan kitüntetés érte,
hogy a leydeni akadémiába theologiai
tanárnak ajánlották, de ő ez ajánlatot
nem fogadta el. Hazájába visszatérvén,
1749. jan. 17. foglalta el Debreczenben
a mértan és bölcselet tanári székét, midőn beköszöntő beszédet tartott: A meny-
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nyiségtan hasznáról a hittudományban.
Azon év júl. 30. nőül vette Csatári István debreczeni senátor leányát, Máriát.
Tanári hivatala mellett még több különböző téren kitűnő szolgálatokat tett a
közjónak. Ifjabb tanár korában néhány
évig gyakran prédikált, az Urvacsorája
osztásában pedig rendesen részt vett
Debreczen templomaiban.Csakhamar mint
kitűnő orvost ismerte és tisztelte őt nemcsak Debreczen, hanem a hazának és a
távol földnek más vidéke is. Kitűnő nemesi családok, mágnások, főkatonatisztek
vették igénybe az ő orvosi tanácsát és
segélyét; egynémelyik rendkívül sikeres
és meglepő gyógyítása mai napig él a
hagyomány ajkain. Mint orvos a debreczeni gyógyszertáraknak főfelügyelője is
volt, mely hivatalát, szükség esetében,
tudományos kísérletek tételére is felhasználta. Ezek mellett különös előszeretettel
tanulmányozta a csillagászatot. O volt
az, ki 1757-ben Debreczen városának
földrajzi fekvését csillagászati szabályok
szerint meghatározta; az 1769. aug. feltűnt üstökös csillag pályafutását és az
1770. jan. 18-iki nagyszerű északi fényt
a tudomány szempontjából szigorú szakértő figyelemmel kisérte s észleleteinek
eredményét a külföld legjelesebb tudományos folyóirataiban (Museum Helveticum sat.) közrebocsátotta; ez által és
más több rendbeli tudományos érdemei
által a tudós külföld figyelmét nem csekély mértékben magára, Debreczenre s
annak főiskolájára vonta, annyira, hogy
ekkor angol, franczia, olasz, svájczi, hollandi, német, sőt szentpétervári tudósok
is ismerték H. és a debreczeni főiskolának nevét. Midőn a magyar protestánsoknak az iskoláik léte és szabadsága
ügyében vívott sok évi küzdelem után
1781-ben II. József császár megígérte s
elrendelte iskolaügyben való kihallgatásukat : ez ügyben Domokos Lajossal a
debreczeni nagy műveltségű s hires bíróval együtt, a ref. hitfelekezetet H. kép-
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viselte. Ez érdemeinek némi elismeréseül
vehető, mint szinte az is, hogy Bihar
vármegye őt 1783. jan. 23. táblabirái
közé vette fel. A papok és tanárok kezdetben még egy erős phalanxot alkottak ;
ott állott közöttük H. is, még pedig az
első sorban. 0 már korábban nemcsak
vádakat emelt a protestáns főurak ellen,
nemcsak tisztességes ellátást sürgetett
minden pap számára, hanem e felett
még gazdag javadalmazást is követelt az
egyházi tudósok javára s a tudomány és
közoktatás érdekében, tehát egyik első
bajnoka volt ama küzdelemnek, a melynek első korszaka végén Sinav Miklós
alakja áll. Ily körülmények közt történt,
hogy 1781-ben, a világiak tú nyomó befolyása következtében a debreczeni főiskola számára oly tanrendszert adott ki
a kerület, a melyről H. erősen hitte, hogy
az. a többek között, az ő teljes és végső
közmegalázását czélozza. Ez végkép elkeserítette ; néhány évig még folytatta
ugyan hivatalát, 1786. febr. 11. azonban
arról lemondott és a tanári lakból a maga
házába költözött, hol azon év nov. 16.
meghalt. Azon ördöngös mondáknak, a
melyek H. nevéhez kapcsolvák és neki
a magyar Faust nevet szerezték, valódi
történeti alapjok igen kevés lehet. Révész
Imre állítása szerint az egész mondacsoportozatot a szellemdús és élezés Kazinczy Sámuel hajdúkerületi főorvos költötte, debreczeni deák korában ; az sem
lehetetlen, hogy a mondák legalább nagy
részben a deák sereg örök ifjú s tréfás
kedélyéből és kifogyhatatlan leleményes
képzelméből veszik eredetöket. H. ugyanis
nálunk első volt, ki a physikát kísérletekkel adta elő; kitűnő kísérleteivel pedig annyira hatott a különben is eleven
képzelődésű s kedélyes fiatalságra, hogy
ezek készek voltak szeretett tanárukat
mint mystikus alakot az utókor előtt
is örökké emlékezetessé tenni. A Debreczen városi czeglédi kapunál levő temetőben emelt sírkövére vésett epitaphiu-
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mát közli Weszprémi (Succincta Medicorum Biogr. IV. 495. 1.); ezen sírkő
most a debreczeni főiskola könyvtárának
ajtajához közel van elhelyezve. — Munkái : 1. Animadversiones
theologicocriticae. Praes. Jac. Christ. Beckio. Ba~
siliae. 1747. — 2. Dissertatio
inaug.
physico-medica de aestimatione morborum ex facie. Basiliae, 1748. ápr. 9. —
3. Oratio de philosophiae utilitate in
theologia. De jure summorum imperantium in religionem et conscientiam civium commentationi, adversus L. A.
Muratorium. U. ott, 1757. — 4. Introductio ad principia philosophiae. Cui
accedit observatio elevationis poli Debrecinensis, in usus auditorum. Debrecini,
1757. (Ism. Acta Erud. Lipsiae. 1774.)
— 5. A fiúi és leányi oskolákban
tanuló gyermekek számára Íratott rövid
könyörgések, a gyengébb preceptorokhoz
és szülékhez való oktatással és intéssel.
Ismét könyörgések azok számára, kik az
úri szent vacsorával akarnak élni, vagy
élnek : és ezeknek micsoda legyen az ő
tisztek. Hely és év n. (Az oktatás és
intés végén: írtam Debreczenben Sz.
András hava 12. 1758. Dr. és Prof.
Hatvani). — 6. Az uri szent
vacsorára
megtanító könyvecske. a mely írattatott
a gyengébbek kedveért . . . Basileában.
1760. — 7. Thermae Varadienses,
examini physico et medico subjectae item
de illorum usu salutari, simul cum observationibus medicis, nec non de sale
medio in iis contento. Cuius occasione
dissertatio inseritur. de natura salium
nominatim vero de salibu? qui circa
Debreqinum collegiuntur nitro nostri temporis et veterum, seu nitro idest alcalino
fossili vel saponario Debrecinensi. Viennae. 1/77. — 8. Tabula
Ilungariae
delineata iuxta ObservationesC. D. Steph.
Hatvani. . .Obtulit Steph. Hatvani in Coli.
Ref. Debreczin Ph. et Math. Auditor.
(1782.) — 9. Modesta disquisitio.
Num
in philosophia, eadem doctrinae capita.
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tractari, et sic eadem philosophia, quoad
om nes ejus partes, in scholis, gymnasiis, et academiis rom. catholicis, augustanis, ac reformatis, salva religione doceri possit ? Viennae. 1785. — Bölcseleti
s theologiai czikkei is jelentek meg külföldi folyóiratokban. Kéziratai vejének,
Milesz Józsefnek (ki utóda volt a tanszéken) birtokába kerültek ; ezek között
volt önéletrajza vagy emlékjegyzelei.
melyekből részleteket közölt Milesz Béla
a Vasárnapi Újságban (1872. 19., 20. sz.)
és a Debreczeni Hiradóban (1894. 11. sz.)
A H. családi iratait utóbb Milesz Miklós
tartotta meg, ki mint ev. ref. lelkész
Baranyamegye egyik falujában halt el
nőtlenül: távollétében az iratok többi
testvéreinél elkallódtak. A Milesz családból
is csak Milesz Béla, H. dédunokája,
tiszafüredi tanító él még. — Arczképe,
eredeti olaj festés, mely 36 éves korában
ábrázolja őt, a debreczeni főiskola könyvtárában van és erről vétettek a későbbkori fametszetű arczképei is.
Bod,

M. A t h e n a s 102. — VVeszprémi,

Suc-

cincta Med. Biogr. Cent. Alt. P. Prior 87.,
P. Post. 5—7., IV. 159.. 494., 495. 1. — Horányi, M e m o r i a I I . 76. — De Luca, D a s gel e h r t e O e s t e r r e i c h 172. — Ungar.
Nachrichten
1787. 25. SZ.

—

Philosophiai

Pályamunkák

I.

Pest, 1835. 59. 1. (Balogh Pál). - Jókai Mór,
A Magyar Nép adomákban. Pest, 1857. 28. —
Hazánk

és a Külföld

Kisfaludy-Társaság

1866.
Évlapjai

31.

Sz.

arczk. —

V I . 1871. ( J ó k a i

M.) — Szűcs ls'ván, Debreczen város történelme. Debreczen, 1871. 951. 1. — Vasárnapi
Újság 1871. 6. sz. arczk. (Révész Imre), 1872.
13—15. sz. (H.-Monda, Szilágyi István), 19.,
20. sz. (H. Emlékjegyzeteiböl, közli Milesz
Béla: önéletrajza 1749 böl; külföldiuti jegyzetei s Naszályi J á n o s n a k . H. emlékezetére
í r t v e r s e s b ú c s ú z t a t ó j a ) . — I f j . Szinnyei

József,

Irodalmunk Története 1711—1772. Bpest, 1876.
63., 162., 164., 172., 1 9 2 . 1. — A hires

Hatvani

tanár élete, viszontagságai, csodálatos tettei, rettenetes vége és pokolba menetele.
Bpest, 1874. 8 képpel. — Szinnyei Könyvészete.

—

M.

Orvosok

és

Term.

Munkálatai

XXII. 1882. (Kiss Károly), — Erdélyi István, A
hires Hatvani I s t v á n debreczeni professor
tudákos cselekedetei. 2. kiadás. Debreczen,
1885.

—

Ungarische

Revue

1886.

(Heinrich
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Gusztáv, Der ungarische Faust, kimutatja,
hogy a róla szóló hagyomány részletei legnagyobbrészt a Faustmondából származnak).
— Erdélyi Múzeum 1893. (Imre Lajos, A magyar Faust. V. ö. Heinrich G. bírálatát
Egyet. Philolog. Közlöny XVIII. 1894. 182.
1.),

—

Petrik

Bibliogr.

— Kazinczy

Ferencz

Levelezése I.

Hatvani István, iskola igazgató, előbbinek és Csatári Máriának fia; 1780.
ápr. 27-től Debreczenben tanult és később
Biharmegye al-levéltárnoka. majd tiszteletbeli jegyzője lett. Atyjának halálakor
(1786. nov.) külföldi tanulmányúton volt.
1805-ben a bécsi pápai nunciussal folytatott levelezést a három keresztény vallás egyesítése tárgyában; sőt a római
pápához is írt s kérte ingadozó lelkének
jó útra térítését. 1807. ápr. 21. NagyVáradon az ottani iskolák főigazgatójának beiktatták ; ápr. 30. pedig a római
kath. vallásra tért át és ekkor az ottani
iskolák igazgató,a lett. Bihar és Szabolcsmegyének táblabírája is volt. Meghalt
1816-ik ápril 29-én Nagyváradon. —
Munkái: 1. Spicilegium
históriáé antiquae universalis, quod amplissimam
post messem praecedentem collegit junior S. H. de eadem. Anno 1785. —
2. Klementina
avagy a testamentom,
egy öt felhúzásokba levő dráma, ford,
német nyelvből magyarra az igaz hazafiak kedvekért. Pest, 1790. (báró Gebler
munkája. Először adatott 1792. máj. 10.
Budán és jún. 2.) — 3. Der Bauer ein
überbetitelter Edelmann. Ein Schauspiel
in drei Aufzügen. U. ott, 1790. (Előszó
Budán kelt szept. 15.) — 4. Freymüthige
Beurtheilung
des zurückgelegten Landtages vom Jahr 1791. Mit nützlichen
Winken, die sich auf einige statistischpolitische Gegenstände Hungarns beziehen. Erstes. Heft. Germanien, 1791. (Több
nem jelent meg.) — 5. Théatrumra
alkalmaztatott
s válogatva
öszve-szedetett
munkák.
Első szakasz. Pest, 1793. (Előszó, Az arabiai por, vígj. 1 felv. báró
Holberg munkáiból, A siketnéma, vígj.
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S felv. Hunnius munkájából.) — 6. Tekintetes nemes Bihar vármegyének
a
szembetünőképen elhatalmazott tolvajságoknak meggátlására a 4052 szám alatt
költ fels. kir. rendeléseknek értelméhez
alkalmaztatott rendszabása. Hely n.. 1794.
— 7. Az országgyűléshez. Pozsony, 1796.
(Költ.) — 8. M élt. gróf széki
Teleki
Katalin asszonynak,
borosjenői Tisza
László úr hites társának tiszteletére nov.
25. 1797. Debreczen. — 9. Ode auf die
glückliche Entbindung der Frau Catharina. von Tisza, gebohrnen Gräfin Teleki
von Szék den 5. August, 1798. Hely n.
— 10. Mesék. Debreczen, 1799. (H. I.
meséit újra közre bocsátotta, és annak
holta után talált verseivel bővítette P.
J. Nagyvárad. 1819.) — 11.
Hatvani
István öröme gróf Széchenyi Ferencz
Bibliothekájának a hazának tett felajánlásán. 1802. — 12. Néhai mélt.
kohányi
Kácsándi
Theresia asszony, kis-rhédei
Rhédei Lajos úr nagy emlékezetű házastársának halálán lévő érzései ápr. 14.
1804. Nagyvárad. (Költ.) — 13. Georgii
Buchanani
Scoti paraphrasis
in librum psalmorum. Ugyanott, 1808. — 14.
Mélt. kis-rhédei
Rhédei Lajos úr ő
nagyságához,
midőn t. n. Bihar vármegyében a főispáni székbe mint administrator béülne márcz. 28. 1808. U. ott,
1808. (Költ. Németül is. Hely n.) — 15.
De ordine et dignitate
scientiarum,
ac bonarum artium, disseruit. . .in palatio
academico. Magno-Varadini, 1808. — 16.
Hymnus liturgicus
per alumnos institutorum regiorum altiorum, districtus literarii M.-Varadiensis. in sacris publicis
cultus divini devote decantandus, adprobatione ill. dni episcopi dioecesani
obtenta, auctoritate regiae studiorum directionis provinciális. U. ott, 1808. —
17. Buzdító szó a nemesi felkelő magyar
sereghez. 1809. Hely n. (Költ.) — 18.
Essai des sentimens sur ľarrivée de son
Altesse royale serenissime ľarchiduchesse
d'Autriche d'Este. Fourni au nom de
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ľacademie royale de Grandvardin. NagyProgramma,
várad, 1809. (Költ.) — 19.
quo annum scholasticum 1809—10. in
reg. scient. academia Magno-Varadiensi
die 8. Nov. ingressus est. U. ott. — 20.
De impedimentis
culturae
academicorum. in academia scient. reg. M.-Varadiensi die 15. Apr. anno 1810. disseruit.
U. ott. — 21. Res romanorum
gestas.
in compendio, nexuque históriáé orbis,
adumbravit. . . Fase. I. U. ott, 1810. —
22. Históriáé Orbis primas lineas adumbravit. Fase. I. et II. U. ott, 1811. —
Az orvos doktor cz. ford. 1 felv. vígjátékát előadták Pesten 1792. júl. 9. ; a
Pesti vásár vígj. 3 felv. 1792. szept. 6.
M. Hírmondó

1785.

15. SZ.,

1792. I . 699. 1.,

II. 66. 1. — Orpheus II. 1790. borítékon. —
Hazai

s Külf.

Annalen

der

Tudósítások
Literatur

1807.

I.

43. SZ. —

1807. I n t e l l i g . I I . 84. ll.

— Ballagi Géza, Politikai Irodalom.
1888. 506. 1.

—

Bozóky

Alajos,

Bpest,

Nagyváradi

kir. akadémia százados múltja. Bpest, 1889.
55. 1. — Petrik

Bibliogr. —

Kazinczy

Ferencz

Levelezése II., V.

Hatvani Mihály. L. Horváth
Mihály.
Hatvany Pál, kir. táblai jegyző, Biharés Szabolcs vármegye táblabírája, H. István tanár és Csatári Mária fia, szül.
1750. júl. 12. Debreczenben; 1773. apr.
24-től az ottani főiskola felsőbb osztályaiba lépett. — Munkái: 1. Cheronbeli
Plutarchusnak
a gyermekek neveléséről
irott könyve, mely görög nyelvből magyar nyelvre lefordíttatott. Buda, 1794.
— 2. Némely feljegyzésre
méltó történetek., melyet olvasás közbe egykormáskor öszve szedegetett, és nemzete
kedveért a magyar nyelven világ eleibe
kibocsátott. Kassa, 1796. (A munka elején Gvadányi üdvözlő költeménye van.
Kézirata a m. nemzeti múzeumban.)
Katona, História Critica XLI. 588. — Kiss
Áron, Adalékok. Bpest, 1874. 48., 66. 1. Debreczeni

Ellenőr

1885.

3.

Sz.

(Gvadányi

a

két Hatvaniról). — Petrik Bibliogr. és Bakóczi János szives közlése (a debreczeni
főiskolai jegyzökönyvekből).

Hätz Márton, erdélyi származású, XVI.
századbeli költő, kinek latin versei kö-
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vetkező munkában v a n n a k : Pomponii
Melae Hispani, Libri de situ Orbis t r e s . . .
Viennae, 1518. (Az olvasóhoz intézett
versek).
Uj M. Múzeum

1857. I . 4 1 8 . ,

4 2 1 . 1.

—

Gr.

Kemény József, Történelmi és Irodalmi Kalászatok. Pest, 1861. 89. 1.

Hatzinger István, r. kath. plébános
Yeszkényben Sopronmegyében; szül. 1850.
nov. 11. Győrben és 1873. júl. 27. szenteltetett fel miséspapnak. — AM. Állam
munkatársa, hol Trentoi Simonka vértanusága cz. munkája, a Voce Catholica
olasz lapból ford, jelent meg; a Sopron
cz. lapban pedig: A jó izlés és a fönséges elméleti és gyakorlati szempontból
czímü szépészeti czikke van. A Borromaeus egyházszónoklati folyóirat időnként
prédikácziókat közöl tőle. —- Munkája :
Lacordaire
H. Domonkos
magán
és
szerzetes élete. Chocarne B. után francziából magyarítva. Bpest, 1883. (Előbb
a M. Államban 1882.)
M. Könyvészet

— Emlékkönyv.

188:1. —

M. Sión

1891. 458. 1.

G y ö r , 1892. 138. 1.

Haubner Máté, ág. ev. superintendens,
H. Mátyás szűcsmester és Ulich Klára
fia, szül. 1794. szept. 19. Veszprémben;
11 éves korában a soproni lýceum növendékei közé vétetett föl. hol nyolcz
évet töltött s mindig az elsők közt foglalt
helyet. Azután Habermayer Mátyás házához ment nevelőnek Pozsonyba. 1816.
máj. 10. a jenai egyetemre iratkozott be,
hol az anyakönyvbe maga írta «curriculum vitae»-jét; Gabler, Danz, Voigt, Okén,
Luden és Münchow voltak tanárai. Hazájába visszatérvén ismét elfoglalta nevelői állását; de rövid idő múlva Ghika
Konstantin Emanuel rumén földbirtokos
meghívta nevelőnek György fia mellé;
e minőségben három évet töltött Bécsben
és Sopronban, hol növendéke a lyceumot
látogatta. Elhagyva a nevelői állást, a
pozsonyiak hívták meg a grammatica
tanárának; de alig működött ott félévig,
1821-ben a szalonaki (Vasm.) egyház

hívta meg lelkészének. 1829. febr. Győrbe
távozott lelkésznek. Híre s tekintélye hivataloskodása alatt folyton nőtt, úgyhogy
a dunántúli ág. ev. egyházkerület előbb
főjegyzőjévé, 1846-ban pedig superintendensévé választotta s okt. 6. felavattatott
hivatalába. Az 1848. szabadságharcz alatt
egyházkerülete lelkészeihez és tanítóihoz
intézett pásztori levélben (közölve H. M.
emléke, Sopron, 1881. 53—60. 1.) a nemzet szent ügyét hívei figyelmébe s buzgalmába ajánlá. E körlevél képezte azon
vád alapját, melyet a szabadságharcz
leveretése után a cs. kir. hadi törvényszék H. ellen emelt. A haditörvényszék
előtt nyiltan tett vallást meggyőződéséről;
ezért hat évi várfogságra ítélték. Két
hónapot Pozsonyban a laktanyában töltött, hol leánya Matild megosztotta vele
fogságát; másfél évig a kufsteini várban
szenvedett. Ekkor kegyelmet nyert, azon
meghagyással, hogy Sopronba vonuljon.
Itt élt mint, száműzött. Végre felsőbb
engedély folytán 1856. máj. 11. Geresden
foglalhatott el lelkészi állást. A dunántúli ág. ev. egyházkerület 1860. máj. 31-re
Kőszegre hívta össze az egyházmegyék
képviselőit; ezek első teendője volt törvényes superintendensétaz egyházi elnöki
székbe visszahelyezni, melyen H. aug.
21. meg is jelent; aug. 22—24-én tartotta az egyházkerület rendes évi közgyűlését Győrben ; e gyűlésen nyilvánult
a «restitutio in integrum» feletti öröm.
Tíz évi távollét után vonult be H. a
városba s 1861. ápr. havában elfoglalta
superintendensi hivatalát. De a folytonos
munka és szenvedés megtörték erejét és
1865-ben lemondott lelkészi hivataláról,
melyet 1866 őszén utódjának Karsay
Sándornak átadott, mire a magánéletbe
vonult vissza. Élete hátralevő napjait
Sopronban, egyetlen fia dr. H. Rezső
házában töltötte. Meghalt 1880. szept. 12.
A halotti szertartás alkalmával Karsay
Sándor superintendens tartott magyar
beszédet, a temetőben pedig Freitag Vikl f í . ír sajtó

alá

mialatt

1SW5. május

10.
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tor szónokolt németül. Az egyházkerületi
gyámolda végakarata szerint 10,500 frtnyi
alapítványnak jutott birtokába. — A Prot.
Egyh. és Isk. Lapban huzamosb ideig
polémiát folytatott Szenczy Ferencz pesti
theologiáí tanár, utóbb szombathelyi püspök ellen az evangéliumi szabadságról,
mely mellett H. lelke egész erejével szállt
síkra ; itt jelent meg 1846. nov. 29. Gyó'rben kelt első körlevele (1847. 12. sz.);
egyházi beszédei a Török Pál által szerkesztett Egyházi beszédek II. kötetében
(Pest, 1845,), a superintendenssé történt
megválasztatása és felavattatása alkalmával Pápán tartott Beszédek (Győr, 1846.)
gyűjteményében: A superintendensi hivatal elfogadása iránt tett nyilatkozata
s az ünnnpélyt berekesztő szavai; a
Török Pál és Székács József Protestáns
lelkészi tárában (I. Pest, 1854. Okos
ember hogyan hosszabbítja meg életét,
virágúrnapi beszéd.) — Munkái: 1. Részvételre buzdítás egy magyar egyházi és
oskolai Journalra az az folyóirásra ily
czím alatt: Keresztény Egyházi Tár. Győr,
1832. — 2. Halotti beszéd, melyet Első
Ferencz apóst, magyar k i r á l y . . . gyász
innepén a n. győri evang. a. v. gyülekezet szent-egyházában 1835. böjtmás hava
25. napján. . . tartott. U. ott. — 3. A
protestáns
keresztyének
lelki szabadsága. Kiadta magyar, német és szláv
nyelven gróf Zay Károly. Pozsony, 1843.
— 4. Egyházi szent beszéd, melyet megboldogult gróf Széchenyi István úrnak
tiszteletére a nagy-geresdi evangélmiak
szentegyházában megült gyászünnepen
tartott. Sopron, 1860. — Mikor Napoleon
megbukása után a szövetségesek benyomultak Francziaországba, a veszprémi
ifjúság a megsebesült önkéntesek (volontérek) javára egy színdarabnak előadására vállalkozott; a közreműködésre felszólították őt is, de atyja nem engedte
meg, hogy theologus fia a színpadra
lépjen ; de hogy a nemes vállalat iránt
H. mégis részvétet tanúsítson, egy szín- I
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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darabot maga készített. Előadásán Horváth
prépost is megjelent. Kiadta Luther Kátéját is magyarul. — Arczképe kőnyomat névaláírásával a Haubner Máté emléke (Sopron, 1881.) cz. munkában.
Thewreu-k József,
93. 1. — Geschichte

und

Siebenbürgen.

Haan,

Jena

Magyarok Születésnapjai
der

evang.

Berlin,

Hungarica

1860. 68. SZ. —

Kirche

in

1854.

142. — Györi

Vasárnapi

Újság

Ungarn

612. 1. —
Közlüny

1861. 7. SZ.

arczk. — Protestáns Naptár 1862. arczk. —
Pesti
SZ. —

Napló
Prot.

1880. 241. SZ. —
Egyh.

és Iskolai

Sopron
Lap

1880. 74.
1881.

13—

15. SZ. (Poszvék Sándor). — Haubner Máté
dunántúli superintendens emléke. Sopron,
1881. arczk. — Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 97. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Hauchner Miksa, jogakadémiai tanuló
Kolozsvárt. — Munkája:
Egynehány
szó a magyar
ifjúsághoz.
Kolozsvár,
1867. (Ebben egy akadémiai kör fölállítását javasolja.)
Petrik Könyvészete és Gyalui Farkas szives közlése.

Haudek Ágoston József, szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1852.
nov. 24. Apatinban Bácsmegyében; 1871.
szept. 8. lépett a rendbe ; 1877. július 22.
miséspappászenteltetett fel; 1874-től 1877.
hithallgató volt az innsbrucki cs. egyetemen, 1877—78. könyvtárőr Tihanyban,
1878—79. hittanhallgató Innsbruckban s
a kath. egyetemen Lilieben; 1879 óta
az egyházjog és egyháztörténelem tanára
s a főapát ceremoniariusa Pannonhalmán. — Czikkei a Religióban (1877. A
trienti sz.-zsinat «ex informata conscientia»-féle felfüggesztési határozatáról. 1879.
Lessius tanítványa a sz. könyvek isteni
ihletségéről.) — Munkái: 1. A vaticani
zsinat
hü története. Manning Henrik
Ede után az angol eredetiből ford. Bpest,
1878. — 2. Látogatásom
Lateau
Lujzánál, a bois d'hainei stigmatizált szűznél 1879. júl. 18. Bpest. 1880. — 3. A
katholikus
egyház birtokjoga. Különös
tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. U. ott, 1882.
17
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— 4. A katholikus
egyház közjoga. I.
rész. Egyháztársadalmi alapjogtan. Vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra.
Győr, 1884. — 5. Az örök papi méltóság. Irta Manning H. Ede bibornok, westministeri érsek. Az angol eredetinek 8.
kiadása után ford. U. ott, 1885. — 6.
Fabiola vagy a katakombák egyháza.
Irta Wiseman Miklós bibornok, westministeri érsek. Uj magyar kiadás angol
eredeti után ford. Bpest, 1888.
Scriptores

S.

Benedicti.

172. 1. — Kiszlingstein

Vindobonae,

1881.

Könyvészete.

Hauenschild Frigyes Lipót (révári),
es. kir. kormányszéki tanácsos, H. Máté
erdélyi kamarai felügyelő és Orendi Katalin fia, szül. 1784. máj. 19. Nagy-Szebenben; első tanítását Eder apát- és
igazgatótól nyerte. Atyjának halála (1795)
után gyámja Hochmeister Márton a bécsi
keleti akadémiába küldte. Bécsben 12
évet töltött el és ezalatt a görög, latin,
spanyol, angol, franczia s olasz nyelvben gyakorolta magát; tanulta a bölcseletet, mathematikát és történelmet. 1810ben a szentpétervári cs. lyceumban a
német irodalom tanárának neveztetett
ki, hol a franczia nyelvet is előadta,
2500 rubel évi fizetéssel és udvari tanácsosi ranggal; 1813-ban egyszersmind a
lýceum igazgatója is lett. melyet ő a
nemes ifjak nevelőintézetévé alakított át.
1817, júl. 9. a II. osztályú szent Anna
rendet, 1819. jún. 29. ugyanazon rend
gyémánt jelvényét nyerte s még egyéb
kitüntetésben is részesült. Miután intézetében a fegyelem meglazúlt, 1820. igazgatói állásától felmentetett és családjával
együtt Bécsbe költözött és ausztriai cs.
kir. szolgálatba állott; előbb zaneti alkonzúl, azután corfui főkonzúl volt. Betegeskedése miatt ismét Bécsbe költözött vissza; majd Metternich Hackenauba
(Romania) küldte. 1829 őszén Nagyszebenbe költözött, hol 1830. nov. 18. meghalt, Atyja 1791. ápr. 27. II. Lipót csá-

szártól német nemesi rangra emeltetett.
1827. jún. Ferencz királytól erdélyi nemességet nyert révári előnévvel. Ferencz
császár 1100 p. forint évi nyugdíjat engedélyezett özvegyének és az orosz kormány meghagyta neki a férje által élvezett 2000 frt nyugdíjat. H. ügyes festő s
fiatal korában jó költő is volt. — Munkái : 1. N. v. Karamsins
Geschichte des
russischen Reichs. Nach der 2. Original
Ausgabe deutsch übersetzt. Riga, 1820—
quaestionem:
23. Három kötet. — 2. Ad
quid de Ecclesiae Graecae et Ruthenicae
Sanctis slatuant Ecclesia Romana et
rerum ecclesiasticarum periti ? paucis
historice respondere conatus est. . . Viennae, 1823.
Trausch,
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Hauer Géza, földmívelési iskola-igazgató, szül. 1851-ben Gyömrőn Pestmegyében ; gymnasiumi tanulmányait Budapesten kezdte s Kecskeméten végezte;
azután orvostanhallgató volt Budapesten.
Gazdasági szaktanulmányait 1870—72ben Keszthelyen végezte, mire a kis-jenői
főherczegi uradalomban gyakorlati alkalmazást nyert és rövid idő alatt kezelőtisztségig vitte. 1875. szept. 1. a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézethez intézői segédnek kineveztetett, rövid idő
múlva a gyakorlati tanfolyam vezetése
s a számviteltan előadása reá bízatott,
majd az egész gazdaság kezelése is. 1883.
márcz. 1. elhagyta az intézetet s kasznári állást vállalt gróf Festetics Tasziló
uradalmában. A 80-as évek végén a szentimrei m. kir. földmíves iskola igazgatójának neveztetett ki, hol jelenleg is működik. — Munkái: 1. A
szarvasmarhatenyésztés és a tejgazdaság felkarolásánál
szükséges változtatások a tejgazdasági
rendszerben. M.-Óvár, 1886. — 2. A fejős
tehénről. Kolozsvár, 1889. (Az Erdélyi
gazdasági egylet Könyvkiadó-Vállalata
II. 2.)
Deininger

dasági

Imre,

tanintézet

A keszthelyi m.

kir.

gaz-

(1865—1885.) Évkönyve.
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Keszthely, 1885. 154. — M. Könyvészet 1889.,
1892.

H a u e r Miksa, megyei állatorvos, szül.
1859-ben Nagy-Tétényen Pestmegyében;
a mérnöki pályára készült, azért a budapesti IV. kerületi főreáliskolában tanult;
ezen tervéről azonban lemondván, a
budapesti állatorvosi akadémiát látogatta.
Tanulmányainak befejezése után Czeczén
(Fehérm.) kezdte gyakorlatát; innét Nyitramegye hívta meg hatósági állással és
Szenicz székhelylyel, hol három évig
működött. 1887 óta trencsénmegyei állatorvos Zsolnán. — Czikkeket írt Czeczéről
a Gyakorlati Mezőgazdába; Szeniczről
az állat- és hússzemle akkori állásáról
a hatóságnak írt jelentéseit a Nyitramegyei Közlöny hozta; hogy ezen ügy
országszerte felkaroltassék, több czikket
írt a Veterinariusba. Az állategészségrendészetre s állatkereskedelemre vonatkozó nagyobb czikkeket szintén ekkor
írt a Gyakorlati Mezőgazdába s a Községi
Közlönybe. Zsolnán összeállított egy javított lódöntőeszközt és egy lószájpeczket,
mely eszközöket, rajzokkal kisérve, ismertetett a Veterinariusban és az Oesterreichische Monatschriftben, és e két czikk
az Encyclopädie für Thierheilkunde und
Viehzucht cz. 12 kötetes munkába is fölvétetett ; ezenkívül a revali, berlini s
bécsi szaklapok is közölték. Állattenyésztési czikkeit a trencséni Vágvölgyi Lapok
hozzák időnként és ír még a zsolnai Felvidéki Újságba is. — Munkája: Magyarország állategészségügy-rendészete.
Az
érvényben levő törvények, kormányrendeletek, ministeri elvi jelentőségű határozatok, felsőbb bírósági döntvények,
ministertanácsi és III. fokú (ministeri)
ítéletekből. Összeállította és jegyzetekkel
ellátta. Közigazgatási tisztviselők, tiszti
állatorvosok, községi elöljárók, vágatási
biztosok és hasznos háziállat-birtokosok
használatára. Zsolna, 1893.
Dl. Könyvészet 1893. és önéletrajzi adatok.

Hauer Rudolf,

lovag, csákovai föld-
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birtokos, szül. 1830. jan. 24. Bécsben.
— Czikke: Untersuchung von Ackererden
aus dem Banate. (Jahrb. der k. k. geolog.
Reichsanstalt. Wien III. 1852. 4. Heft.
81., 129.)
Szinnyei

Könyvészete.

Haugg Leo, r. kath plébános, szül.
1846. márcz. 28. Kőszegen Vasrnegyében;
középiskoláit Szatmáron, a theologiát
Bécsben mint a Pázmáneum növendéke
végezte; 1870-ben pappá szenteltetett.
1879-ig képzőintézeti tanár volt Szatmáron ; ekkor plébános lett Tőke-Terebesen
(Szatmárm.); 1889 óta pedig plébános
Nagy-Majtényban Szatmármegyében. —
Czikkei a M. Államban (1873. VII. Gergely
pápa nyolczszázados emléke, Sz. Péter
öröksége, 1880. Mária Terézia, 1881. A
jézustársaság és a pokolgép, Mit köszönhet az egyház szent Péter utódjának,
1882. Szent Teréz, 1883. A török Bécs
alatt, 1885. 94. sz. Egy porosz király terve
a kath. egyház kiirtására, 142. sz. VII.
Gergely pápa nyolczszázados emlékünnepe, 227. Szent István király napján,
295. Egy lap a meghamisított történelemből, 1886. 243. sz. I. Leopold király jellemrajza, A modern nevelés, A párviadal,
A jellemgyöngeség. Szent István. A modern iskola, 1887. 59. sz. Egy socialis
kérdés megoldása, A szabadkőmivesek
humanismusa, Ligouri sz. Alfonz százados
emlékünnepe, 1888. XIII. Leo és a pápai
hatalom, 1892. A keresztény család és
századunk törekvése, 1893. XIII. Leo
püspöki jubileuma és a pápaság, Az egyházpolitikai programm és a szabadkőművesek, 1894. A korszellem és a házasság
szentsége, 1885—86. könyvism.); a szatmári Népiskolában (1873. Az iskola nem
csak oktató, de nevelő-intézet is, Az új
iskolai korszak gyümölcsei, A kötelező
vallásoktatás, Az osztrák népiskolai oktatás a világtárlaton, 1874. Néhány szó
a büntetések szükségességéről a népiskolában, A siketnémák oktatása), az Egri
Népújságban (1882., 1886. Népies elb.),
17*
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a Religioban (1883. A kath. egyház és
a liberalismus, 1884. A kath. társadalom
és a liberalismus, A modern hitetlenség
okai, Ave Maria, Borromei sz. Károly
háromszázados emlékünnepe. 1885. Ecce
homo! 1886. A liberalismus czélja a
moral és nevelés körül, Krisztus Jézus.
1887. Consummatum est). — Munkái: 1.
Rövicl oktatás azon gyónásról, melyet
csupán áhitatból végezünk. P. Boone I.
után magyarította. Eger, 1878. — 2.
Philothea vagyis utmutatás az istenes
életre. Szalezi szent Ferencz genfi püspök
munkája. Szenczy Imre csornai prépost
ford, nyomán átdolgozta s kiadta. Szatmár, 1879. — 3. A házasság
hármas
áldása. Kézikönyv jegyesek előkészítésére és házasok számára. Német szerzők
nyomán. U. ott. 1892. — 4. Szülök és
nevelök könyve. Kalauz a gyermeknevelés
vezetésére. Német kútfők után. U. ott,
1894. (Ism. Heti Szemle 39. sz.) — 5.
A keresztény család. U. ott, 1895.
M. Sión

1893. 450. 1. — Corvina

1894. 3 0 . SZ.

és önéletrajzi adatok,

Hauk Lajos, 1848—49. szabadsághős,
szül. 179°. Bécsben ; 13 évig szolgált az
ausztriai hadseregben, honnét mint hadnagy kilépett. 1848-ban Die Constitution
cz. radikális lapot szerkesztette másokkal
együtt Bécsben. Az októberi bécsi forradalom alkalmával a népet politikai czikkeivel ellenállásra buzdította; Messenhauser okt. 14. a táborkar őrnagyává
nevezte ki. A központi kormány meghagyásából fölállította a corps d'elite-t,
melynek élén okt. 25. a Sófia-hidon és
több helyen, úgy a másnapi utczai harczokban és 28. a Prater-csillag kettős
torlasza védelmében részt vett; 31. kiáltványában visszalépését jelenté s álöltözetben az osztrák ostromló seregen keresztül Párisba menekült, hol 1849. februárig tartózkodott. Ekkor Fiúmén át
Magyarországba jött és Pesten A Habsburg ház utolsó órája cz. röpiratot adta
ki. Bem hadseregébe lépett, ott őrnagy

volt és több hadi szolgálatot tett; előbb
Bem hadsegéde, azután Szászváros parancsnoka volt. Magyarországba küldetvén Ujpécsett kórházat alapított, a freidorfi tábor élelmezését vezette s ezért
alezredessé s verseczi katonai parancsnokká neveztetett ki; ezen állomáson
egy egész zászlóalj alakulását rendezte
s a Bem hadtestének élelmezéséről gondoskodott ; a délvidéki bányavárosok katonai elfoglalását eszközlé; salétromkutatást teljesített a szebeni lőpormalom
számára. A szabadságharcz után elfogatott és Aradon-szenvedett fogsága után,
az ottani cs. k. rendkívüli hadi törvényszék által 1850. febr. 31. kötél általi halálra ítéltetett és kivégeztetett.
Közlöny

1849. 145. SZ.

—

M.

Hirlap

1850.

96. sz. (Haditörv. Ítélet). — Wurzbach. Biogr.
Lexikon VIII. 64. 1. (Nevét Haugnak írja).

Hauke Antal, orvosdoktor, sátoraljaújhelyi zemplénmegyei származású. —
Czikke az Orvosi Tárban (1843. I. 17.
sz. Lágyékdob, bujasenyves takár alatt).
— Munkája: Orvostuclori értekezés. A
XIX. század gyógyászatja. Pest, 1842.
(Latin czimmel is).
Szinnyei

Könyvészete.

Hauler János, bölcseleti doktor, gymnasiumi tanár Budán 1855—1860-ig, hol
a latint és görögöt tanította s a Józsefműegyetemen a franczia nyelv és irálytanítója 1858-tól 1862-ig; freiburgi (Baden) származású s jelenleg gymnasiumi
igazgató Bécsben. — Programmértekezése
a budapesti II. kerületi gymnasium Értesítőjében (1858. De fato, quale apud
Homerum et Virgilium perhibetur).
Jahresbericht d. k. k. kath. Gymnasiums in
Ufen lí-56—60. — A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 1851-töl 1882-ig. Bpest,
1883. 11. 1.

Haulik Gáspár, orvosdoktor, szülészmester, a pesti egyetemen a szülészet
tanársegédje. — Munkái: 1. Dissertatio
inaug. medico-pathologica de nexu inter
foetum et matrem. Vindobonae, 1830. —
2. Bábaság. Pest, 1833.

Haulik
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Szinnyei

s Külf.

Tudósítások

1 8 3 3 . I . 37. S z . —

Könyvészete.

Haulik György (várallyai), theologiai
doktor, bibornok és zágrábi érsek, szül.
1786. ápr. 20. Nagyszombatban; a középiskolákat itt és Esztergomban, a bölcseletet 1805-től Nagyszombatban, a theologiát 1807-től Bécsben a Pázmáneumban
végezte. Fölszenteltetvén, komáromi segédlelkész, 1812-től érseki levéltárnok,
1815. szentszéki jegyző s 1817. titkár
lett. 1820-ban Rudnay érsek titkára, 1825.
oldalkanonokja, azután a Bold. Szűzről
czímz. tapuszkai apát lett; 1829-ben a
pesti egyetemen a theologiai kar dékánja
volt. 1830-ban a magyar kir. helytartótanács tanácsnoka s pristinai vál. püspök lett. 1832. udvari tanácsosságot és
a zágrábi prépostsággal az auraniai perjelséget, 1837. a zágrábi püspökséget
nyerte. 1837. oki. 2. Rómában praecanonisáltatván, decz. 10. Bécsben felszenteltetett és 1838. jan. 6. ünnepélyesen
beiktattatott. 1849-ben az uralkodó a
szent István-rend nagy keresztjét adta
neki. 1853. márcz. 26. az első zágrábi
érsek, 1856. bibornok lett és a Leopoldrend nagy keresztjét kapta. Meghalt 1869.
máj. 11. Zágrábban.— Munkái: 1, Assertiones ex universa theologia . . . in
regia scient. univers. Pestiensi. . .Pestini,
1819. — 2. Dictio... quum magistratus
academicus neonominatum suum praesidem (Ant. Cziraky) nomine ejusdem
regii instituti die 27. Jan. 1829. salutasset, habita. Budae, 1829. (Sermones.. .
cz. munka 3—10. 1.) — 3. Sermo Pastoralis q u e m . . .cum anno 1838. Dominica
prima post Epiph. in diem 7. Jan. incidente regimen dioeceseos capesseret. ad
clerum populumque dixit Vindobonae,
1838. (Megjelent az Egyházi Tárban is).
— 4 Allocutinnes
..quarum altera aperuit, altera clausit generalem regnorum
Dalmatiae. Croatiae et Slavoniae congregationem, 10. et subsequis mensis
Aug. an. 1840. diebus celebratam, e de-
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siderio ss. et oo. publici juris factae.
Zagrabiae. — 5. Dictio...cum
excell.
ac ill. dnum, Franciscum comitem Haller . . . in regnorum Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae banum, die 18. Oct. 1842.
e benigna delegatione regia solenniter
installaret, habita. U. ott. — 6. Allocutio
. . .ad alumnos seminarii sui dioecesani
habita cum exordio anni scholastici
1844—45. U. ott. — 7. Rede.. .gehalten
bei Gelegenheit der feierlichen Eröffnung
des frommen Institutes der Barmherzigen
Schwestern zu Agram am 14. April 1846.
U. ott. — 8. Selectiores Encyclicae literae et dictiones sacrae. . .Tomus I. Continens Encyclicas literas cum dupplici
appendice, quarum altera nonnullas ad
clerum junionim, altera ad sorores misericordiae instituti Zagrabiensis habitas
Allocutiones exhibet. Viennae. 1850. —
9. Literae Pastorales...
de statu ecclesiae, et fontibus corruptelae morális ad
clerum dioecesanum dimissae die 20.
Febr. 1859. Zagrabiae. — 10. Literae
Pastorales , . . completo vigesimo quinto
episcopatus anno, ad clerum archi-Dioeceseos dimissae die 6. Jan. 1863. U. ott.
— 11. Literae Pastorales
intuitu
auctoritateum : patriae, sacerdotalis. regiae et summi pontificatus, ad clerum
dioecesanum dimissae die 17. Febr. 1867,
— 12. Literae Pastorales ... intuitu
praesentis systematis politici, et agitationis panslavisticae, ad clerum suum
archidioecesanum dimissae die 20. Sept.
1867. U ott, — 13. Encyclicae
Litterae
et Sermones selectiores. VII Tomi. Viennae, subin Zagrabiae 1850—1868. —
14. Epistola Pastoralis...
super educatione et institutione juvenlutis. U. ott,
18ó9. — Arczképe: kőnyomat Dauthagetól 1856. Bécsben.
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 137. —
Gyűjt.

1830. II. 112. —

P a z m . 344. 1. — illem.
dapesti

Közlöny

Himely,

Bas.

Tudom.

IÜSt.

Strig.

1869. 108. SZ. —

186. —
A Hon

Coll.
Bu1869.

106. sz. (máj. 9. sz. korai halálhíre). — M.
Sión

1869. — Uj M. Sión

1886.

113.

—

Cata-
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logus Bibl. Joan. Card. Simor 374., 569. 1. —
Petrik Bibliogr. — Zelliger, E g y h á z i írók
Csarnoka 161. 1.

Hauptmann Anna,
nyug. tanítónő
Székesfejérvárott. — Munkái: 1. Kétszólamú gyermekdalok
népiskolai használatra. Székesfehérvár, 1893. — 2. Gyermekversek. U. ott, 1894.
iV. Könyvészet 1892., 1893.

Hausegger József, Jézus-társasági áldozópap, szül. 1700. márcz. 9. Selmeczbányán, Pozsonyban végezte a rhetoricát,
midőn Bécsben 1715. okt. 27. felvétetett
a rendbe, mire a theologiát Kassán hallgatta ; azután Sárospatakon működött és
1730-ban mint hittérítő Kelet-Indiákra
küldetett nevezetesen a Malabari szigetekre s egyúttal rector is volt Ambalacataban, Meliaporban és Travancorban
1765-ig. mely évben ugyanott meghalt. —
Német levelei (számszerint 13) maradtak
fenn, melyeket 1732-től 1753-ig KeletIndia több helyéről írt különböző személyekhez, melyeket Sröcklein kiadott a
Weltblatt 636. és 724—736. sz. ; ezen
leveleket részletesen felsorolja Stoeger
és Sommervogel.
Stoeger

S c r i p t o r e s 125. 1. —

Backer-Sommer-

vogel, Bibliothéque IV. 143. 1.

Hauszer Ernő, ügyvéd; szül. 1805.
febr. 1. Lőcsén Szepesmegyében; ügyvédi
vizsgát tett és mint gyakorló ügyvéd
Pozsonyban telepedett le, mely városnak az 1843—44. országgyűlésen követe,
1848. és 1861-ben Pozsonymegye egyik
kerületének képviselője volt. Meghalt 1868.
jan. 19. Pozsonyban. — Munkái: 1. Ungarns Wechselgesetz und die damit in
Verbindung stehenden Gesetzartikel, nach
den Bestimmungen des Reichstages von
1840. Aus d. Ungar, übersetzt. Pressburg,
1840. — 2. A pozsonyi lóverseny rendszabályai. K i a d t a . . . U. ott, 1840.
Toldy Bibliographiája. (Tudománytár 1841.
4 9 7 . , 517. 1.) — Ponori

gyülési Emlény.
gyászjelentés.

Thewrewk

Pozsony,

József,

Hon-

1847. 4. 1. és

Häuser József, orvosdoktor, szül. 1803-

ban Ó-Budán; 1832-ben orvosdoktori
oklevelet nyert a pesti egyetemen és
mint gyakorlóorvos Ó-Budán telepedett
le; később Pesten lakott, hol 1865. jún.
18-án meghalt 62-ik évében. Az izraelita
község elöljárója volt. — Munkája : Systema observatíonum
circa epidemiam
in bonis cameralibus Batsiensibus anno
1831. captarum. Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1832.
Bugát

és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Xévsora 1840-re 64. 1. — Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája 86. 1.
— Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

Hauszer Károly, nyug. m. kir. honvédezredes, H. Ernő ügyvéd testvéröcscse,
szül. 1819-ben Lőcsén Szepesmegyében ;
atyja ág. ev. pap volt; legidősb testvére H.
Ernő országyűlési képviselő gondoskodott neveléséről; a pozsonyi lyceumban
tanult; azonban már 1837-ben a Sándor
gyalogokhoz állott be mint hadapród és
1841-ben hadnagy lett. A szabadságharcz
kezdetén a felkelő ráczok ellen vezényelték ezredét és H. csakhamar főhadnagygyá
lépett elő; aug. 19. Szent-Tamás ostrománál kitüntette magát és Verbásznál
már a honvédek soraiban küzdött mint
százados a 14. honvéd-zászlóaijban; a
kápolnai csata után őrnagygyá léptették
elő ; az erre következett isaszegi, váczi,
nagysarlói s komáromi csaták után, a
harmadosztályú hadi-érdemrenddel földíszítve, a táborkarhoz tétetett á t ; a
győri csata után pedig a VII. hadtestnél a táborkari vezérletet kapta. A zsolczai csata sikere, az oroszok ellen, szintén főkép neki volt köszönhető. Ekkor
lett alezredes. A fegyverletétel után Aradon volt várfogoly. ítélete halálra szólott, a kegyelem 16 évi várfogságra, vasban. Fogságából Munkácson és Josephstadtban hét évet töltött ki, mikor az
amnestia előtte is megnyitotta a börtön
ajtaját. Ekkor a mérnöki pályát választotta s Berlinbe ment, hol az építészeti
akadémiába iralta be magát. Visszatérve
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1858-ban, mint mérnök a felsó'-szabolcsi
s bodrogközi Tiszaszabályozó társulatnál
nyolcz évig működött. 1866-ban a poroszosztrák háború befejezte után Pestre jött
és a honvédelem új rendezését bevárva,
1869. ápr. honvédőrnagygyá neveztetett
ki s a honvédelmi minisztérium katonai
szakosztályában nyert alkalmazást. 1871ben mint alezredes és ideiglenes dandárparancsnok Aradra ment, hol 1876ban nyugalomba vonult. — Czikkei a
Honvédben (1867. 1. sz. Komárom várának ostrom alóli felszabadítása, 3., 5. sz.
Szent-Tamás és helyreigazítások a 6., 8.
sz. és A m. kir. honvédelmi minisztérium
szervezéséről írt czikkével 20 arany díjat nyert). Később írt a politikai lapokba
is. — 1848-ban Mészáros Lázár hadügyminiszter felszólítására í r t a : Vorschlag
über ein Rekrutirungs-System in Ungarn
cz. munkáját, mely kéziratban maradt.
Honvéd

1869.

20.

Sz.

arczk.

—

Egervári,

Honvéd Törzstisztek Albuma. Pest, 1870.
19. 1. a r c z k . —

Vasárnapi

Újság

1870. 48. SZ.

arczk. — Honvéd Naptár 1872. 19. 1. arczk.

Häuser Kornél, prémontrei kanonokrendi áldozópap és tanár, szül. 1855.
márcz. 9. Szombathelyt Vasmegyében;
1872. szept. 25. lépett a rendbe. A keszthelyi gymnasiumban segédtanár volt, hol
1878. ápr. 8. meghalt. — Németből fordított beszélyei, a Corvina cz. aestheticokritikai dolgozata sat. jelentek meg a
Vasmegyei Közlönyben (1877.).
Siöllössy Károly, Szerzetes Kendek. Arad,
1878.

I.

Kanonokok

23.

1. —

Névtára

Csornai

Premontrei

Rendi

1878.

Häuser Nánclor, a m. kir. államvasutak főfelügyelője s üzletvezető helyettes;
a vasúti tisztképző tanfolyam rendes tanára Budapesten. — Munkája: Vasúti
forgalmi szolgálat. Bpest, 1892. (A vasúti tisztképző tanfolyam kiadványa.)
M. Könyvészet

1893.

Hausknecht Ferdinánd,
cs. kir, mehádiai határőrvidéki kath. plébános. —
Munkája: Ein Wort des Heils, bei Gelegenheit der Einweihung des Calvarien-

526

berges zu Mehadia den 20. Juni 1830.
Temesvár.
Petrik

Bibliogr.

Hausknecht
Ferencz,
orvosdoktor,
nagykikindai származású. — Munkája:
Dissertatio inaug. physiologica de vita.
Vindobonae, 1839.
Szinnyei

Könyvészete.

Hausleitner Ferencz, hírlapíró. —
— Szerkesztette a Musik-Zeitungot 1878ban Brassóban.
Gross, Kronstädter Drucke 161. 1.

Hauszmann Alajos, műépítész és műegyetemi tanár, szül. 1847. jún. 9. Budán ;
a berlini építészeti akadémián három
évet töltött; e közben a magyar kormány
a párisi világkiállításra küldte. 1869-től
a budai József-műegyetemen a műszaki
rajz számára létesített parallel-osztály
tanításával bízatott meg; 1872. szept.
24. a középítészet, mű- és díszépítészet
ny. rendes tanára lett; 1879., 1880. és
1881-ben a kir. József-műegyetem mérnök- és építészi szakosztályának dékánja
volt. — Munkái: 1.
Tervmagyarázat
és indokolás a fővárosi közkórházak építési terveihez. Bpest, 1881. — 2. A magyar szent korona országainak
vörös
kereszt egylete által épített
Erzsébet
kórház leírása, U. ott, 1882. — Arczképe: kőnyomat Gerhart Heinrichtől Bécsben 1873 (Vereby, Honpolgárok Könyvében.)
Vereby Soma, Honpolgárok Könyve. Pest,
1872. VIII. arczk. — M. Könyvészet 1881-82.
— .4 kir.

József miiegyetem

tanárai

és

hallgatói

1851—1882. Bpest, 1883. 9., 39. 1. — Vasárnapi
Újság 1894. 35. sz. a r c z k .

Hausmann Ferencz, orvosdoktor, a
budapesti egyetemen az elméleti hasonszenvészet rendkívüli tanára, a budapesti
Ferenczvárosi hasonszenvi kórház igazgató főorvosa, a magyar hasonszenvi
orvosegylet alapító tagja s alelnöke, a
homeopathischer Centraiverein Deutschlands cz. orvosegylet tagja s 1876—77.
évre designált elnöke, több bel- és külföldi társulatok rendes, illetve tisztelet-
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beli tagja. Megbalt 1876. jún. 22. Budapesten 65. évében. — Czikkei a Hasonszenvi Közlönyben (1865. Fel nem ismert
hasonszenvi gyógyítások, 1866. Mi indított engem a basonszenvészetre, A húsés növényeledel élettani vizsgálata a hasonlító boncztan szempontjából sat., 1867.
Aphasia, jobbulási feltételeinek egyike,
A choleraokok sat., 1868. Egyetemi reform a hasonszenvészet szempontjából,
A hydatid betegségének két rosszabbulási
feltétele, 1869. Vájjon Conheim tr.-nak
az edényfalakon tett észleletei gyakorlatilag értékesíthetők-e, 1870. A pestvárosi hasonszenvi kórház ügye, Mesterséges betegségek, A ferenczvárosi Elisabethinum hasonszenvi kórház alapításának
okmányai, 1871. A sz.-rókusi boncznokság értéke és jelentősége sat., 1872. A
fejlődéstani módszer alkalmazása a kórtanban, Adatok a gyógyszer betegségek
keletkezéséhez sat., 1873. Az orvostudori
szigorlatok ügyében, 1874. H. tanár előadásaiból sat.)
Gyászjelentés.

H a u s m a n n Vilmos, tornatanító, szül.
1822. decz. 21. Ulmban; 1847-ben a
porosz Bajnatartományból, hol mint tornatanító és vívómester működött, jött
Erdélybe s Brassóban az ág. ev. gymnasiurnnál nyert alkalmazást 1853-ig.
midőn az ujonan fölállított cs. kir. testgyakorló iskolához hívták meg, hol 1859-ig
a tornászatot tanította. Az intézet feloszlatása után visszament Brassóba s
kizárólag irodalmi s természettudományi
tanulmányokkal foglalkozott és tevékeny
tagja volt a nagyszebeni természetvizsgálók egyesületének. — Czikkei a nagyszebeni Verhandlungen und Mittheil, für
Naturw. (XI. 1860. Die Hargitta und ihre
nähere Umgebung in Bezug auf ihre
Naturverhältnisse. XII. 1861. Der Nucifraga carycatactes, Die Sumpf-Ohreule,
Strix brachyotus, ihre Aufenthaltsorte u.
ihre Naturgesch.. XIV. 1865. Neueste
geogn.-mineral. Untersuchungen der Zer-
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nester Gebirge Csurna u. Fontina Roucsi,
XVI. 1865. Turdus saxatilis, die Steindrossel, XX. 1869. Die Diamantengrube
bei Osdola in Siebenbürgen, 1879. Vogelvarietäten in Siebenbürgen, 1880. Bubo
maximus, der Uhu), a bécsi Touristban
(1870. Der Bucsecs bei Kronstadt, 1872.
Kloster la Sinaja in den Karpathen), a
Kolozsvári Közlönyben (1863. 142., 143.
sz. A Töpej Ürmösnél), az Oester. Revueben (Bilder aus dem Szeklerlande),
a nagyszebeni Archívban (N. F. XIV.
Der graue Siebenschläfer, Myoxis glis, XV.
Muscardinus avellanarius, der Haselschläfer, XXI Die Zwergmaus, Mus minutus, Biologische Beobachtungen über
dieselbe aus Ostsiebenbürgen), az Uhle
Natúrjában (1867. Ueber den Mauerläufer, Tichodroma muraria, 1869. Der Oriol,
Oriolus galbula, Der Seidenschwanz,
Bombycilla garrula. Der Rothfussfalke,
Fulco rufipes), a Geflügelte Weltben Fuss
M.-el együtt (1882. Der gelbkehlige Bienenfresser, Ueber das Vorkommen der
Gartenammer, Der Kleine-, der Halsband-,
der Trauer- und graue Fliegenschnäpper,
Der Rosenstaar oder rosenfarbige Hirtenvogel) ; írt még az Andree Glóbusába,
az Oesterr. Gartenlaubeba. Waldheim
Illustr. Blätterjébe, az Oesterr. Bevuebe.
a Wandererbe, a berlini Hausfreundba,
a stuttgarti Ueber Land und Meerbe, a
Pester Botéba, a Victoriába. a Hermannstädter und Kronstädter Zeitungba s a
Staufe, Illustr. siebenb. Volkskalenderbe
(Brassó, 1868. Der letzte Sachse). —TheoreMunkái: 1. Ber Scharfscliüts.
tisch-praktische Anleitung, ein solcher
zu werden, sowie genau Kenntniss über
Gebrauch und Führung der Handfeuerwaffen zu erlangen. Kronstadt, 1863. —
2. Schiltsenlieder.
Allen Freunden der
edlen Schiesskunst nah und fern freundlichst gewidmet. U. ott, 1863.
Traušch,

Schriftsteller-Lexikon

II.

75.

—

Daday Jenő, A magyar állattani irodalom
I., II.

Hausner-•—Havas
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Hausner Károly, egri egyházmegyei
r. kath. lelkész, szül. 1848. márcz. 1.
Budapesten ; iskoláit ugyanitt és Egerben
végezte. Mivel tanulmányainak befejezése
után még nem érte el a törvényes kort,
várnia kellett a felszentelésre s az érseki
irodában nyert alkalmazást. 1871-ben
szenteltetett föl; káplán volt Kápolnán,
Pászthön és Török-Szent-Miklóson. 1875ben behívta főpásztora érseki levéltárosnak és iktatónak, majd később kinevezte
másodtitkárnak és szentszéki aljegyzőnek ; 1882-ben Ivady halála után elnyerte
a hevesi plébániai javadalmat, melyet
azonban 1889-ben a felnémethivel cserélt
fel. Ezen állásától 1891-ben saját kérelmére felmentetett és jelenleg mint karkáplán. egyházmegyei alkonyvtárnok és
hitoktató működik. — Irt több értekezést,
melyek közül megemlítendőknek tartom
a következőket: Az egyetemes zsinatok
(az egri Egyházmegyei Közlöny 1869.
Hat közlemény, Egy idézet Goethéből
u. ott 1880.)
Koncz- Ákos, Egri Egyházmegyei papok az
irodalmi téren. Eger, 1892. 105. 1.

Havas Adolf. L. Háhn

Adolf.

Havas Adolf, orvosdoktor, egyetemi
magántanár, szül. 1854-ben Szent-Gálon;
középiskolai tanulmányait 1874-ben végezte a budapesti kath. főgymnasiumban ; 1880-ban Budapesten nyert orvosdoktori oklevelet; 1882-ben Parisban volt
tanulmányúton ; jelenleg gyakorló orvos
Budapesten és az egyetemen a bőrgyógyászat és bujakórtan magántanára, az
általános rendelő gyógyintézet bőrgyógyászati osztályának főnöke s a budapesti orvosegylet tagja. Hamburger családi nevét 1881-ben változtatta Havasra.
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1882.
A bőrfarkas, lupus vulgaris Hebrae, kezelése, 1883. Mycosis fungoides, Alibert,
egy esete, A köztakaró gümőkóros fekélyedésről. 1887. A bőr önszenvi sokszoros
festenyes húsdagja, 1889. A német bőrgyógyászok egyesületének első congres-
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susa Prágában, 1890. A Koch-folyadék
hatásáról lupus vulgárisnál, 1892. A Syphilitikus megbetegedés mely időszakában
kezdessék meg az általános gyógykezelés sat.)
Budapesti
1883.

19.

kir.
1.

—

kath.
Pesti

fögymnasium
Alfréd,

Értesitöje

Magyarország

Orvosainak É v k ö n y v e 1895. 220. 1. — Századunk

Névváltoztatásai

98. 1.

Havas Antal József, banküzlettulajdonos Budapesten. Koritz családi nevét
1884-ben változtatta Havasra. — Munkája : Az értéktőzsde, megbízható
útmutató és tanácsadó mindenki számára
értéktőzsdei ügyekben. Tájékoztató vezérfonal s tőkeelhelyezésnél és a speculatióknál. Függelékül értéktőzsdei lexicon
és compasz. Bpest, 1891.
M. Könyvészet
tatásai

1891. — Századunk

Névváltoz-

98. 1.

Havas Gyula, bölcseleti doktor, kir.
tanfelügyelő; erdélyi származású, szegény sorsban önerején tartotta fenn magát, 13 éves kora óta tanított és a kolozsvári egyetemen paedagogiát hallgatott;
1883-ban bölcseletdoktori oklevelet nyert;
azután közigazgatási hivatalnok lett Szolnok-Doboka megyében; 1885. febr. 12.
segédtanfelügyelőnek és 1886. ápr. 12.
kir. tanfelügyelőnek neveztetett ki Besztercze-Naszód megyében; 1892-ben áthelyeztetett Alsó-Fejér megyébe, hol jelenleg is működik. —- Czikkei a Néptanítók
Lapjában (1888. Hazafiság az iskolában),
a Kolozsvárban (1888. 250. sz. A Koósjubileum alkalmára készült érdemkoszorúba egy zöld levél) és Goerth életrajza
a Paedag. Plutarchban (II. 1888.) —
Munkái: 1. A házasságon kívül
születettgyermekek jogállapotáról. Tanulmány.
Deés. 1883. — 2. A tanítás
művészete.
Goerth A. után ford, és átdolg. Bpest,
1888. — 3.
Besztercze-Naszódvármegye
népoktatásügyi
állapota.
Besztercze.
1890. — Szerkesztette a Deési kiállítási
Emléklapot 1879-ben és az Iparügyi Közlönyt 1881—82-ben Deésen.

Havas
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Néptanítók
/)/. Könyvészet

Lapja

1885. 46., 1890. 1., 193. 1.

1888.

Havas Ignács (gömöri), orvosdoktor,
kir. tanácsos, szül. 1803-ban Valaszkán
Zólyommegyében; a pesti egyetemen
tanult, hol 1828-ban nyert orvosdoktori
oklevelet; azután Tolnán telepedett le,
hol később a vármegye rendes főorvosa,
a szegszárdi kórház igazgatója. Tolna,
Baranya s Gömör vármegyék táblabirája
lett. A pesti orvos-egylet tagja volt 1842től, de 1866-ban kilépett. 1845—46-ban
a pesti egyetem orvosi karának dékánja
is volt. A 40-es években telepedett le a
fővárosban, hol csakhamar a legkeresettebb orvosok egyike lett, kinek tanácsát
szivesen kikérték Budapest előkelő családai. Az orvosi gyakorlat mellett a közügyekkel is foglalkozott; tagja volt a
régi Gemeinderathnak és a főváros tanácsának halálaig. A főváros felvirágoztatása körül nagy érdemei vannak; az
egyesítés alkalmával (1873) ő volt a kormánybiztos, a ki a háromváros közgyűlésén elnökölt. Érdemei elismeréseűl a
Szent István-rendet és a kir. tanácsosi
méltóságot nyerte. A főváros egyik utczáját az ő nevére keresztelték. Tekintélyes
vagyona mellett igen szerény életet folytatott ; de nem volt szerencsés, mert elvesztette vagyonának nagy részét és az
utóbbi időkben csakis az első hazai takarékpénztárnál elfoglalt állásra támaszkodott. Tetőtől talpig magyar ember volt
és ez öltözetében is kifejezésre jutott. A
nemzeti casinonak egyik legrégibb tagja
volt és első alapítói közé tartozott, úgy a
sas-clubnak, melynek estélyeiről sohasem
hiányzott. Meghalt 1887. nov. 2. Budapesten. — Czikkei a Gazdasági Tudósításokban (1839. A marhapestist enyhítő
bánásmódról), a Gazdasági Lapokban
(1851. A ragályos marhadög beoltása,
mint a marhapestist enyhítő bánásmód),
a Gyógyászatban (1867. A keleti hányszékelés. 1868. Fölhívás az orvosi kaitagjaihoz sat.) — Munkái: 1. Dissertatio
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inaug. medica de prosopolgia nervosa.
Pestini. 1828. — 2. Hivatalos jelentés
a marhapestist enyhítő bánásmódról. U.
ott, 1839. — 3. Inoculatio
luis pecorum
p e r . . . proposita. U. ott, 1861. (Linzbauer
Ferencz, Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé cz. munkája függelékében.)
Bugát

és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re 97. 1. — Hl. Orvosok és Természetvizsgálók

Munkálatai

III.

Pest,

1843.

114., 115., 120., XI. Pozsony, 1866. 30. 1. —
Rupp,

B e s z é d 139., 154. 1. — Oláh Gyula,

gyarország Közegészségügyi
86. 1. — Szinnyei
kir.
Pesti

Orvosegylet
Napló

Könyvészete. —
1881.

Évkönyve

301. SZ. Nemzet

Ma-

Statisztikája
Budapesti

40. 1. — 1887 :

301. Sz.

Egyetértés

302. sz. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Havas Imre, kir. ügyész és főügyészi
helyettes Budapesten ; előbbinek és Kégl
Jozefának fia. — Munkája: Václbesséde
a herczegprimás ellen elkövetett merénylet bűnperében. Bpest, 1893.
M. Szalon XIV. 1890—91. arczk.

Havas István.

L. Hlavácsék

István.

Havas József, jogi doktor, kir. udvari
tanácsos és egyetemi tanár, H. János és
Fodor Julianna fia, szül. 1796. jan. 20.
Valaszkán Zólyommegyében ; tanulmányait Beszterczebányán kezdte s a bölcseletet Pesten végezte; azután kispap
lett és a bécsi Pázmáneumba küldték,
de nemsokára elhagyta a papi pályát.
A pesti egyetemen 1819-ben jogi doktori
s 1820. ügyvédi oklevelet nyert. 1821-ben
a pesti egyetemen a természetjog tanárának neveztetett ki; 1823—-27-ig a római
s úrbéri jogot adta elő. 1824. Pest városának második és 1826-ban rendes ügyészének, később főjegyzőjének választatott;
1829. tiszteletbeli, majd rendes tanácsos
lett (ekkor a tanárságot elhagyta). Az
egyetem jogi karában 1827. és a következő három évben dékán volt. Később
Pest város főbirája s országgyűlési követe
lett. Innét a m. kir. helytartósághoz került, hol helytartósági tanácsos és a tanulmányi osztály főnöke volt. Kőbányai
birtokán jeles szőlőmívelést, méhészetet
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és selymészetet űzött; ugyanitt kitűnő
tehenészete is volt. A m. gazdasági egyesületben az értekezések sorát a méhtenvésztésről 1843-ban ő kezdette meg.
1845. június 5. ugyanott a kertészeti
szakosztály elnökévé választották és ezen
választást 1848-ban ismét megújították.
Közreműködött Széchenyi István gróffal
a pesti nemzeti casino fejlesztésén és
annak egy ízben igazgatója is volt. Részt
vett Fähr Vilmos svájczi gépészmérnökkel
a pesti hengermalom alakításában; kiváló
tevékenységet fejtett ki a pesti czukorfinomító gyár körül, melynek bukása
vagyonában is mintegy 80.000 frtnyi kárt
okozott. Részese volt a pesti gépgyárnak,
melyből azután a fegyvergyár alakult.
Közreműködésével alakult a pesti magyar
kereskedelmi bank is, melynek 1843.
jún. 8. igazgató tagjává, 1852-ben pedig
igazgatósági elnökévé választatott. 1848ban Széchenyi István gróf minisztériumában osztályfőnök volt. 1849. jan. Windischgrätz herczeg tábornagy Budapestnek
és a világosi fegyverletétel után ő felségétől a budai kerület kir. biztosának neveztetett ki. 1854-ben a szőló'mívelés,
borászat és selyemtenyésztés érdekében
beutazta Német-. Franczia- ós Olaszországot. Ez utazásának gyakorlati eredménye
a Sashegyen telepített szép szőlő volt;
kőbányai birtokán pedig cognac-gyárat
állított fel. 1857-ben a m. gazdasági
egyesület újra alakíttatván, nov. 16. választmányi tagjává, 1858. február 8-án
a szőlőmívelési, borkezelési s technológiai, 1868-ban pedig a kertészeti szakosztályának elnökévé választatott. A hatvanas években mint igazgatósági tag a
salgótarjáni kőszénbányatársulat, a losonczi vasúttársaság és az országos iparegyesület megalakításában vett tevékeny
részt. Meghalt 1878. febr. 10. Budapesten.
Az országos m. gazdasági egyesületben
nevét egy általa tett alapítvány örökítette
meg. — Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1831. II. Gondolatok a bűn-

törvény okfejéről és annak gyakorlati
hasznáról), a M. Gazdában (1842. Fák
ültetése), a Gazdasági Lapokban (1850.
Bortermesztésünk közel jövője, 1851. Mit
tehet a kormány a magyarországi bortermelés előmozdítására, a státus-gazdaság igényeinek megfelelőleg, 1852. A magyar bortermelés ügyében, Levelek Bécsből, Selyemtenyészlés ügyében, 1853.
Borcsarnok ügyében, Bortermesztés a
Hegyalján, 1854. Czukorrépa-termelés,
Egy levél a hegyaljai bortermelés ügyében, Eszközlései a pesti Kőbányában.
1856. Érmeilék, 1857. Borok a bécsi kiállításon, A szüret és új bor körüli eljárásom, 1858—59. A hegyaljai borügy, Mit
kell az elsatnyult szőlővel tenni ? 1860.
Közteleki selyemfonoda és gubóbeváltás
árai, A baranyai szőlőhegyek), a Pesti
Naplóban (1857. 199—201., 203., 205.,
206. sz. Szüret és új-bor körüli eljárásom) sat. A szent István-társulati Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt. — Munkái: 1. Sermo de recto
usu temporis, quem ad senatum populumque academicum regiae scient. universitatis Hung., dum V. Idus Nov. 1828.
anni schol, initium facérét, praelusionis
instar prolocutus est. Budae. — 2. I m
allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des
Kaisers und Königs Franz Joseph des I.
Pest, 1849. (Proclamatio, melyben tudtul
adja kir. biztossá történt kineveztetéséi,
ívrét egy lap.) — 3. Utazás Német-,
Franczia- és Olaszország nevezetesebb
vidékein. Pest, 1855. (Ism. M. Sajtó 1856.
52. sz.) — Kéziratban : Dissertatio inaug.
juridica de eo: quantum circa irrogandas
delictis poenas arbitrio judicis criminum
a legislatore deferri expediat ? Pestini
(1819.) a m. n. múzeumban 4rét 23 lap.
Status Praesens Regiae Literarum Universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 10. 1. — Fejér, História Academiae 148. — Szinnyei
Könyvészete.

—

Galgóczy

Károly,

Emlék-

könyv. Bpest, 1883. III. 136. 1. — Petrik
Bibliogr. és gyászjelentés.

Havas

Károly,

izraelita

vallástanár

Havas—:Havass
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Komáromban. Hecht családi nevét 1881ben változtatta Havasra. — Czikkei a
Paedag. Szemlében (1890. A magyar
nyelv tanítása, 1893. Pragmatikai nyelvtanítás), a Komáromban (1891—92), a
Komárommegyei tanítótestület Értesítőjében (1892—93.), a Komárommegyei Közlönyben (1893.) és a Tanügyben (1894.
A közoktatási törvényrevisio kérdéséhez).
— Munkája: Ilit- és erkölcstan
késikönyve. Abodoth ben Jizruel. A tanuló
ifjúság számára. Előszóval ellátta Schnitzer
Ármin. Komárom, 1892.
M. Könyvészet

toztatásai.

1892.

—

Századunk

Névvál-

B p e s t , 1895.

Havas Miksa, kereskedelmi akadémiai
tanár, Heller Sámuel 1848-iki honvédőrmester fia, szül. 1861. jan. 12. Székesfejérvárott; középiskolai tanulmányait
szülővárosában kezdte s a győri főreáliskolában fejezte be. 1879-ben a budapesti műegyetemre iratkozott be s négy év
alatt befejezvén felsőbb tanulmányait,
1883-ban a mennyiségtanból és természettanból középiskolára képesítő oklevelet nyert. 1882. decz. 1. a budapesti
kereskedelmi akadémiánál mint titkársegéd alkalmaztatott, hol 1885. aug. végéig szolgált, -mikor az újonnan alapított
pozsonyi kereskedelmi akadémiához a
mennyiségtan, kereskedelmi számtan és
irodai munkálatok tanárának neveztetett
ki. Időközben (1885. jún. 11.) megszerezte a kereskedelmi számtanból a képesítő oklevelet. 1895-ben részt vett az
országos gazda-congressus előmunkálataiban. Heller családi nevét 1882-ben
változtatta Havasra. — Czikkei az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönyében (1884. A kereskedelmi középiskolák szaktanárainak képesítéséről), a
Közgazdasági Szemlében (1890. Arany
forint, arany agió, A részletív-ügyletek,
1891. Segédszámok az arany-ezüst számításhoz, 1892—93. Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában, Kereskedelmi szakiskoláink reformja. 1894. A törlesztési
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tervekről, 1895. Az arany és az árak.
Az arany kinálat és a kereskedelem
fellendülése), az Egyetértésben (1891.
márcz. 4. A részlet ügyletek),-a Pozsonyi
Szemlében (1891), a Köztelekben (1892.
A földbirtokos osztály hitelszükséglete és
annak kielégítése. A zálogleveles kölcsönök, 1893. A magyar földhitelintézet kölcsöneinek reformja, A földhitelintézet
kölcsöne, Gazdasági szakoktatásunk és
a jelzálog kölcsönök), a Kereskedelmi
Szakoktatásban (1892—95. A valutára s
a szakoktatásra vonatkozó több kisebb
czikk), a Neue Freie Presseben (1893.
aug. 18. Die Tilgungspläne der Hypothekar-Institute), A Pesti Naplóban (1895.
17. sz. Aggastyánokat gyámolító takarékpénztár). a Volkswirt. Vierteljahrschriftben (XXX. 2. Die Lebensversicherung
im Dienste des Bodenkredits), a Nyugatmagyarországi Hiradóban(1891—95.)—Munkái : 1. Kereskedelmi irodai
munkálatok.Pozsony, 1887. (Jónás Jánossal együtt.)
— 2. Kereskedelmi és politikai
számtan. U. ott, 1888—90. Három kötet. (Kereskedelmi Szakkkönyvtár I —III. 2. kiadása sajtó alatt Bpest. 1895.) — 3.
Irodai munkálatok
az alsó fokú kereskedelmi iskolák számára. Pozsony. 1890.
— 4. Kereskedelmi
számtan
az alsó
fokú kereskedelmi iskolák számára. U.
ott, 1891. — 5. A mezőgazdasági
hitel
és a zálogleveles kölcsönök. Bpest, 1891.
(Kiadványok az országos magyar gazdasági egyesület köréből.) — 6. A jelzálogos kölcsönök. U. ott, 1894.
M.

Könyvészet

Ignácz

1887—90.,

Könyvészete

változtatásai

1891. —

1893. —

Horváth

Századunk

Név-

99. 1. és önéletrajzi adatok.

Havass Pál. — Munkája:
Katechismus Dr. Martina Luthera s výkladem
sepsaný. Pest, 1823.
Petrik

B i b l i o g r . IV. 47.

Havass Rezső, bölcseleti doktor, középiskolai oki. tanár és az első m. ált.
biztosító társaság mathematikai osztályának főnöke. Handtel Károly gyógyszerész
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és Wilfinger Hermina fia, szül. 1852.
jan. 17. Pozsonyban ; atyja előbb Kecskeméten, majd Budapesten volt gyógyszerész, H. is ezen két helyen járta középiskoláit ; azután a pesti egyetemre
iratkozott be. 1873-ban mint egy éves
önkéntes tiszti vizsgát tett. 1876. jún. 7.
a földrajzból bölcseletdoktori s ugyanazon tárgyból 1878-ban középiskolai tanári oklevelet nyert. Ezen idő alatt az
első magyar biztosító társaság hivatalnoka
lett es ottan fokonként emelkedve, 1893.
jan. óta ezen társaság mathematikai osztályának főnöke. Az 1885. budapesti országos kiállítás alkalmával a magyar
földrajzi társaság kiállítási bizottságának
jegyzője volt; a főváros törvényhatósági
bizottságának tagja, iskolaszéki alelnök;
a magyar földrajzi társaság választmányi
tagja; a társadalmi téren, különösen az
egyleti élet körében is működik. Nagyobb
tanulmányutat tett Német- és Francziaországban, Hollandiában, Belgiumban,
Olaszországban, a Balkán félszigeten és
a Levantéban ; különösen pedig monarchiánk tengerpartját (Fiume s Dalmaţia)
ismételten beutazza. A magyar és német
nyelven kívül, jártas az angol és olasz
nyelvben. Handtel családi nevét 1877-ben
változtatta Havassra. — Czikkei a Földrajzi Közleményekben (1882. Az Ion
szigetek és az Ion tenger, 1885. Raguza
és környéke, francziául és olaszul is), a
Budapesti Szemlében (1885. Szaloniki).
a Nemzetben (1887. 240. sz. Néhány
szó Hunfalvy Jánosról, 1889. jún. 13. Egy
román térkép), a Pressburger Zeitungban (1888. decz. 13. Hunfalvy János életrajza), az Agramer Zeitungban (1889.
Dalmáczia visszacsatolása a magyar birodalomhoz, németül). — Munkái : 1. A
Károly vár os-Fiumei vasútvonal
ismertetése tájképi szempontból. Bpest, 1878.
(Különny. a Földr. Közleményekből.) —
2. Magyar kikötő, magyar hajósás. U.
ott, 1878. — 3. A tenger. U. ott, 1879.
— 4. A magyar tengeri hajósás. U. ott.

1879. (Különnyomat az Ellenőr 350. sz.)
— 5. Fiume. U. ott, 1881. (Különny. a
Földr. K.-ből.) — 6. Ritter Károly összehasonlító (bölcsésseti) földrajza. U. ott,
1882, (Bemutattatott a m. tud. akadémia
1882. ápr. 3. ülésén. Ism. Bud. Szemle
sat.) — 7. A magyar földrajzi
társaság
az 1885. évi budapesti országos általános
kiállításon. Előrészül: az 1885, évi antwerpeni nemzetközi s az ugyanazon évi
budapesti orsz. ált. kiállítás összehasonlítása. U. ott, 1885. — 8. A suesi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiúméra. U. ott, 1887.
— 9. Árvískár bistosítás. U. ott, 1888.
(Különny. a Nemzet 317. sz.) — 10. Az
Athosz-hegy és kolostorai. U. ott. 1891.
(Különny. a Földr. Közi.) — 11. Dalmaţia visszacsatolása
a magyar
birodadalonihos. U. ott, 1889. — 12. Magyar
földrajzi könyvtár. Bibliotheca Geographica Hungarica. A magyar birodalomról
bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek
könyvészete idevágó irodalomtörténeti
bevezetéssel. U. ott, 1893. (Ism. Századok,
Nemzet 95. sz. esti k., Prot. Egyh. és
Isk. Lap, Erdélyi Múzeum, Erdély. M.
Könyv-Szemle 1894. sat.) — 13. Budapest jelene és jövője közigazgatási szempontból. U. ott, 1894. (Különny. a Budapesti Szemléből).
Fiume

1885. 87. SZ. a r c z k .

Könyvészete.

s z e t e 1887. — .'/. Könyvészet
dunk

—

— Horváth Ignácz

Névváltoztatásai

100.

1893.
1. é s

Kisilingstein

Könyvé—

Száza-

önéletrajzi

adatok.

Havas Sándor
(gömöri), a m. kir.
kereskedelmi minisztérium nvug, államtitkára, szül. 1822. máj. 5. Felső-Micsinyén Zólyommegyében ; tanult Egerben
és Pesten, hol ügyvédi oklevelet nyert.
1844-ben lépett a hivatalos pályára, midőn Pest városa megválasztotta tiszteletbeli aljegyzőnek ; 1845-től mint titkár
Yav Miklós báró. a helytartótanács alelnöke mellett működött. 1848-ban Szé-
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chenyi minisztériumában osztálytanácsos
lett. A szabdságharczban mint önkéntes
harczolt a ráczok és Simonies ellen; ezért
a hadi törvényszék elé állíttatott, de fölmentették. 1851-ben Békés- és Csanádmegyék titkára, majd Püspök-Ladányban
szolgabíró s később Szabolcs- és Biharmegyék első megyei biztosa s Borsodmegyében megyefőnök volt. Ezen időben
azzal szerzett magának érdemeket, hogy
az ev. ref. egyházi gyűlést, minden tilalom és üldözés ellenére, lehetővé tette.
Innét a helytartótanácshoz osztatott be,
hol 1862-ben valóságos osztálytanácsos,
az alkotmányos aerában pedig a belügyminisztériumban osztálytanácsos lett;
később ugyanazon minőségben a honvédelmi minisztériumba helyeztetett át.
Ezen időben merült föl az az eszme,
hogy a hadsereg élelmezése és fölszerelése tőkepénzesek consortiumának adassék ki; H. mint a minisztérium kiküldötte. Bécsben ezen tervet meghiúsította.
Később a kereskedelmi minisztériumban
lett államtitkár s mint ilyen 1875. ápr.
4. nyugdíjaztatott. A Budapest városi
erdészeti s kültelki bizottmánynak elnöke
s az egyetemen a közigaztási jog magántanára volt. Az ő indítványára történtek
az aquincumi ásatások és az e czélra
kiküldött bizottságnak elnöke s a kivitel
erélyes terjesztője s végrehajtója volt.
Ezenkívül a Mátyás-templom építési bizottság elnöke s a képzőművészeti társulat alapító s igazgatósági tagjaként is
szerepelt. A budai hegyek szépítése s
különösen az útvonalak megállapítása
körül nagy érdemeket szerzett. Meghalt
1894. nov. 2. Budapesten. — Sokat foglalkozott a magyar őstörténettel, különösen az avarok és szlávok korára vonatkozólag. Czikkei a Vadász- és Versenylapban (1858. Vidravadászat, Vidravadászat
a Sárréten, 1861. 1—7. sz. Vadászrajzok,
1863. Vadászrajz a budai hegyekből,
1868. Vadászrajz a pilisi hegyekből, Vadászrajzok a mohácsi Margita szigetből),

az Erd. és Gazd. Lapokban (1867. A
fanyest), az Archaeologiai Értesítőben
(Uj F. II. 1882—83. Az ó-budai hajdan
a bold, szűz Máriáról nevezett Fehéregyház és Árpád sírja, Jelentés a krisztinavárosi római sírról, V. 1885. Az
ó-budai hajdani Fehéregyháza holfekvéséről, VI. 1886. Az ó-budai hajdani Fehéregyház keresésére irányzott legújabb ásatások eredménye, János festő sírköve.
VII. 1887. A budai vár falai és bástyáinak leásatása, VIII. 1888. A fővárosi
régészeti ásatások és Salamon Ferencz.
IX. 1889. Ujabb leletek és helyrajzi adatok Aquincumból), a Budapesti Szemlében (LVII. LVIII. 1889. Palacky Ferencz
és a magyarok.) — Munkái: 1. A képzőművészet Magyarországon.
Pest, 1868.
— 2. A szent korona országainak
állam-szervezete és közigazgatása.
Bécs.
1869. (Statistikai Előadások VII.) — 3.
Quelques mots sur la statistique militaire. Memoire redigé en vue du IXéme
congres international de statistique. Bpest,
1874. — 4. Budapest
régiségei. A főváros területén talált műemlékek és történelmi nevezetességű helyek leírása. A
fővárosi közgyűlés 1889. évi 506. sz.
határozata alapján szakférfíak közreműködésével. Bpest. 1 8 9 1 - 9 3 . (III. kötet.
Budapest múltja és a királyi várlak
Ó-Budán. IV. k. Visszapillantás az 1889—
92. évek eredményeire, A főváros budai
részének topographiája.) — Szerkesztette
a Pulszky Ferencz Albumát (Bpest, 1885.
Többek közreműködésével.)
Budapesti

Közlöny

1S75.

82.

SZ. —

Petrik

Könyvészete. — II. Könyvészet 1893. — Vasárnapi

Újság

1894. 45. s z . ( N e k r . )

—

Pester

Lloyd 1894. 254. s z . A b e n d b l a t t .

Havas Sándor, gépgyáros, a lánczkészítés és a hajózási gépek és eszközök
terén tünt ki; egy izben elnöke is volt
az ipar-egyesületnek. 1881-ben Budapest
belvárosi kerületében mint képviselőjelölt
is fellépett. A lövészegyesület főlövészmestere. — Munkája : Program mbeszéd.
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Tartotta Budapest belváros választókerületének függetlenpárti képviselőjelöltje
1881. jún. 16. Bpest, 1881.
M. Könyvészet

1881. — Vasárnapi

Újság 1893.

26. sz. arczk.

Havassy Béla, orvosdoktor, szül. 1842ben Szent-Péteren Vasmegyében; 1862ben nyert orvosdoktori oklevelet a pesti
egyetemen; jelenleg járásorvos KissCzellben Vasmegyében. — Czikkei a
Vasárnapi Újságban (1866. Archaeologiai
kirándulás Budapest vidékén, 3 czikk),
a Hazánk és a Külföldben (1886. A nyugati havasok népe, A két Csetatye, A
Detonaták, 5 czikk.)
Riipp,

Beszéd

gyarország
370. 1.

173. 1.

—

Oláh

Közegészségügyi

Gyula,

Ma-

Statisztikája

Havi Mihály (havasfalvi), szinész, született 1810. jan. 26. (fia, Havi Lajos szerint) Gvergyó-Szent-Miklóson; a gymnasiumot szülővárosában, Enyeden és
Aradon elvégezvén, a papi pályára lépett; azonban még mint növendékpap
elhagyta e pályát és szinészszé lett és
1885-ben a budai magyar szinésztársasághoz szerződött; a pesti nemzeti színháznak is tagja volt és az 1837-ik augusztus 22-iki első előadáson is szerepelt.
1838—39-ben a kassai színháznál kezdett először nagyobb szerepekben föllépni. később mint tenorista szerepelt,
aztán színigazgató lett. Maradandó érdemeket szerzett azzal, hogy a magyar
dalszinészetet a külfölddel is megismertette. 1847-ben Szabó Józseffel együtt
igazgatója volt azon pécsi magyar dalés táncztársulatnak. melylyel a bécsi
udvari operaházban és Olaszországban
vendégszerepeltek; onnét visszaérkezvén,
okt. 22. és 23. a pesti nemzeti színházban is bemutatta e dalszinész-társaságát.
1848-ban dal- és táncztársaságával ismét
útra keltek, Brüsselben és Parisban is
bemutatták a magyar éneket, zenét és
tánczot. Az 50-es években vidéki színigazgató lett; 1858-ban Szabadkán, 1859-
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ben Kolozsvárt volt; 1860-ban magyar
operát vitt Bukarestbe; ott azonban megbukott és feljött a fővárosba, hol Szerdahelyi Kálmánnal szinbázi lapot szerkesztett. 1861. aug. 1.. mikor az aradi Alföld
politikai lap keletkezett, H. a lap beimunkatársának hivatott meg és első sorban a lap helyi rovatait vezette ; a lap
kiadója Bettelheim Vilmos 1862-ben saját
költségén Londonba, az első világkiállításra küldte. Londonban húsz napig időzött ; utazott Dániában, Svédországban
és Éjszak-Németországban. 1863. Szerdahelyi Színházi Látcső cz. lapjának beimunkatársa volt. Meghalt, hosszas betegeskedés után, 1864. ápr. 7-én a pesti
Rókus-kórházban. — Czikkei a Rajzolatokban (1838. II. Triest, júl. 16.), a Mult
és Jelenben (1846. 23. sz. Gyász-emlékbeszéd Pály Elek sírja felett Kolozsvárt
1846. márcz. 6.), a Honderűben (1846.
I. Borcsa és a vasasnémetek), a Pesti
Divatlapban (1847. II. Egy szép napunk
Korompán, Első magyar hangok a bécsi
udvari operaházban, A magyar dalnoktársaság Schönbrunnban, A magyar dalnők- és táncztársaság külföldön, 1848.
Brüsseli levél jan. 5.), a Nemzetőrben
(1848. Kossuth Szegeden), a M. Sajtóban
(1857.157., 159. sz. Segélyintézet a vidéki
színészet számára), az aradi Alföldben
(1862—63. Londoni uti emlékeiből, A
dán alkotmány 13 ünnepén, Tarlózatok
az első franczia forradalomból, Történeti
kép), az Ország-Tükrében (1863. Macbeth első előadása.) — Munkái: 1. Éjssuk csillaga. Nagy opera 3 felv. ford.
Pest, 1862. (Először adatott a nemzeti
színházban 1856. jan. 31.) — 2. Fortunio
bájdala operette énekrészei. U. ott. 1862.
— 3. A nürnbergi bába, víg opera 1
felv. Leuvén és Beauplon után ford.,
zenéje Ádám Adolftól. Bpest, 1884. (Nemzeti Színház Könyvtára 151.) — Kéziratban maradt fordított színművei: Monaldeschi, szomorújáték 3 felv. Irta Dumas
Sándor, Both német kidolg. után a m.
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tud. társaság költségén ford, (a nemzeti
színházban 1837. okt. 23. adatott először),
Alessandro Stradella, opera 3 felv. Irta
Fridrich W., zenéje Flotowtól (először
adatott a nemzeti színházban 1855. jún.
9.), A párisi operabáli czivódás, vígjáték
1 felv. Vencontin Jenő után ford, (először
adatott a budai népszínházban 1864.
jún. 23.), A béke bontó, vígj. Benedix
után ford, (a budai népszínházban és
először előadták a nemzeti színházban
1869. augusztus 23-án). Eljegyzés lámpafény mellett. Offenbach operettje, (fordította Follinus Jánossal), és Orpheus az
alvilágban. Irt egy eredeti színművet is
Kipfelhauser cz. — Szerkesztette a Szegedi Hírlapot (Szabó Mihálylyal együtt),
mely politikai tartalommal 1849. máj.
2-tól hetenként kétszer jelent meg és júl.
16-tól fogva napilap lett, de ugyanazon
hó 27. megszűnt; a Kolozsvári Színházi
Közlönyt 1859. nov. 6-tól 1860. márcziusig.
Havi

Mihály

alatti

és

Szabó

József

dalszinház-társaság

1847-re. P é c s .

—

Nemzeti

igazgatása

Emlékkönyve

Színházi

Zsebkönyv

1847-re. XXXVII. 1. — Hölgyfutár 1856. 96.
sz., 1862. 75. sz., 1864. I. 43. sz. — Hon
1864. 82. SZ. — Sürgöny

1864. 81. Sz. —

Kles-

tinszky László, A kassai magyar színészet
1781—1877. Kassa, 1873. 18. 1. — Benkö Kálmán, Magyar Színvilág. Bpest, 1873. 81. 1. —
Reizner János, A „Szegedi Híradó". Szeged,
1884.

91.

lössy

Károly

1. — Petrik
é s E. Illés

Könyvészete. —
László,

Huszonöt

Szölév

egy magyar lap életében. (Az Altold.) Arad,
1886. X I . , X I I . 1. — Koltai

Virgil,

Györ

Szí-

nészete. Györ, 1889—90. I., II. — Koós Ferencz, Életem és emlékeim. Brassó, 1890. II.
155. 1. és egykorú színlapok.

Havir János. — Munkája : Versiculi
ex helicone Eperiessiensi, Anno 1812.
Hely n.
Petrik

Bibliogr.

Havlicsek Vincze, r. kath. plébános,
szül. 1845. ápr. 26. Oscsadniczán Trencsénmegyében ; a gymnasium I—VI. osztályát Nyitrán, a VII. és VIII. osztályt
Nagyszombatban, a theologiát Esztergomban végezte. 1869. júl. 25. pappá szenteltetett föl; azután segédlelkész volt
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Komjátban, 1873. Pozsonyban, 1873. okt.
26-tól 1874. febr, szentmihályúri administrator és ismét pozsonyi segédlelkész.
1886-ban pozsonyi kórházi lelkész lett.
1889 óta mint Pozsonyvirágvölgyi plébános működik. — Munkái: 1. Ktopán
vo škole či farar a či pan Sluzny ? Szakásnam
kolcza, 1869. — 2. Rozorhy ku
na nedele a sviatky, katolického cirkevného roku. U. ott, 1870. (Prédikácziók).
— 3. Sbornik kázní nedalnich.. .U. ott,
1871. (Prédikácziók). — 4. Malý gratulant.
Rozličné prania k narodzeninám, novému roku. Pest, 1871. (Kis köszöntő).
— 5. Legenda čili Citanie a Swätých a
Wywolených Božich. Nagyszombat, 1879
—80. Két kötet. — Szerkesztette a Slovensky Sion tót folyóiratot 1869-től 1872-ig
Szakolczán.
Uj.

V. Sion

1886. 113. 1. —

Catalogus

Bibi.

Joann. Card. Simor 572. 1. — Zelliger Egyházi írók Csarnoka 163. 1.

Havlovecz János József, r. kath. plébános ; 1714. jún. 21. hodrusbányai plébánossá avatták fel; innét 1715. febr.
12. Velicsnába ment, hol 1716-ig hivataloskodott. 1724. ápr. 22-től 1726. májusig Csesztén(Pozsonym.) működött mint
geneplébános. — Munkája: Tutelaris
ralis seu Sanctus Michael archangelus
patrónus ecclesiae lib. regiaeque civitatis Szakolczensis. Tyrnaviae, 1724.
Petrik

B i b l i o g r . — Némethy,

I.udov.,

Series

Parochorum. Strigonii, 1894. 614. 1.

Hávor István, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1674. márcz. 24-én
Moliczán (Malaczkán ?), 1690. okt. 9.
lépett a rendbe Nagyszombatban, hol
akkor a rhetorikát hallgatta; 1703-ban
ugyanott végezte a theologia IV. évét;
a humaniorákat és a rhetorikai osztályt
tanította több évig Nagyszombatban, azután több helyen, végre Lőcsén, hol 1731.
jún. 5. meghalt. — Munkái: 1. Discordia Concors Seu Discaptatio Philosophico-Bhetorica Laureato honori Perillustrium, Bev. . . DD. A A. & Philosophiae
Neo-Doctorum. Cum In Alma Archi17. i v sajtó

alá adatott

1895.

május

17,
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Episcopali Universitate Tyrnaviensi Promotore Rev. Pat. Laurentio Tapolcsányi
é Soc. Jesu . . . Suprema Philosophiae
Laureâ condecorarentur. Oblata Ab 111.
...Oratoria Facultate Tyrnaviensi Anno
M. DCC. VI. (Névtelenül). — 2. Manuductio Ad Eloquentiam Seu Via Facilis
Ad Assequendam Juxta Praecepta Soarij,
Artem Rhetoricam Ex Classicis Authoribus Desumpta Et Ad Usum Eorum, Qui
Oratoriam banc Scientiam, seu profanam ; seu sacram profitentur accommodata. Nuper Utini in Lucem Edita. Nune
vero Recusa. Tyrnaviae, 1709. (Kiadta s
előszót írt hozzá).
Katona, História Critica XXXVIII. 863. —
Stoeger,

S c r i p t o r e s 125. — Szabó

Károly,

M. K ö n y v t á r I I . 615.. 647. 1. —

Régi

Backer-Som-

mervogel, Bibliothéque . . . Bibliographie IV.
159. 1.

Hávor János, Jézus-társasági áldozópap. később világi lelkész, szül. 1708.
nov. 25. Szécsényben Nógrádmegyében ;
1723. okt. 14. lépett a rendbe; 1740—
49-ig tanította a bölcseletet és theologiát
Nagyszombatban; azután rector volt Kassán, 1757-től Pécsett, végre Szakolczán ;
1770-ben a kassai nyomda igazgatója lett
és ezen állásában volt még 1773-ban is,
mikor a rend feloszlattatott. —Munkái: 1.
Epitomae Históriáé Byzantinae, e compluribus Graecis praesertim seriptoribus
concinnata a Constantino Magno, ad
Arcadium imperatorem. Promotore . . .
Tyrnaviae, 1741 — 2. História apostolica, ex antiquis monumentis collecta,
opera et studio Antonii Sandini. . . Laureatis honoribus... neodoctorum. U. ott,
1749. — Kézirati munkái az esztergomi
főegyházi könyvtárban : Tractatus de Incarnatione, Angelis actibus humanis. Tyrnaviae, 1746.. De Deo uno, trino, de
Jure et Justitia. U. ott, 1748.
Briisztle
Szemle

Recensio

I.

1882. 323., 324.

97. 1.

1. —

—

ti.

Könyv-

Backer-Sommer-

vogel, Bibliothéque de la Compagnie
Jésus. Bibliographie IV. 159. 1.

Havrilovics Dániel,

de

bölcseleti doktor,

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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mindszenti származású; a munkácsi egyházkerület alumnusa s IV. éves theologus
volt Kassán. — Munkája:
Theologia
catholica indifferentem et alium quemvis
errantem ad unicam fidem salvificam,
& veram cum romana Christi ecclesia
pacem manuducens. Praes. R. P. Jos.
Turóczi auditoribus oblata. Cassoviae,
1747.
Petrik

Bibliogr.

Hayd Ferencz, orvosdoktor és szemész,
nagyszombati (Pozsonym.) származású ;
1840-ben a sebészeket orvosi gyakorlatra
tanító segéd volt Pesten. — Munkája:
Dissertatio inaug. medico-chirurgica de
hydrope sacci lacrymalis. Budae, 1836.
Rupp,

Beszéd

4. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Hayd István, bölcselet- és orvosdoktor,
nagyszombati származású. — Munkája :
Dissertatio inaug. medica de psychrolulusia. Viennae, 1839.
Szinnyei

Könyvészete.

Haydenreich János
denreich.

Lajos.

L.

Hai-

Haydu Gábor, r. kath. karnagy Pápán ;
1824-től fogva mint ének vezér kísérte a
halottakat a temetőbe. Meghalt 1855.
szeptember 15-én Pápán kolerában. —
Munkái: 1. Útmutatás a magyar nyelvtudományhoz. Tanítványi számára kiadta. Pápa, 1839. (2. bőv. kiadás. U.
ott, 1843.) — 2. Búcsújárás
alkalmára
használandó
énekek és imádságok.
U.
ott, 1853. (Uj kiadás. U. ott, 1858.) 3. Katholikus
halotti szerkönyv.
Pest.
1856.
Petrik Bibliogr. és Kis Ernő pápai tanárnak szives közlése.

Haydu Gyida, vegyészdoktor, szül.
1846-ban Kassán Abaujmegyében; 1871ben a pesti egyetemen a vegyészeiből
nyert doktori oklevelet; 1871-től tanár
volt a kassai s 1875. aug. 2-tól a nagyváradi főreáliskolában, hol 1890. ápr. 30.
megmérgezte magát. — Munkája: A
vegytan és ásványtan tankönyve a reál18
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iskolák IV. és V. oszt. számára. Bpest,
1875. 165 fametszettel. — Szerkesztette
a Természettudományi Szemlét 1875. júl.
1-től decz. végéig Nagyváradon.
Szinnyei

Könyvészete.

—

Nagyvárad

1890.

79. sz. (Levele ápr. l. Vidovieli B. reáliskolai igazgatóhoz és ápr. 3. nejéhez).

Háyek Yincze, r. kath. plébános, szül.
1853-ban; fölszenteltetett 1875-ben; előbb
nyitrai főgymnasiumi tanár volt, most
nyitra-szerdahelyi plébános. — Programmértekezése a nyitrai főgymnasium Értesítőjében (1886. A középiskolai tanárok
természetes szövetségesei a nevelés-oktatásban.)
Hí. Sión 1890. 300. 1.
Hayn 1. L. — Munkája: Hymen auf
die Vermählung des Herrn Ladislaus Festetics Grafen von Tolna mit Ihrer fürstlichen Durchlaucht Fürstin von Hohenzollefn. Gesungen im Namen der israel.
Glaubensgemeinde zu Keszthely. Pesth.
1811. (Zsidó és német szöveg)
Petrik

Bihliogr.

Haynald (Hainald) Antal. H. Lajos
bibornok nagybátyja. — Munkája: Kurze
Biografien
aller bekanten griechischen
und lateinischen Schriftsteller. Wien, 1800.
Akadémiai

Értesítő

1894. 9. 1. ( F r a k n ó i ) .

Haynald István, uradalmi titkár, szül.
1773. decz. 19. Pásztón Hevesmegyében,
hol atyja H. János gazdaságot folytatott;
H. István a pozsonyi jogakadémián végezte tanulmányait, cenzúrát tett és
Nógrádmegyénél irnok lett. Maga szorgalmából ekkor már több nyelvet beszélt,
különösen a latint; Cicero és a római
classicusok voltak kedvelt olvasmányai.
Szenvedélyes botanikus volt, szép gyűjteményt is szerzett és ezen szenvedélyét
fiára is átszármaztatta. Gróf Forgách József es. kir. kamarás ajánlatára, elvállalta két fiának nevelését és 1802 körül
Szécsénybe költözött. 1812-ben a nevelést bevégezvén Váczra telepedett le ; de
az öreg gróf visszahivta Szécsénybe s
1814-ben titkárául alkalmazta. Itt kiváló

készültséggel vezette meteorologiai észleleteit és előszeretettel búvárkodott a természetben. Nógrádmegye a 40-es években
tiszteletbeli táblabirájának választotta.
Meghalt 1854. decz. 12. Szécsényben.
— Hátrahagyott nagyszámú kéziratai között legérdekesebbek családi feljegyzései.
Vasárnapi

Újság

1S80. 5 . SZ. — Magyar

Sión

Őrei II. 3—7. 1. (Dr. Ompolyi Ernő).

Haynald Lajos, theologiai doktor, bibornok-érsek, valóságos belső titkos tanácsos és a m. tudom, akadémia tiszteletbeli tagja, előbbinek és Jüttner Francziskának fia, szül. 1816. okt. 3. Szécsényben
(Nógrádmegye); a gymnasiumot 1824-től
Váczon, 1826. Pesten és 1828. Esztergomban végezte. 1830. szept. 3. növendék papnak vétetett föl és a pozsonyi
Emericanumban töltött egy évet; 1831től a bölcseletet Nagyszombatban, 1833.
a theologiát Bécsben hallgatta. 1839. okt.
15. miséspappá szenteltetett föl. A bécsi
Augustinaeumban készült a theologiai
doktoratusra, melyet 1841-ben letett. Segédlelkész volt Pest-Lipótvárosban és
Budavárban. 1842. aug. 11. a herczegprimás kinevezte az esztergomi presbyteriumba hittani tanárnak. 1846. máj.
Kopácsy primás titkárának hívta meg
udvarába; hivatalba lépése előtt azonban a külföldi egyházkormányzat és
papnevelés
tanulmányozására
utazni
küldte; kiszabott idejének legnagyobb
részét Párisban töltötte. 1848 elején az
egyházmegyei hivatal kanczellárja lett s
rövid időn Bécsből udvari kápláni czímet nyert. Az 1849. ápr. 14. függetlenségi nyilatkozatot nem hirdette ki az
egyházmegyében, mire jún. 18. hivatalából elmozdíttatott és visszavonult a
szécsényi szülői házba. A szabadságharcz
ulán a primáši iroda igazgatójává s 1851.
szept. 15. Kovács Miklós erdélyi püspöknek coadjutorává, felszentelt püspöki ranggal neveztetett ki. 1852. okt. 15. tényleges
erdélyi püspök lett. 1854 jan. 24. a belső
titkos tanácsosi czímet nyerte. 1861.
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márcz. 24. az erdélyi kir. kormányszék
valóságos kormányszéki tanácsosává neveztetett. Mint erdélyi püspök több ízben
bejárta megyéjét prédikálva s bérmálva ;
különösen az egyházi fegyelem megszilárdítása s a népiskolák ügyének emelése
körül sok érdeme van. Tíz év alatt tett
alapítványainak és adakozásainak összege
a 300,000 frtot jóval meghaladja. Az
1860. okt. diploma után megindult mozgalomban a jogcontinuitás álláspontjára
helyezkedvén, Magyarország és Erdély
unióját sürgette. Álláspontját a gyulafehérvári történeti nevezetességű értekezleten fejtette ki 1861. február 19.
(megjelent a P. Napló 41. sz.). Midőn az
•okt. 3. gyulafehérvári gyűlésen a bécsi
kormány újabbi alkotmánysértése ellen
ismét fölszólalt és azt mint absolutisíicus tényt erősen elítélte, megindult ellene az üldözés. 1863-ban, hogysem a
bécsi Schmerling-Nádasdy-féle kormány
politikai czélzatai előtt meghajolna, inkább lemondott püspökségéről. A pápa
által 1864. szept. 24. Carthago érsekének
czímével kitüntetve. Rómába hivatott,
hol mint a rendkívüli ügyek tárgyalásával megbizott congregatio tagja tekintélyes állást foglalt el, míg 1867. ápr. kalocsai érsekké kineveztetvén, hazájába
visszatért. 1868. márcz. 17. a m. tudom,
akadémia igazgató s 18. tiszteletbeli tagjává választatott. 1870-ben 12,000 frtnyi
alapítványa tette lehetővé, hogy a m. n.
múzeum növénygyűjteménye önálló osztálylvá szerveztessék. 1871-ben a vatikáni zsinaton elfoglalt ellenzéki állásával
IX. Pius pápa neheztelését vonta magára.
1874-ben a firenzei nemzetközi kertészeti congressuson megjelent; 1875. a
brüsseli nemzetközi közegészségügyi congressus előmunkálataiban részt vett; 1876.
Budapesten tartott nemzetközi statisztikai
congressuson elnökölt. 1877. jún. 6. a
szent István-rend nagykeresztjét kapta
s 1879. máj. 12. bibornok lett. Kalocsán
hasonló tevékenységet fejtett ki, mint
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előbb Erdélyben; alapítványai s adományai 4.209,730 forintot tesznek. Utazásai s összeköttetései lehetővé tették
neki egy olyan növénygyűjtemény összeállítását, mely gazdaság s rendezettség
tekintetében Európában az elsők egyike,
melyet gazdag könyvtárával együtt a m.
n. múzeumnak ajándékozott. A királyi
pár ezüstmennyegzője, valamint belső
titkos tanácsossá kinevezése alkalmából
az egyházi zene, festészet és szobrászat
előmozdítására alapítványt tett. A könyvvizsgálással, a hitterjesztéssel s a búcsúk
és szent ereklyék ügyével megbizott római
szent ügyek tanácsosa, római gróf, Róma
város nemes polgára, a kath. religio
római akadémiájának tagja, az Academia
dei Nuovi Lincei római társulatnak, a
San Luca-féle római képzőművészeti akadémiának, az Institut Egyptien, a palermói tud. akad., a bukaresti akadémiának,
a természetvizsgálók Lipót-Károly-féle
császári német akadémiájának Gerbert
névvel, a magyar természetbúvárok budapesti egyesületének, a rajnai poroszországi és vestfáliai természetbúvárok
társulatának, a franczia nemzeti Cherbourg]', a budapesti m. kir. egyetem hittani karának bekebelezett, a magyarországi műemlékek országos bizottságának
kültagja, a lőveni egyetemen a természettudományok tiszteletbeli doktora, Baja
s Erzsébetváros díszpolgára, pápai arany
érdemkeresztes és több rend tulajdonosa
sat. Meghalt 1891. júl. 4. Kalocsán. A
m. tud. akadémiában 1893. okt. 30. Fraknói Vilmos tartott fölötte emlékbeszédet.
— Az 1841-ben alakult Religio és Nevelésbe és a Jelenkorba a franczia, angol
és olasz lapokból kiszemelt fordításokat,
később ismertető czikkeket, végül erélyes
vitatkozásokat írt. Majd a német időszaki sajtó terén is nem egyszer képviselte a magyar egyház ügyét; egyebek
közt 1845-ben az ágostai Allgemeine Zeitungban Horarik kath. pap kilépése alkalmából a magyar főpapság ellen intézett
18*
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támadást éles tollvitában verte vissza;
ő írta a freiburgi Kirchenlexikonba (1847)
az összes magyar tárgyú s vonatkozású
czikkeket; egyéb czikkei a M. Államban
(1871. 22., 23. sz. Beszéde a magyar
delegatio jan. 24. ülésén, 1872. 263. sz.
Beszéde Pestvármegye nov. 12. közgyűlésén, 1886. 343. sz. Emlékbeszéde Ipolyi
Arnold felett), a Földrajzi Közleményekben (1877. Beszéde, melyet a magyar
Afrika-bizottságnak máj. 25. tartott alakuló ülésén tartott s melylyel a bizottság
elnökét Fülöp szász Koburg és gothai herczegetüdvözölte sLevele a herczeghezjún.
26. Bécsből az afrikai társaság ügyében),
a M. Növénytani Lapokban (az emlékbeszédeken kívül, 1881. Ceratophyllum
Pentacanthum); mint munkatárs működött még a Kerner, Flora exsiccata AustroHungariae cz. nagy művénél. Az 1861.
közjogi beszéde s egyéb felszólalásai is
a főrendiházban, a delegatiók üléseiben,
melyeknek több évig elnöke s alelnöke
volt, a vatikáni zsinaton és a kath. autonómiai congressuson figyelmet keltettek.
— Munkái: 1. Epistolae pastorales. ..
ad clerum saecularem et regulärem dioecesis. Claudiopoli, 1852. — 2. Felsőházi
beszéde az erdélyi unió tárgyában fjún.
17.) Pest. 1861. (Különnyomat a Hirnökből.) — 3. Emlékbeszéd, melyet. . . Bartakovics Béla egri érseknek,. . . okt. 7.
az egri érseki főegyházban tartott gyászünnepélye alkalmával mondott. Eger, 1873.
— 4. Parlatore Fülöp. Emlékbeszéd,
melyet írt s a m. t. akadémia 1878. jún.
16. közülésén kivonatosan felolvasott.
Bpest, 1879. (U. az különny. a P. Napló
1878. 151. és 153. sz. és mint különny.
a kolozsvári M. Növénytani Lapokból
1878. Németül: Bpest, 1879.) — 5. A
szentírási
mézgák és gyanták
termőnövényei. Népszerű előadás, tartotta a
m. t. akadémia közülésén. U. ott. 1880.
(Akadémiai 1869. székfoglaló értekezésének ezen népszerű kivonata először a
M. Növénytani Lapokban azután a Gyógy-
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szerészi Hetilapban és különnyomatban
jelent meg.) — 6. Castanea
Vesca. I.
Solum in quo in Hungaria ereseit. II.
Incolatus eiusin Hungaria. Colocae, 1881.
(Előbb a firenzei Giornale Botanico-ban
1878.) — 7. Litterae
authenticae
exhibentes origines scholarum Hungáriáé.
U. ott, 1882—85. (Ezen általa kiadott
három kötetes munka a katholikus középiskolák alapításának és kiféjlődésének
történeti emlékeit tartalmazza.) — 8.
Emlékbeszéd
gróf Károlyi István, a sz.
István-társulat elnöke fölött 1882. márcz.
23. U. ott. — 9. Emlékbeszéd dr. Fenzl
Ede, a m. t. akadémia kültagja felett.
Ugyanott, 1885. (Emlékbeszédek II. 8.
Ugyanez németül. U. ott, 1885.) — 10.
Emlékbeszéd
Boissier Péter Edmund, a
m. t. akadémia kültagja felett. U. ott,
1889. (Emlékbeszédek V. 7. Németül. U.
ott, 1889.) — Levele 1873. (Irodalomtört.
Közlemények 1893. 366. 1.) — Arczképei:
Kőnyomat Reiffensteintől, Elischertől és
Kayser Ed.-tói Bécsben ; olajfestésű arczképe Munkácsy Mihály tói a m. tud. akadémia képes termében.
Ország

Tükre

1862. 3. SZ. a r c z k . , 1865. 2. SZ.

a r c z k . — Vasárnapi

l'jság

1862. 13. SZ. a r c z k . ,

1869. 18. sz. arczk., 1879. 48. sz. arczk., 1889.
a r c z k . , 1891. a r c z k .
schrift

—

Oesterr.

1863. 1. SZ. a r c z k . —

a Nagyvilág

1866.

14.

SZ.

Botan.

Zeit-

Magyarország

arczk.

—

és

Ország-

gyűlési Emlékkönyv 1866—67. arczk. — M. t.
Akadémia

Értesítője

1868. 98., 116.,

1869. 30.,

1873. 221., 1874. 261., 1878. 143., 1879. 37.„
169., 1880. 84., 92., 97., 1882. 181., 1883. 115.
1. —

Egyetemes

M. Encyclopaedia
1867.

I X . 166. —

Hazánk

és a Külföld

21.

sz. a r c z k . —

Családi

Kör 1870. 3 5 . SZ. a r c z k . —

Arch.

Ér-

tesítő 1870. (H. m i n t régész). — Értesítő a
Kath.

Congressusbúl

Lapok

1877. 186.

1871.

3. SZ.

—

Fővárosi

sz. ( V i s s z a e m l é k e z é s ,

Be-

szédes Kálmántól), 219. sz. (Herman Ottó).
— Szabadság

1880. 122. SZ. — Kanitz,

August,

Collectiones p l a n t a r u m ex quibus herbarium
Dr. Ludovici Haynald cardinalis . . . coaluit.
Claudiopoli, 1881. — Petrik Könyvészete. —
Uj M. Sión

1886.

1 1 3 . 1.

—

M.

Salon

1886.

a r c z k . ; XII. 1889—90. (Kézirata). — M. Sión
1888. 299. 1. — Sturm, Országgyűlési Almanach 16. 1. — 1889 : Egyetértés 284. sz., Nemzet

284. SZ., Kath.

Szemle,

Kalocsai

Néplap

okt.
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15. ü n n e p i s z .

—

Magyar

Sión

Őrei

zsony, 1889. (Ompolyi

M. Ernő,

Károly).

Lapja

—

Néptanítók

II.

Po-

Veszely

1889. 6í>6. 1.,

1891. 491. 1. —

Csiksomlyói

sium

Értesítője

1890. (ImetS F. Jákó). —

Prot.

Egyh.

József).

—

és Isk.

Lap

Akadémiai

r. kath.

fögymna-

1891. 28. SZ.
Értesítő

(Feleki

1891.

656.,

(Életrajza), 681., 1892. 345.. 1893. 636., 637.,
1894. 166. 1. (Fraknói V. emlékbeszéde). —
M. Állam 1891. 154—156. sz. (Kanitz Ágost,
H. mint botanikus). — Bácska 1891. 51. sz.
— Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka.
Nagyszombat, 1893. 164. 1. és gyászjelentés.

Haynóczy. L. Hajnóczy.
János.
Hazafi Mihály.
L. Botarides
Hazay Ernő, hírlapíró s volt országgyűlési képviselő', szül. 1819. ápr. 7. Temesvárt ; alsóbb és középiskoláit szülővárosában végezte; később Hohenheimba
ment a gazdasági intézet látogatására.
A szabadságharczban két öcscsével együtt
mint honvédtiszt vett részt. A szabadságharcz után külföldre bujdosott; Viddinben és Aleppoban volt, majd Bosniába
s Konstantinápolyba ment. Később azonban kegyelmet nyert és Pesten telepedett
le, hol a Pester Lloyd alapításában része
volt; e lapban számos czikke jelent meg.
Az 50-es évek végén Esztergommegyében.
Bátorkeszen telepedett le s egészen a
gazdaságnak adta magát, de a 60-as
évektől fogva Esztergommegye közügyeiben is tevékeny részt vett. Az országgyűlésen három ízben képviselte a köbölkúti kerületet. Deákpárti volt, míg a fuzio
után az egyesült ellenzékhez csatlakozott;
az 1884. választásnál kormánypárti programmal lépett fel és választatott meg.
Meghalt 1889. decz. 17. Bátorkeszen.
A szabadságharcz alatt czikkeket írt a
lapokba, melyek erősen republicanus szelleműek voltak és ezekért az osztrák haditörvényszék halálra is ítélte. A sajtószabadság helyreálltával írt a P. Lloydon
kívül a Magyarországba, a Századunkba,
a Wochenblatt für Land- und Forstwirtheba (1869. Die ungarische Landwirtschaft. 1870. Graner Ausstellungsbericht), a P. Naplóba s a Budapesti
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Hírlapba. — Szerkesztette a Der Vierzehnte April cz. politikai néplapot 1849.
jún. 1-től júl. 7-ig Pesten, melyből 33
szám jelent meg.
Közlöny

1849. 86., 92. SZ. — Szilágyi

Sándor,

Forradalom Férfiai 343. 1. — Kertbeny, Namenslistc Ungarischer Emigration. Brüss e l & L e i p z i g , 1864. 20. 1.
1869. 105. SZ.

—

Halász

—

Sándor,

Alföldi

Hirlap

Országgyű-

lési Almanach. Képviselőház. Bpest, 1886.
67. 1. —

Pesti

Napló

1889. 348. s z . é s

gyász-

jelentés.

Hazay Gyula, népbank-igazgató, szül.
1842. márcz. 14. Szepes-Bélán; Középiskoláit Sárospatakon, Iglón és Eperjesen
végezte, azután a pesti egyetemen a jogot
hallgatta. Gróf Andrássy Gyula magántitkára volt, majd 1867-ben a pénzügyminisztériumban fogalmazó lett. Ezen
állását azonban már 1871-ben elhagyta
s az általa alakított budapesti népbank
vezértitkára, később pedig vezérigazgatója
lett. Kora ifjúságától kezdve a természettudományokkal, különösen az állatvilág
puhányaival (csigák, kagylók, mollusca)
foglalkozott. Első sorban a budapesti
fauna lágytestűit tanulmányozta és ismertette német nyelven, majd a Kárpátokat
utazta be. A kir. m. természettud. társulattól megbízatást nyert a magyar fauna
molluscáinakmonograficus feldolgozására,
de ennek befejezésében a halál meggátolta. Utolsó éveiben sorvasztó betegségbe
esett és üdülést keresve a lublói fürdő
igazgatását vállalta el. Meghalt 1887. okt.
5. Budapesten. Hátramaradt nagy gyűjteményét a m. n. múzeum vette meg.
— Költeménye a Hölgyfutárban (1863.
I. 36. sz. Lisznyai Kálmán halálára), a
Felvidékben (1864. Szerelem és dal, melyet énekre alkalmazott Elter Antal, 1865.
költ. és Tátra és vidéke cz. úti jegyzetek);
czikkei a Vasárnapi Újságban (1882. A
csigák életéből, 1884. A szepesbélai cseppkőbarlang), a Természettudományi Közlönyben (1886. A csigák életfeltételeiről
és alaki változatosságáról hazánkban,
1887. A József főherczeg barlang Bihar-
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ban.) — Munkái: 1. Die
MolluskenFauna
von Budapest.
Cassel, 1881.
(Különnyomat a Malakozoologische Blätterből 1880—81.) — 2. As éjszaki
Kárpátok és vidékének móllusca
faunája.
Bpest, 1884. (Math, és Természettud
Közlemények XIX. 6.)
Daday Jenő, M. Á l l a t t a n i I r o d a l o m
— Horváth
értés

I.,

Ignácz, K ö n y v é s z e t e 1881. —

1887. 275. SZ. ( N e k r . ) — Pallas

Nagy

II.

EgyetLe-

xikona VIII. 786. 1. (Daday Jenő) és gyászjelentés.

Hazai Hugó, izraelita tanító Csécsényben Győrmegyében; kisbéri (Komáromm.)
származású. Haslinger családi nevét 1884ben változtatta Hazaira. — Czikkei a
Zalai Tanügyben (1887. A magyar könyvpiaczról), a Komáromi Lapokban (1888.
24. sz. Boszorkánypör a XVIII. századból). — Munkája : Rövid bibliai történet.
Függelékül az izraelita ünnepek ismertetése. Izraelita népiskolák számára. Bpest,
1887.
Horváth
zadunk

Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1887.

Névváltoztatásai

—

Szá-

100. 1.

Hazay István,
fogalmazó a m. kir.
miniszterelnökségnél. H. Ernő publicista
író s volt képviselő fia, szül. 1868-ban
Bátorkeszin. — A Borsszem Jankó cz.
humorisztikns lapba számos czikket írt;
megteremtője s írója a Nagypárthy Viktor nevezetű állandó alaknak; névtelenül is írt czikkeket.
Kozma Andor szives közlése.

Hazai Samu, m. kir. honvéd-százados
Kassán, a Ludovika akadémia volt tanára.
— Munkái: 1. Hadsereg szerveset a m.
k. honvédségi Ludovika akadémia tanfolyamai számára. Hivatalos kiadás. Bpest,
1891. — 2. A háborúról. Clausewitz porosz tábornok után ford. U. ott, 1892—
94. Nyolcz füzet. (Hamary Béla honvédszázados hadbíró társaságában.)
Horváth Ignácz Könyvészete 1891—94.

Házy Alajos, nyug. r. kath. plébános,
szül. 1825-ben; miséspappá 1849-ben
szenteltetett föl; azután káplán volt és
1863-tól plébános Tüskeváron Veszprém-

megyében ; 1879 óta mint kiérdemült
plébános nyugalomban él Lovasberényben. — Munkái: 1. Ajtatossági
kalauz.
Az év minden részeire és ünnepeire alkalmazott imádságok és szent énekekből
szerkesztette. Pest, 1871. — 2. A pálosrend jenö-tüskevári
zárdájának
története. Szombathely, 1878.
Petrik Könyvészete. — Catalogus Bibi. J o ann. Card. Simor 573. — Schematismus Weszprimiensis 1885.

Házy András,
ex-paulinus. — Kézirata : História lib. reg. civitatis Szakolczensis 4r. (Fiala Ferencz szakolczai
polgármester 1804-ben ajándékozta a Széchenyi országos könyvtárnak.)
Zeitschrift

von

u n d f ü r U n g e r n VI.

1804.

196. L

Házi György. — Munkája: Theologia
polemica,
propositionibus scholasticis
praefixa. Sive prima orthodoxae capita
in disceptationem, judice augustino vocata, a partibus contravertentibus quae
sub gratiosio auspiciis Dni Joannis Ban o c z i . . . publice disputationi proposuerunt praeside P. Wolfgango Bossani, defendentes... 1715. Bartphae. (Philippi
Andrással együtt.)
Petrik

Bibliogr. III.

Házy István, kalocsai egyházmegyei
áldozópap, szül. 1839. aug. 16. Kalocsán;
itten és Baján végezte a gymnasiumot a
VI. osztályig; midőn a kalocsai papnövendékek közé lépett, a főgymnasium
VII. és VIII. osztályát Pécsett tanulta
s a theologiát Kalocsán hallgatta, hol
1862. szept. 2. miséspappá szenteltetett
föl; azután segédlelkész volt Kapuszinán,
Bezdánban, Martonoson és Zentán, hol
fürdés közben meghűlt, teste mellétől
lefelé élettelenné vált és ezen szörnyű
betegségében 1875. nov. 13. meghalt. —
Költeményeket írt Búslaky Lázár név
alatt a vidéki Lapokba; több czikke jelent meg a Tanodai Lapokban, a Tanférfiak, szülők és nevelők Évkönyvében,
a M. Államban (1870. 268. sz. A kém-
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kedés történetéből.) — Munkája: Az
apostolok
Jézus kínszenvedése alatt.
Nagyböjti beszédek, a zentai egyházban
elmondta 1872. Szabadka, 1873.
Figyelő 1877. 210. 1. (Szulik József). —
Kistlingstein Könyvészete.

Házi János, (váradi), török tolmács,
szül. a XVI. század második felében
Kecskeméten; egyebek közt különösen
a török nyelv és irodalom tanulmányozásával foglalkozott. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem őt szemelte ki török tolmácsának és Íródeákjának, kit követségekben is használt 1624-ben a budai
basához és Konstantinápolvba 1629—
30-ban. — Kisebb költeményeket és műfordításokat írt. — Munkája : Machumet
PropJieta, Vallasan levő egy fő irás túdo
Doctornac írásából Törökből Magyarrá
forditatot könyv, mellyet Envarvl Asikinnak hinac. Cassan, 1626. (Ajánlja
Bethlen Gábornak. A mohamedánok erkölcstanával foglalkozó munka.) — Magyar levele Bethlen Istvánhoz, a fejedelem titkos tanácsosához Konstantinápolyból 1630. aug. 17.. mely szept. 6. érkezett
Szamosujvárra. (Történelmi Tár 1885.
101. 1.)
Bod, M. Athenas 120. — Horányi, Memoria
II. 79. — Katona, História Critica XXXI. 824.
— Szilágyi

Sándor,

1. — Kecskeméti

E r d é l y T ö r t é n e t e I I . 239.

Lapok

1872. 41. Sz.

(Hornyik

János). — Történelmi Tár 1882 47., 64., 66.,
464. 1. — Szabó Karoly, Régi M. Könyvtár I.
249, 1.

Házmán Ferencz, Buda város utolsó
polgármestere s országgyűlési képviselő,
szül. 1810-ben Buda-Ujlakon jómódú polgári szülőktől; középiskoláit Nyitrán,
Esztergomban és Budán végezte, azután
a pesti egyetemen tanulta a jogot. 1833ban Buda város szolgálatába állott mint
tollnok ; már 1837-ben tiszti főügyésznek
és 1843-banfőjegyzőnek választották meg;
ugyanekkor Buda követe volt a pozsonyi
országgyűlésen, valamint 1847—48-ban
is. Mint a főváros tisztviselője Budán a
magyarságnak zászlóvivője volt és az
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1843—44. törvények alapján a budai
tanácsteremben ő szólalt fel először magyarul ; ő bírta reá a közgyűlést, hogy
a budai hegyvidék dűlői ezután magyar
nevekkel ruháztassanak fel. Az 1847.
országgyűlésen egyik leghevesebb ellenzője volt a rendi alkotmány és a nemesi
kiváltságok fentartásának. Az országgyűlés 1848. ápr. 7. ülésén ő pendítette meg
Buda s Pest egyesítését. 1848-ban már
ismert és népszerű ember volt, szónoklatai s politikai czikkei révén. Mikor az
első felelős magyar ministerium megalakult, H. a belügyministeriumban a
városi ügyek vezetésével megbízott osztályfőnök. majd pedig államtitkár lett.
Szemere Bertalannak, a későbbi ministerelnöknek jobbkeze volt és az ország administratiójának nagy része az ő vállaira
nehezedett. Tehetségeit a kormány nagyra
becsülte és Batthyány Kázmér gróf őt
bízta meg a külügyi osztály szervezésével is. A szabadságharcz leveretése után
Kossuth Lajossal és Szemere Bertalannal
együtt külföldre menekült. Szent István koronáját Szemere és H. vitték magukkal
1849. júl. Budapestről Aradra, majd Karánsebesre s végül Orsovára, bogy azt
valahol elrejtsék. A korona elásásának
történetét H. hagyatékában talált irat
után a Vasárnapi Újság (1894. 16. sz.)
közölte. H. két évet töltött Kossuthtal
Kiutahiában, a honnét Amerikába ment.
Ide haza ezalatt 1851. szept. 22. a szabadságharcznak 36 vezérlő férfia közt
őt is kötél általi halálra ítélték. H. eleintén Amerikában nagy nélkülözéseken
ment át és hosszabb ideig napszámban
dolgozott Newyorkban ; később Párisban
tartózkodott. 1863. okt. elején engedélyt
kapott a visszatérhetésre. Az alkotmány
helyreállításakor 1867-ben Budaváros polgármestere lett; 1869. márcz. 23. pedig
a város II. kerülete országgyűlési képviselőjének választotta. Régi kedves eszméje 1873-ban megvalósult, Buda és
Pest egyesült; H. volt Buda város utolsó
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polgármestere. A közpályától 1878-ban
vonult vissza s azontúl csupán a leszámítoló bank igazgatói állását tartotta
meg. Az egész életében zárkózott, szigorú jellemű férfiú utolsó pár évét fiánál,
H. Kornél m. kir. államvasúti felügyelőnél töltötte. Kossuth halála megrendítette. «Meglássátok, utána megyek!»
mondta családja körében s két hétre
Kossuth halála után (1894. ápr. 7.) Budapesten meghalt ugyanabban a betegségben. mint Kossuth. A Lipótrend lovagja volt. — Politikai czikkeit az 1848
előtti hírlapok hozták ; országgyűlési beszédei pedig az 1848—49. Közlönyben
és az országgyűlési Naplókban vannak.
Magyar Hírlap 1851. 568. SZ. (Hadi törv.
Í t é l e t ) . — fővárosi

Lapok

1863. I I . 44. SZ.

Budapesti

1869.

67. SZ.

ország

Közlöny

és a Nagyvilág

Vasárnapi

1868. 36. Sz.

—

—

Magyar-

arczk.

—

Újság 1894. 16. Sz. a r c z k . ( K o v á c s

Dénes) és gyászjelentés.

Hazslinszky Frigyes (hazslini), ág.
ev. főiskolai igazgató-tanár és a m. tud.
akadémia rendes tagja, szül. 1818. jan.
6. KézsmárkonSzepesmegyében; a főgvmnasiumot, bölcseletet és hittudományt
szülővárosában végezte ; Debreczenben
tanulta a rhetorikát, Sárospatakon (1838
—39) a jogot, 1843-ban Bécsben a műegyetem hallgatója volt (geologia, paleontologia, chémia, physica). 1839-től
1841-ig Kézsmárkon helyettes tanár volt,
1846 óta Eperjesen az ág. ev. ker. főiskolában (collegium) mint a mathem.
és természettud. tanára, majd mint igazgató-tanár állandóan működik. Hivatalán
kívül teljes erejével a botanicának élt.
Az országnak különböző vidékeit, de
főkép a felvidék flóráját kutatta és kiváltképen a kryptogamok ismeretében jeleskedik ; utolsó éveit főkép a mikológiának
szentelte. Neki számos hazai növény
ismeretét köszönjük, a hazai kryptogamok ismeretének pedig nagyrészben
(Kalchbrenneren, Schulzeren stb. kívül)
ő a megteremtője. A m. tudom, akadémia
1863. jan. 13. levelező s 1872. máj. 24.
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rendes tagjává választotta. Több külföldi
társaság is tagjává fogadta ; a természettudományi s földtani társulatok pedig
tiszteletbeli taggá választották. 1890. nov.
16. ő felsége régi nemességét megerősítve neki és törvényes utódainak a hazslini előnevet adományozta. — Czikkei a
M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálataiban (VII. 1847. Sáros vármegyében 1846. év aug. közepéig talált növények névsora Bischoff rendszere szerint.
XIII. 1869. Néhány adat a Bükkhegység
kryptogámjai megismertetéséhez, XV.
1872. A füvészet fajai), a bécsi Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft
cz. évkönyvben (1851—53., 1855 , 1859—
60., 1864., 1870., 1873 , 1875—76. Beiträge zur Kenntniss der Karpathenflora :
Polypetalen, Gamopetalen, Apetalen, Monocotyledonen, Gymnospermen u. Protophyten, Moose, Flechten, Lebermoose,
Brandpilze u. Coniomyceten, II. 1852.
Der Berg Drevenyik in der Zips, XXV.,
XXYI. 1875—76. Beiträge zur Kenntniss
der ungarischen Pilzflora); az Abhandl.
d. k. k. zool. bot. Gesell Wien (1851. II.
1852. Bericht über Canex pediformis bei
Sz. Olaszi, 1870. Die Spaerien der Nase,
1874. Die Spaerien des Lyciums), a Jahrbuch d. k. k. geol. R. in Wien (II. 1852.
Das Thal der Schwinka bei Radács im
Sároser Comitate), az Oesterr. bot, Zeitschriftben (1864. Ueber Pleospora und
Puccinia des Spargels, 1880. Eine antijordanische Species. 1881. Hymenomycetologisches, 1882. Die ungarische Peltidium u. Geoglossum-Arten). a Botan.
Zeitungban (1868. Die alpine Flora der
Alpe Pietroz bei Borsa), az Ungar. Revueben (1868. Uebersichtliche Flora der
unter der ungarischen Krone vereinigten
Länder), a Verhandlungen der k. k. geol.
R. (1869. Fossilien aus den Fischschiefern bei Hanusfalva), a Kelet Népében
(1856. A Szinye völgye, H. után Hunfalvy
János); a pozsonyi Verhandlungen für
Naturkundeban (II. 1857. Die Laubmoose
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der Eperjeser Flora. III. 1858. Ergebnisse
einer grösseren im nordöstlichen Ungarn
1857. gemachten Excursion, IV., V. 1859—
61. Die Kryoblasten der Eperjeser Flora,
Beitrag zur Kenntniss des KarpathenSandsteines, IV. Excursion in der Hohen
Tatra, V. Mineralogisch-technische Notizen aus Ober-Ungarn, VIII. 1864—65.
Éjszaki Magyarhon s különösen a magas
Tátra májmohaij ; a Mathem. és term,
tud. Közleményekben (II. 1863. Eperjes
viránya zuzmói, Imbricaria ryssalea Ach.
Magyarhon homoksikjain. III. 1865. Eperjes viránya Stilbosporái, IV. 1865—66.
A Tokaj-Hegyalja jelen és harmadkori
viránya, A borsai Pietros havasi viránya,
Éjszaki Magyarhon lombmohai. Magyarország és társországainak moszatviránya,
VI. 1868. Beszterczebánya vidékeinek moszatviránya, 1879. Uj adatok Magyarhon
kryptogam virányához), a M. tud. akad. Értesítőben (III. oszt. 1864. A zuzmók új
rendszere), a Földtani Közlönyben (1873.
Berichtigung der Notiz Kalchbrennens
über Zoophycus gig.), a Mittheilungen
d. k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien
(XIII. 1873. Einige neue oder wenig bekante Arten der Pilzflora des südöstlichen Ungarns); az eperjesi ág. ev. főgymn. Értesítőjében (1877. Magyarhon
myxogasterei), a Grevilleaban (1877. Polyactis infestans nov. spec., III. Hungarian geasters, Of Geaster orientális, VI.
Belonia herculana nov. spec.); az Abhandlungen des bot. Vereins für die
Provinz Brandenburg (1882. Bemerkungen zu den deutschen und ungarischen
Geasterarten.) — Munkái: 1. Beiträge
zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs. Mit 15 Tafeln, Wien. év. n. —
2. Die Süsswasserfische
der öst. Monarchie. Leipzig, 1858. — 3. Éjszaki
Magyarhon
viránya.
Füvészeti kézikönyv. Kassa, 1864. — 4. Magyarország
és társországai
moszatviránya.
Pest,
1867. (Math, és természettud. Közlemények V. 5.) — 5. Beszterczebánya
vidé-
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keinek moszatviránya
Markus Sándor
hagyatékából összeállítva. U. ott, 1867.
(Mathem. és term. Közlem. VI. 2.) — 6.
Adatok Maggarhon
zuzmovirányálioz.
U. ott, 1869. (Mathem. és term. Közlem.
VII. 2.) — 7. Jelkulcs a
magyarhoni
edényes-növények
nemei
meghatározására. U. ott, 1870. — 8,
Magyarhon
edényes
növényeinek
füvészeti
kézi
könyve. U. ott, 1872. — 9
Emlékezés
Neilreich Ágostról. U. ott, 1872. (Értek,
a term. tud. kör. III. 2.) — 10. A gombák jelleme. U. ott. 1873. (Ért. a term,
tud. kör. III. 9.) — 11. Jelentés az 1872ben tett füvészeti társas kirándulásról.
A helyszínén gyűjtött vagy vizsgált phanerogam növények jegyzéke. Uj adatok
Magyarország phanerogam virányához.
A bánát-erdélyi határvidék gomba viránya. Bpest, 1873. (Mathem. és természettud. Közlem. X. 1—4. füzet.) — 12.
Magyarhon
hasgombái
(Gasteromycetes.) U olt. 1875. (Mathem. és term,
tud. Közlem. XIII. 1.) — 13. Egy felhypogaeus. U. ott, 1876. (Értek, a term,
tud. kör. VI. 8.) — 14. A szőlő öbölje.
U. ott, 1876. (Értek, a term. kör. VII.
7.) — 15. Magyarhon
üszöggombái és
ragyái.
U. ott, 1877. (Math, és term.
Közlem. XIV. 6.) — 16. Magyarhon Mysogasterei. Eperjes, 1877. — 17. Uj adatok Magyarhon
gombavirányához.
U.
ott, 1878. (Math, és term. Közlem. XV.
1.) — 18. Uj adatok Magyarhon
kryptogam virányához
az 1878. évből. U.
ott, 1879. (Ért. a term. tud. kör. IX. 5.)
— 19. Rendhagyó
köggombák. U. ott,
1881. (Ért. a term. tud. kör. XI. 19.) —
20. A magyar birodalom
zuzmóflórája.
U. ott. 1884. — 21. A magyar
birodalom mohflórája.
U. ott, 1885. — 22.
Magyarhon és társországainak
szabályos Discomycetjei. Ü. ott, 1885. — 23.
Előmunkálatok
Magyarhon
gombavirányához.
U. ott, 1885. (Mathem. és
term. Közlem. XIX. 4.) — 24. A magyarhoni lemezgombák (Agoricini) elterjedése.
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ü. ott, 1890. (Mathem. és term. Közlemények XXIV. 3.) — 25. Magyarhon és
társországainak
spraerái. Bpest, 1892.
— 26 Magyarhon és társországai
Hymenomycétje. U. ott, 1895. (Sajtó alatt.)
— H. nevét megörökítették az ősnövénytanban : a Sapindus Hzs. Ett., Ficus Hzs.
Ett., Cedrella Hzs. Ung. ; az ősállattanban : a Ranina Hzs. Reuss ; a lichenologiában: Hzs-a gibberulosa Körber, a
Spraeromphale Hzs-i Körber; a mikológiában : Peziza Hzs.-i Cooke, a Cryptospora Hzs.-i Rehm. ; hazánk flórájában
a Tilia Hzs.-ana Borb , Agaricus Hzs.-i
Schulzer sat.
V. orvosok

és

természetvizsgálók

munkálatai

III. 1843. 88., VII. 166., IX. 180., X I I . 168.,
XIII. 222., 227., XV. 30., 70., 111. — Kunitz,
August, Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 225. —
Österreichische
Akadémiai

botanische
Értesítő

Zeitschrift

1872. —

1872. 160., 1884. 107.. 222.,

1885. 25. — Szinnyei

Könyvészete

és

Re-

pertóriuma, Term, és Math. 544. — Payer,
Hugo, Bibliotheca Carpatica 76. — V. tud.
Akadémiai

Almanach

1884, 254. — Petrik

vészete és Bibliogr. — Kiszlingstein
v é s z e t e . — M. Könyvészet

Köny-

Köny-

1890., 1892. — Flott,

C. de, Bibliotheca Botanica. I., IV. — Budapesti

Közlöny

1890.

276.

SZ.

—

Pallas

Nagy

Lexikona VIII. 792. (Borbás).

Hazslinszky József, r. kath. apát-plébános, szül. 1816-ban Ungvárrt; 1848ban Vinnán, később Felső-Bányán plébános volt, hol 1890. ápr. 20. meghalt.
— 1880-tól a M. Államban polemikus
czikkeket írt. — Munkái: 1. Emlékirat
az egyházról és az egyházat érdeklő némely reform kérdésekről. Kassa, 1849.
Petrik

B i b l i o g r . — ül. Sión

Schematismus

1893. 450. 1.

—

S z a t h m a r i e n s i s 1893. 206.

Hazslinszky Bezsó', bölcseleti doktor,
szül. 1870-ben Eperjesen Sárosmegyében
és ugyanott tanult az ág. ev. lyceumban ;
azután a budapesti egyetemen bölcselethallgató volt és ugyanott a magyar történelemből és oklevéltanból 1894. máj.
30. szigorlatot tett és jún. 2. doktorrá
avatták. — Munkája:
Magyarországon
a királyi szék betöltése a XVI. század-

564

ban. Tekintettel a királyszék koronázására és a korona viszontagságaira 1526
— 1572 Doctori értekezés. Békés-Csaba,
1893.
Századok 1895. 92. 1. és a budapesti
tem bölcseletkari jegyzökönyve.

Hazucha Ferencz. L. Kelmenfy

egye-

László.

Hazucha Ferencz (kelemenfalvai), bölcseleti első éves hallgató Nagyváradon.
— Munkái: 1. Hála-fohász, melyet főtiszt. Siposs József úrnak, nagyváradi
székestemplom kanonokjának dicső névünnepére iskolatársai nevében éneklett.
Nagy-Várad, 1831. — 2.
Proseaticon.
quod spect. ac clar. dno Josepho Bradecker festo nominis die in grati animi
contestationem cecinit. U. ott, 1831. —
3. Öröm-hang,
melyet Nagy Pál ur, a
nagyváradi tudományos gyülekezetnél
a történetek előadója. . . érdemeinek áldoza. U. ott, 1831. (Költ)
Petrik

Bibliogr.

Hazucha János, tábori pap a báró
Hiller János ezredében. — Munkája:
Erkölcsbéli és hittanúságokat
és imádságokat foglaló könyvecske. Hadi népnek hasznára német nyelvből a hazai
nyelvre ford, és megbővítette. Pozsony,
1811.
Petrik

Bibliogr.

Hazucha Lajos, r. kath. plébános,
szül. 1795. okt. 3. Vágujhelyen Nyitramegyében ; 1827. márcz. 9. Esztergomban
misés pappá szenteltetett föl; segédlelkész volt Miaván, Pöstyénben és Ujvároskában. 1834. július 1. plébános lett
Hoszprunkán (most Szent-István), hol
1855. aug. 16. kolerában meghalt. —
Munkája: Ode honoribus ill. ac rev. dni
Antonii e com. Berényi. . . dum in praeposituram Vág-Ujhelyiensem ínstallaretur
oblata. Pestini, 1826.
yémethy Lajos, Series Parochorum.
gonii, 1894. 615. 1.

Stri-

Hazucha Mihály, bölcseleti és orvosdoktor, barancsi, zemplénmegyei származású ; a pesti egyetemen 18G5-ben nyert
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orvosdoktori
oklevelet. — Munkája:
Sermo de variolis humanis et utilitate
vaccinae occasione inchoatae insitionis
generalis habitus in aedibus r. academiae
M.-Varadinensis. Magno-Varadini, 1815.
Rupp,

B e s z é d 150. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Händel Vilmos, ág. ev. lelkész, szül.
1837. febr. 2. Szepesváralján ; már öt éves
korában (atyja halálával) árvaságra jutott ; a két grammatikai osztályt szülőföldjén járta s a syntaxis I. osztályát
1848—49-ben ugyanott magánúton végezte. Azután Nyiregyházán és Miskolczon folytatta tanulását, a VII. és VIIi.
osztályt pedig Eperjesen végezte. Vandrák
András határozott jövő életiránya fölött és
a theologiai tanfolyamot is ugyanott hallgatta. A hitjelölti vizsga után nevelő volt
Lánczy Jakab házánál F.-Lánczon. Innét
külföldre utazott és két félévet (1859—60.)
töltött a jenai egyetemen, különösen
Hase Károly és Fischer Kuno előadásait
hallgatva 1860-ban a hallei egyetemre
ment, hol Erdmann kötötte le figyelmét.
1861-ben hosszabb útra kelt és a berlini,
bonni, göttingai, heidelbergi, baseli, zürichi s müncheni egyetemeket látogatta.
Máday püspök meghívására ugyanazon
év aug. végén kápláni állását Miskolczon
elfoglalta. 1862. febr. a selmeczbányai
német-magyar egyház választotta meg
rendes lelkészének és új hivatalát ápr.
2. kezdette meg ; azóta ott működik, egyszersmind tanár az ottani lyceumban,
esperes és egyházkerületi főjegyző. —
Programmértekezése a selmeczbányai ág.
ev. lýceum Értesítőjében (1881. A selmeczi ev. kerül, lyceummal kapcsolatosan felállítandó tanítóképzőnek tervezete).
Czikkei a pozsonyi Evang. Egyház és
Iskolában (1883—84. A nagyhonti egyházmegye községeinek rövid története
kapcsolatosan a megejtett püspöki látogatással, feltüntetve az akkori állapotra
vonatkozó statistikai adatokat). Egyházi
beszédei megjelentek a Margócsy József
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Prot. Egyházi Tárában. — Munkái: 1.
A keresztyén
egyház története. A középiskolák felső osztályai s tanítóképzők
számára. Selmecz, 1877. (Ism. Prot. Egyh.
és Isk. Lap 1878.) — 2.
Emléklapok
kegyelete jeléül kiadta a bányai ág. hitv.
ev. egyházkerület néhai dr. Szeberényi
Gusztáv szeretett püspökének emlékére.
Bpest, 1890. — 3. A gyermek
imái.
Selmeczbánya, 1890. — 4. Az ág. hitv.
ev. bányakerület
püspökavató
örömünnepének
emléklapjai.
Közzéteszi az
1890. decz. 17. Budapesten megtartott
rendkívüli közgyűlés megbízásából. Bpest.
1891. — 5. Verfassung der ev. christlichen Kirche augsb. Confession in Ungarn.
U., ott, 1893.
V. Könyvészet 1877., 1890—91. és önéletrajzi
adatok.

Häring Ecle, polgár-iskolai tanár. —
Munkája: Magyar-német
szótár Láng
Gyula földrajzához. Bpest, 1888.
Hl. Könyvészet

1888.

Hebeler Jakab, Jézus-társasági áldozópap, szül. 1722. júl. 28. Pozsonyban, hol
1738. okt. 27. vétetett föl a rendbe; felsőbb tanulmányait Nagyszombatban végezte ; azután Győrött négy évig a humaniorákat tanította ; a rend utolsó tizedében Bécsben a Terezianumban és az
alsó iskolai osztályokban igazgató s egyúttal a görög, franczia s magyar nyelv
tanára volt. A rend feloszlatása után
Bécsben lakott, hol 1793. jan. 14. meghalt. — Kéziratban maradt munkái: Institutio brevis ad humaniores litteras
discendas docendasque, 4-rét; Comoediae
XV, latinul; Notata graeca, hebraica,
historica, geographica et mathematica.
Stoeger,

Scriptores

1:26.

1.

—

De

Backer-

Sommervogel, Bibliothéque . . . Bibliographie
IV. 199.

Heberland János Gottfried,
orvosdoktor, pozsonyi nemes származású volt;
a római kath. vallásra tért; előbb Beszterczebányán kamarai, azután nagyszombati orvos volt. — Munkája : Disserta-
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tio inaug. de medico feliei et infelici,
sub praes. De Justi Vesti. Erfurt, 1689.
Figyelő XVIII. 66. 1. (Fabó A.)

Hebler Mátyás, erdélyi ág. ev. superintended, korponai (Zólyomm.) származású ; a vittenbergai egyetemen tanult,
hol magísteri czímet nyert; hazatérve,
előbb lőcsei lelkész, 1551-ben segédtanító,
1552. rector volt Nagy-Szebenben. 155áben ugyanott prédikátor és 1555. városi
lelkész. 1556. jún. 29. a synodus superintendensnek választotta; ez állásában
Izabella királyné is megerősítette. Ezen
időben történt az ág. ev. egyház különválása, miután a szász superintendentia
mellett egy magyar is alakult, melynek
feje Dávid Ferencz kolozsvári lelkész
volt. Ennek ellenében, ki csakhamar az
ev. ref. tanokat vallotta, H. az ág. ev.
vallás mellett küzdött szóval és írásban ;
különösen az ő érdeme, hogy a szászok
vallásukhoz híven ragaszkodtak. A gyulafehérvári tíz napos vitatkozáskor, mely
1568-ban a két vallásfelekezet közt folyt,
ő volt az ítélő biró. Az 1561. medgyesi
zsinatnak az úrvacsoráról szóló hitvallását ő szerkesztette. A szellemi összeköttetést Németországgal (a tanulók számára) a német egyetemeken alapított
segélyösszegekkel tartotta fenn. Meghalt
1571. szept. 18. Nagy-Szebenben. Síremléke az ottani székesegyházban van,
melynek Mellembriger Jakab és Kerzius
Pál által készített latin verses epitaphiumát Trausch közli. — Munkái : 1. Brevis Confessio de Sacra Coena Domini
Ecclesiarvm Saxonicarvm & coniunctarum in Transylvania : Anno 1561. Vna
cvm ivdicio qvatvor Academiarum Germaniae super eadem controuersia. Psal.
CXIX. Seruus tuus sum ego: da mihi
intellectum, ut sciam testimonia lua. Coronae, 1563. (Névtelenül. Ennek megczáfolásául írta Melius Péter: Refutatio
confessionis de Coena Domini, Matthiae
Hebler. . .Debreczen, 1564. cz. munkáját).
— 2. EUeboron ad repurganda Phana-
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ticorum quorundam Sprituum Capita, qui
primum in Transylvania Calvinismi semina spargere ceperunt, authore Martino
Calmanchaei, sub patrocinio Petrovitz,
Locumtenente Reginae Isabellae, An.
1556. Recens editum a Pastoribus Saxonias in Transylvania, 1560. Rom. 16.
Obsecro autem, vos fratres — corda simplicium. (E művét azonban Trausch csak
kézirat után ismeri.)
Czvitiingcr, Specimen 167. — Bod, M. Athen a s 102. 1. — Horányi,

Memoria

II.

80. —

Klein, Nachrichten 214. — Katona, História
Critica

XXV.

630.

—

Budapesti

Szemle

III.

Pest, 1858. 161. — Fabó, Monumenta I. 5. —
Franki, Hazai s Külföldi Iskolázás 157. 360.
1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 76.
— Teutsch, G. D., D i e B i s c h ö f e d e r ev. L a n -

deskirche AB. in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1863. (Statistisches J a h r b u c h ) . — Allg.
Deutsche

Biographie

X I . 201. —

Szabó

Károly,

Eégi M. Könyvtár II. 21. 1.

Hebsacher Ezekiel, ág. ev. lelkész,
würtembergi származású volt; mint eperjesi lelkész a következő egyházi gyűléseken vett részt: 1593. okt. 5. és 6.
Eperjesen, 1595. nov. 24. és 1597. ápr. 22.
és 23., novemb. Lőcsén, október 10. és
1602. máj. 7. és 8. Eperjesen ; ezen utóbbin az öt szabad kir. városok seniorának választották. Betegségére Bocatius
János latin költeményt írt, melyet Klein
közöl. — Munkája: Christliche
und
wahrhaftige
Auslegung des hochtröstlichen Spruches Christi Matth. 28. Ich
bin bey euch alle Tage bis an der Welt.
Ende, erstlich 1593 den 5. Oktober zu
Eperies in einer Predigt vorgetragen,
und dann vermehrter zum Druck befördert. Bartfeld, 1599.
Klein,

Nachrichten

I.

109.

—

Comides,

Ung. Magazin IV. 447. — Szabó Károly, Régi
M. Könyvtár II. 80. 1.

Hecht Fülöp. L. Csukási
Fülöp.
Hecht József, főposta pénztári ellenőr
Pozsonyban. — Munkája:
Einleitung
zum
universal - europaeischen
PostRecht, worinnen der Post-Stand in seiner Wesenheit, Gerichts-Ordnung, Amb-
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tirung und Freiheit untersuchet, und mit
allerhöchsten Placeten bewähret; anbei
ein Post-Strassen-Scbema von dem römisch-kaiserlichen bis zu denen vohrnehmsten europaeischen Hof-Laageren,
Städten, und Meer-Porten beigefüget, und
in möglichster Kürze entworffen wird.
Pressburg, 1749.
Petrik

Bibliogr.

Hecht Móricz, hírlapíró, szül. 1852.
szept. 20. Pesten ; az Ueber Land und
Meer levelezője s tárczaírója; leginkább
magyarból fordít. Budapesten tartózkodik.
Kürschner, Deutscher Litteratur Kalender
1892. 382. 1.

Hecke Vencsel, a magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézet tanára, szül.
1824. febr. 20. Reichenbergben Csehországban; 1851 — 53-ban a magyar-óvári
gazdasági felsőbb tanintézetben tanult;
1854. okt. 1-től 1857. szept. 30-ig ugyanazon intézetben assistens volt; 1857.
okt. 1-től rendes tanár; később visszatért hazájába. A bécsi, troppaui s a prágai gazdasági egyesületek levelező tagja.
— Czikkei az Oesterr. Revueben (1863.
Über die höheren landwirthschaftlichen
Lehranstalten, 1864. Der Nothstand der
Theiss-Niederung und die Zukunft der
ungarischen Landwirthschaft). — Munkái: 1. Forstwirthschaftslehre
fiirLandwirthe, Studirende an landwirthschaftlichen Lehranstalten und alle diejenigen,
welche sich in den Grundzügen dieser
Wissenschaft unterrichten wollen. Wien,
1858. — 2. Die Landwirthschaft
der
Umgebung
von
Ungarisch-Altenburg
und die landwirtschaftliche Lehranstalt
daselbst. In Rriefen. Mit einer Karte und
4 Plänen. U. ott, 1861.
Hitschmann,

Hugo, V e r z e i c h n i s s d e r L e h r e r

u. Studirenden in Ung.-Altenburg 1857. —
Szinnyei

Könyvészete.

Heckel János Jakab, a bécsi csász.
zoologiai intézet első őre, a m. tud.
akadémia külföldi levelező tagja, szül.
1790. jan. 23. Mannheimban, honnét
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családja a francziák elől Svájczba s innen
Regensburgba s Bécsbe bujdosott. 1799ben szülei visszaküldték Mannheimba,
hol három évig köziskolai neveltetésben
részesült. 1801 végén visszajött Bécsbe
az atyai házba, melyből a szülék 1807ben ismét kivándoroltak a francziák elől,
fiokat is magokkal Pestre vivén. H. még
ez évben az ekkoron alakult Keszthelyi
Georgicon növendékévé lett és itt három
évig gazdának képezte ki magát. 1818-ig
atyjától öröklött gumpoldskircheni jószágán Baden mellett a mezei gazdaságnak
élt. E közben botanikával is foglalkozott,
madarakat kezdett gyűjteni s megtanulta
az állatkitömés mesterségét. Madárgyűjteménye érintkezésbe hozta a cs. kir.
természettudományi cabinettel, minek következtében Bécsben telepedett le. 1819ben utazást tett Németországban, Svájczban és Olaszországban; huzamosabb
ideig tartózkodott Nápolyban és Palermoban, honnan nagy gyűjteményt hozott
magával vissza természeti tárgyakból,
kivált tengeri halakból. Ezen gyűjtemény
nagyobb része a bécsi udvari természeti
cabinet tulajdonává lett, hol H. praeparatori állomást nyert. Most figyelmét
kivált a szárazföldi s édesvízi conchyliákra fordította, majd a ragadozó madarakra s énekesekre, melyeknek alapos
tanulmányozása által kor- és nembeli
megkülönböztetésök nehézségeit igyekezett elhárítani. Ekkor (1824) ismerkedett
meg Petényi Salamonnal, és a rokon
lelkek buzdítólag, tökéletesbítőleg hatottak egymásra. H. ezentúl kivált az ichthyologiának élt s első sorban anyaggyűjtéssel foglalkozott az ausztriai birodalom ichthyologiai faunájához. Hazánk
egy részét beutazván, mint jeles haltudós
Magyarország halainak megismertetésére
(Hanák szerint 1849-ig) legtöbbet tett.
1839-ben Pest, Várasd és Balaton vidékén búvárkodott; 18 í4-ben Bellye, Eszék
és Mohács volt tartózkodási helye, hol
leginkább a Dunában fogott halakat vizs-
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gálta. Ekkor már a bécsi ichthyologiai
gyűjtemény igazgatója s Európa legnevezetesebb ichthyologusainak egyike volt.
A m. tudom, akadémia 1847. decz. 23.
választá ó't mint hazánk természetrajzi
jeles vizsgálóját és ismertetó'jét tagjául.
Ezentúli dolgozatai majdnem kivétel nélkül a bécsi cs. akadémiának, a cs. k.
geologiai intézetnek, a bécsi zoologiai s
botanikai egyesületnek értesítőiben és
emlékirataiban láttak világot. Meghalt
1857. márcz. 1. Bécsben. — Czikkei,
melyek hazánk természetrajzára vonatkoznak : az Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichteben (I. k. 1835.
Monographische Darstellung der Gattung
Acipenser. ebben a tok nemnek teljes
magánrajzát adja hat kőny. tábla rajzzal, Uber einige neue, oder nicht gehörig unterschiedene Cyprinen, három táblával, melyeken néhány új, vagy kevésbbé
ismert pontyfaj látható, II. k. Ichthyologische Beiträge zu den Familien der
Cottoiden. Scorpaenoiden. Gobioiden und
Cyprinoiden, két rézm táblával, ezen van
a Petényi S. által 1837-ben a Poprádban
fogott két új halfaj is); a m. orvosok és
természetvizsgálók Sopronban 1847-ben
tartott VIII. nagygyűlésén felolvasta:
Systematische Uebersicht der Süsswasser-Fische Ungarns, mit Anmerkungen
und kurzer Charakteristik der neuen
Arten (ezen értekezést Chyzer Kornél
átdolgozva: Magyarország édesvízi halainak rendszeres átnézete cz. kiadta a
m. orvosok és term. Munkálataiban,
1863.), a Jahrb. der k. k. geol. R. Wien
(II. 1851. Recente Fische aus dem Dillner Erbstollen bei Schemnitz). — Legnevezetesebb munkája: Die
Süsswasserfische cler österreichischen
Monarchie. Wien, 1858. (Kner társaságában
írta).
M. orvosok

és

term.

Munkálatai

III.

1843.

56., V. 1845. 34., VIII. 1863. 160., 187., 188.,
193., IX. 1864. 25. (Kubinyi Ágoston). —
Hanák

János,

Az

állattan

t ö r t é n e t e és i r o -

dalma Magyarországon. Pest, 1849. 151. 1.

—

f'erhandl.

u.

illitth.

S t a d t , 1857. 119. 1. —

für

Xaturw.

Hermann-

Hl. t. Akadémiai

Alma-

nach 1863. 284. 1. — Wurzbach, Biogr, Lexikon VIII. 184.

Heckenast-.Ba/sa Lenke.
kyné-Bajsa
Lenke.

L.

Benics-

Heckenast Mihály, ág. ev. lelkész,
szül. 1774. jún. 14. Sopronban; 1803
elején Kassára hivatott meg lelkésznek;
a 40-es években nyugalomba vonult és
fiánál Heckenast Gusztáv könyvkereskedőnél élt Pesten, hol 1849. jún. 19. meghalt 76. évében. — Munkái: 1. Leichenrede am Sarge der. . . Edlen Frau Anna
Rosina Pulszky v. Csellfalva verwittibten Frauen Ujházy von Budamér den
25. Sept. 1803. Kaschau. — 2. Vitsay's
Todesfeier.
Eine Trauerrede, gehalten
bei Gelegenheit der feierlichen Beerdigung des verewigten Greises.. . den 18.
April 1810. U. ott. (Ism. Annalen der
Literatur. Wien, 1811. I. 291.) — 3. Die
Leidensgeschichte
Jesu mit Chor-Gesängen und Liederversen, sowie am Charfreitage bei der evang. deutschen Gemeinde in Kaschau vor dem Altare vorgelesen zu werden p f l e g t . . . U. ott, 1812.
— 4. Zwei Gelegenheit predigten • zur
Abschieds- und Einweihungsfeier... U.
ott, 1816. — 5. Jjeichen- und Gedächtniss-Reden bei Gelegenheit der. . . Beerdigung des. . . Herrn Sámuel von Sonntag zu Eperjes am 9. Juli 1822. U. ott.—
6. Augsburgisches
Glaubensbekenntniss
nach seinem wesentlichen Inhalte, zum
Gebrauche und Beherzigung für unsere
evang. Christen. Zunächst bei Gelegenheit
des jetzigen dritten Säcular-Festes der
Uebergabe eben dieses Bekenntnisses auf
dem Reichstage zu Augsburg im J. 1530
den 25. Jun. U. ott, 1830. — 7. Kamelrede am dritten Säcular-Jubelfeste der
Uebergabe unseres evangelischen Glaubensbekenntnisses auf dem Reichstage zu
Augsburg den 25. Juni 1830. Nebs der
damit in Verbindung gebrachten feierlichen und öffentlichen Confirmations-
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handlung. Gehalten am Feste Petri und
Pauli den 29. Juni 1830. und zum Andenken seine Gemeindeglieder und Confirmanden bestimmt. U. ott, 1830. — 8.
An Vater Fransens
Urne. Eine TrauerRede bei Gelegenheit der Todes- und
Gedächtnissfeier unsers verewigten Monarchen Franz I. U. ott, 1835. — 9.
<Jesus, der zu Betlehem Gehörne, ein
Trost und Retter der Armen.» Eine Festpredigt, gehalten am ersten Weihnachtsfeiertage in der ev. Kirche zu K aschau
in Ober-Ungarn. Mit Bezug auf die eröffnende Armen und Arbeitanstalt. U. ott,
1839.
P. Thewrewk Józ-sef, Magyarok Születésnapjai. Pozsony, 1846. 60. 1. — Petrik Bibi.
és gyászjelentés.

Hecsey József, r. katb. plébános, szül
1804. aug. 4. ; tanulmányai után segédlelkész volt öt évig Győrben, hol 1831ben a kolera alkalmával, főnökének aggkora s betegsége miatt, majd egészen
az ő vállaira nehezültek a teendők; egy
nap 30, sőt 40 halottat kisért ki a temetőbe ; innét Szabadhegyre (Győr mellett)
ment; 1836-ban mint rendes lelkészt
ismét visszahozták a győr-ujvárosi plébániára, hol 1861 márcz. 17. meghalt.
— A győri lapok egyik legszorgalmasabb
munkatársa volt. — Munkái: 1. Egyházi
beszéd, melyet egy helvetiai vallású nőnek a katolika hitre való ünnepélyes
megtérése alkalmával tartott . . ápr. 3.
1847. Győr. — 2. Három egyhási beszéd
és pedig jubilaeumra, feltámadásra, szentségimádásra. U. ott, 18ö2. — 3. Marianische Lobrede auf das Fest des blutschwitzenden Gnadenbildes an der Raaber Domkirche gehalten am 17. März
1853. U. ott. — 4. A bold, szűz Mária
magasztalása.
U. ott, 1858.
Győri

Közlöny

458. 1. — Petrik

1861. 29. SZ. —
B i b i . — Zalka

M. Sión
László,

1861.
Gryöl'i

püspöki p a p n e v e l ő intézet k ö n y v t á r á n a k
Czímjegyzéke. Györ, 1893. 238. 1.

Héczei Dániel, ev. ref. lelkész, czeczei
származású volt és alsóbb iskoláit Nagy-
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Kőrösön végezte; 1749. ápr. 23. lépett
a felsőbbekbe Debreczenben; 1759. szept.
29-től főiskolai senior volt; azután Peéren
volt pap, egyházkerületi főjegyző s középszolnoki esperes. Az 1791. országgyűlésre az egyházmegyék egyik követe s
Keresztesi útitársa volt. Meghalt 1794.
nov. 7. Sinai ezt jegyzé fel róla : «ezekben a zavaros időkben félelmes (félénk)
és a miatt tettető ember vala;» mind a
mellett is a Sinai ügyében titkon, üzenettel, kérte s élesztette Sinait az állhatatosságra, kitől azonban később visszavonult. — Kézirati munkái: Oratio funebris quo ill. dni Ladislai Draveczky
colonelli memoria ab interitu vindicatur
Gábos-Petrini anno 1765. die 25. aug.
(ivrét 19 lap a m. nemzeti múzemban).
Naplója s útleírása, mely rövid ugyan,
de érdekes, 1871-ben került a tiszántúli ref. egyházkerület levéltárába a peéri
ref. lelkész ajándékából.
M. Prot.

Egyh.

és

Iskolai

401. 1., 1873. 463. 1. —

Balogh

Figyelmező
Ferencz,

1871,
A

m

prot. egyháztörténet irodalma. Debreczen
1879. 38. 1. és Bakóczi J á n o s szives közlése
(a debreczeni ev. ref. főiskola j e g y z ö k ö n y véből.)

Héczei Gábor, hazai törvénytanuló
Kassán ; 1804-ben négy éves tógás diák
volt a debreczeni ev. ref. főiskolában. —
Munkái: 1. Rhédey Lajos élete párja
Katsándy Therézia asszony halálára versek. Nagy-Várad, 1804. — 2. Kassa
öröme, melyet kis-rhédei Rhédei Lajos
úrnak, Bihar vármegye főispányi administrátorságára lett emeltetése alkalmatosságával kinyilatkoztatott ezen csekély
versekben. U. ott, 1808.
Petrik

Bibliogr.

Heczei János, ev. ref. lelkész ; 1663ban Debreczenben tanult, 1682-ben BüdSzent-Mihályon és 1686-ban Balmaz-Ujvároson volt pap. — Latin költeményeket
írt a Hedera Poeticaba (Debreczen, 1686)
és Felvinczi Sándor esperes halálára az
Epiced. Perennitatis (Debreczen, 1661) cz.
munkába.

Héczei—]Hedjesch

575

Bakúczi János szives közlése a debreczeni
ev. ref. főiskola s egyház jegyzökönyveiből.

Héczei Pál, ev. ref. lelkész, H. Dániel lelkész fia, szül. Peérben, KözépSzolnokmegyében; 1781-iki ápr. 20-tól
Debreczenben tanult; 1789-ben KörösLadányban iskola-igazgató volt; azután
lelkész Ákoson, Kémerben, 1802—1809-ig
Nagyváradon; innét Peérbe ment papnak,
végre esperes és a K.-Szolnok egyházvidék jegyzője lett. — Munkái: 1. Az
istenfélő asszony dicsérete és jutalma,
melyet néhai Kapoltsi Domokos Mária
ur-asszonynak néh. Somlyai Halmágyi
László ur sok asszonyi érdemekkel tündöklő kegyes özvegyének szomorú eltemettetése
alkalmatosságával
előadott
1817. eszt. ápr. 20. Debreczen, 1818. —
2. Próbatétel az emberről, vagy i s :
Pope Sándornak az embernek életéről,
természetéről, erkölcséről anglus nyelven
irott munkája. Franczia versekből magyar versekre fordította. Buda, 1829. (Az
ajánló levél 1824. nov. 1. kelt Peérben).
— Kéziratban : A váradi ref. ekklezsiának és iskolának állapota 1807. és levelei Tóth Ferenczhez 1807. márcz. 9.,
1815. okt. 23. (Tóth Ferencz Analectái
Tom. I. a m. n. múzeumban). — Nevét
Hétzeinek írta.
Keresztesi
Prot.

K r ó n i k á j a 386.

Lap 1885. 230. 1. —

1.

Petrik

—

Debreczeni
Bibliogr.

és

Bakóczi szives közlése a debreczeni ev. ref.
főiskola jegyzökönyvéből.

Héczei Sámuel, ev. ref. lelkész. —
Két sor latin verse van a Hedera Poeticában (Debreczen, 1686.) — Kézirati
munkái: Series vocum graecarum novi
testamenti 1736—37. 8r. 500 lap és
Preces concionibus praemittendae 1740.
8rét kötet lapsztlan. (Mindkettő a debreczeni ev. ref. főiskola könyvtárában).
Dézsi Lajos s z i v e s k ö z l é s e .

Heda Alajos, orvosdoktor, dubniczai
trencsénmegyei származású; 1822-ben
nyert orvosdoktori oklevelet a pesti egyetemen ; 1840—51. Trencsénmegye főor-
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vosa volt. — Czikke a Zeitschrift für
Natur und Heilkundeban (1851. Die
Cholera zu Drjethoma). — Munkája:
Ľissertatio
inaug. medica sistens primum vitae stadium evolutionis anatomice, physiologice et pathologice consideratum. Pestini, 1822.
Bugát

és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re 102. 1. — Szinnyei Könyvészete.

Hederich Károly, ág. ev. lelkész, szül.
1814-ben Alsó-Bajomban Küküllőmegyében, hol atyja H, Keresztély lelkész volt:
tanult 1837-ben a bécsi protestáns theologiai intézetben és 1838—39-ben Berlinben ; több évig tanított a medgyesi
első elemi osztályban és mint lector a
gymnasiumban; 1849. júl. 29. megválasztották lelkésznek Fületelkére (Felldorf); innét 1858. febr. 28. Mártontelkére
(Mortesdorf) ment papnak, hol 1868-ban
meghalt. Szép rovargyűjteménye volt. —
Munkái: 1. Ľe seminariis,
seu de institutis. quae futuris in patria nostra scholarum magistris formandis inserviunt, in
melius mutandis, nec non eorum cum
ceteris institutis ad rem scholasticam
pertinentibus necessaria conjuctione dissertatio. Quam pro loco inter publicos
gymnasii Mediensis professores obtinendo
scripsit et coram inclyto consistoris domesticali aug. conf. addict praesentibus
praefati gymn. professsoribus Mediae d.
21. Sept. 1842. publice defendet. MarosVásárhelyini, 1841. — 2. Hanclfibel für
den ersten Unterricht im Lesen, nach
der Lautirmethode, auch bei jeder andern Lesemethode brauchbar. Für die
Elementar-klassen der ev. Volksschule
in Siebenbürgen. Dritte vielfach vermehrte und verbesserte Auflage. Hermannstadt, 1857.
Hanák János, Állattan története és irodalma
Magyarországon 182. 1. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 81. 1.

Hedjesch András,
városi tanácsos,
szül. 1578. nov. 30. Brassóban; atyja
H. János segesvári származású és I.
18. ív sajtó

alá

adatott

1895.

május

25.
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Ferdinánd király, Károly főherczeg és
II. Miksa császár szolgálatában testőr
volt, 1567. jún. 21. czirneres nemeslevelet nyert, melyben neve Hedtiscbnek van
írva ; utóbb visszatért Erdélybe s Brassóban telepedett le ; neje Armbruster Anna
volt. H. kiképeztetését szülővárosában és
idegen tartományokban szerezte. 1618ban a brassói városi tanácsba vétetett
föl; ezen évben követségben is járt Salzburgban Báthori fejedelemnél, hol jún.
4. a brassóiakkal való kibékítést létre
hozta. 1626-ban városkapitánynak választották ; meghalt mint a városi tanács
idősbje 1627. aug. 27. — Kézirati munk á i : 1. Chronica ab a Chr. 1038—24.
Dec. 1601 (németül), 2. Fortsetzung der
Historie Ostermeyers vom J 1562—1570..
3. Auszug aus der Chronik eines Ungenannten vom J. 1603 bis 1612, 4. Diarium, in welchem die Kronstädter Magistrats-Personen vom J. 1614 an namentlich angeführt werden, vom J. 1613 bis
1617. Ezen terjedelmes történelmi naplóban saját élményeit, a brassói tanács
változásait s általában az erdélyi eseményeket tárgyalja 1613. ápr. 4-től 1617.
máj. 2-ig. (Két utóbbit Lebrecht idézi Die
siebenbürgischen Fürsten, Hermannstadt,
1792. II. 127. 1. ezen czimmel: A. Hegyesch Res memorabiles.) Minthogy H.
1613-tól főszerepet vitt Brassóban, tudósításai hitelesek és megbízhatók. A 2—4.
sz. munkát Kurz Antal előszavával (melyben H. egyéb följegyzései, krónikái s
kivonatai is említvék) kiadta Trauschenfels Jenő a Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Kronstadt, 1860.
cz. munkája 50—56, 266—272. és 273—
332. 1. Az 1—3. sz. kivonata s a 4. sz.
másolata megvan a m. n. múzeumban
(Marienburg, Manuscriptenarchiv II. 55 —
117., IV. 1 5 - 2 8 7 . 1.) — Nevét Hegyeschés Hegyesnek is írják.
Horányi

I I . 80. 1 . — Trausch,

Schriftsteller-

Lexikon II. 82. 1.

Hedri Antal, Jézustársasági áldozópap,
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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szül. 1702. jan. 28. Hamberkben Szepesmegyében (?); 18 éves korában lépett a
rendbe; tanulmányainak végezte után
Magyarország több helyén hitszónok és
a rendház főnöke volt. Meghalt 1765.
ápr. 19. Udvarhelyt. — Munkái: 1. História poetica
montium Transilvaniae.
Claudiopoli, 1728. — 2. Exordium
apostolici Hungáriáé regni. U. ott, 1729.
Catalogus Bibi. Fr. Com Széchenyi I. 491.
— Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 60. —

Katona,

História Critica XXXVIII. 863. — Stoeger,
S c r i p t o r e s 127. — Backer

Sommercogel,

Bib-

liographie IV. 204. 1.

Hedry Bódog, r. kath. plébános, szül.
1838. máj. 1. Sirokán Sárosmegyében
régi magyar nemes családból; 1861-ben
fölszenteltetett, mire Sátoralja-Ujhelyben s
Nagy-Mihályon volt segédlelkész. 1865.
elnyerte a sirokai plébániát és azóta ott
működik. 1894-ben a király neki adományozta a szent Ábrahámról nevezett hebronvölgyi cz. apátságot. — Czikkei a többi
közt az Abauj-Kassai Közlönyben (1878.
42. sz. Széli Kálmán), a Békésmegyei Közlönyben (1882. 118. sz. Vidéki sajtó és
a közönség), a Sárosmegyei Közlönyben
(1886. 22. sz. Krecsányi Sarolta). —
Munkája : Szünórák. Eperjes, 1877. (Tárczák.) — Alapította Sárosmegyében az
első magyar hírlapot, az Eperjesi Újságot, melyet 1882. jan. 5-től ápr. 20-ig
szerkesztett, és ennek folytatását, a Sárosmegyei Közlönyt, melyet 1882. ápr. 28.
óta szerkeszt. (A lap főelve a magyarosodás terjesztése.)
Violet Gyula, Emlékkönyv. Kassa, 1893.
221., 239., 248. 1.

Hedviga Terézia * * * — Munkája :
Wie und welcher Art sollen Frauen den
Pantoffel benützen? Eine satyrische Lehrmethode für angehende Weiber, als eine
angenehme Winterunterhaltung. Pressburg. 1818. (A szerző családi neve ismeretlen, mely felfejtésre vár.)
Petrik B i b l i o g r . I I I . 486. 1.

Hedwig János, orvosdoktor és egyetemi tanár, szül. 1730. decz. 8. Brassó19
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ban, bol 1744-ben a gymnasium felső
osztályába lépett; 16 éves volt. mikor
atyja, ki a város kültanácsának volt
tagja, megbalt, mire 1747-ben elhagyta
szülővárosát és Bécsbe m e n t ; innét azonban csakhamar Pozsonyba tért vissza,
hol két évig folytatta tanulmányait. Azután Zittauban tanult három évig. 1752.
jan. 24-től a lipcsei egyetemen az orvosi
tudományt hallgatta s 1759-ben orvosdoktorrá avatták. 1762-ben mint gyakorló orvos Chemnitzben telepedett le,
hol mellékesen kedvencz foglalkozását,
a füvészetet folytatta s különösen a moháknak górcsövi tanulmányozása útján
szerzett kiváló ismereteket. Fölfedezéseit
koronként közzétette a német szakfolyóiratokban. 1781-ben Lipcsébe költözött.
1786-ban az egyetem orvosi karában
rendkívüli tanár lett és 1789-ben a botanika rendes tanára. 1791-ben a lipcsei
tanács a Tamás-iskolánál orvosnak alkalmazta. A mohák tanulmányozásával
korszakot alkotott. Fölfedezte 1774. a
mohok sexualis szaporodását és ezzel a
szent-pétervári egyetemtől a virágtalanok
szaporodó műszereinek fölfedezésére kitűzött 1783. évi pályadíjat kapta. Korszakos botanikai föl fedezéseért a londoni,
stockholmi s más tudós társaságok tagúi
választották. Meghalt 1799. február 18.
Lipcsében. — Számos orvosi, állattani s
növénytani könyvet és értekezést írt;
ezek közül nevezetesebbek: 1. Vorläufige
Anzeige meiner Beobachtungen von den
wahren Geschlechtstheilen der Moose
und ihrer Fortpflanzung durch Saamen.
Leipzig, 1778. (Sammlungen zur Physik
und Naturgeschichte I. 3.) — 2. Fundamuscorum
mentum históriáé naturalis
frondosorum,
concernens eorum flores,
fructus. seminalem propagationem, adjecta dispositione methodica iconibus
illustrata. U. ott, 1782—83. Két kötet. —
3. Theoria generationis
et
fructicationis plantarum
cryptogamicarum
Linnaei . . . St. Petersburg, 1784. Ivét rész
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37 tábla rajzzal. (2. kiadás. Lipcse, 1798).
— 4. Sammlung meiner zerstreuten Abhandlungen. U. ott, 1 7 9 3 - 9 7 . Két kötet.
— 5. Hedwig species muscorum
frondosorum descriptae et tabulis aeneis 77
coloratis illustratae. Opus posthumum
ed. a Friderico Schwaegrichen. U. ott,
1801. — Lumnitzer. Flora Posoniensis
cz. munkája számára H. a mohákat dolgozta ki. A mohákat ábrázoló kézi rajzainak egy része a m. n. múzeumba
került. — Arczképe : rézmetszet Schnorr
Y. H.-tói 1795. — Könyvtárának jegyzéke megjelent Lipcsében 1799.
leipziger
25.. 28. 1.

gelehrtes
Tagebuch 1797. 117.. 1799.
— Elvert,
Job. h'asp. Phil.,
Nach-

richten von dem Lehen und den Schriften
jetztlebender Aerzte. Hildesheim, 1799. —
Siebenbürgische

Quartalschrift

VII.

1801.

—

Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutscher des 18. J a h r h u n d e r t s 154—
158. 1. — Annales du Museum d'histoire natnrelle. Paris, 1803. — Mensel, J. G.. Lexikon
der vom J a h r e 1750 bis 1800 verstorbenen
teutschen Schriftsteller. Leipzig-, I8u5. V.
279. 1. — Ersch u n d Gruber.

Allg.

Encyclo-

pädie II. Sect. 4. (Sprengel). — Wörterbuch
der Naturgeschichte, dem gegenwärtigen
Stande dei Botanik, Mineralogie und Zoologie, angemessen. Weimar. 1824. — Oesterr.
\a,zonal-Encyclopädie. Wien, 1835. II. 532.—
Schuler

von

libloy,

Friedrich,

Kurzer

Ueber-

blick der Literaturgeschichte Siebenbürgens. Hermannstadt, 1857. — Kunitz. August,
Versuch einer Geschichte der ungarischen
Botanik. Halle, 18C5.70.1. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 83. — Szinnyei Könyvés z e t e . — Allg. Deutsche
Biograph ie X I . 230. 1.
( R e i c h a r d t ) . — Termeszeit.
Közlöny 18S8. 478. 1.

— Egyetértés 188S. 143. sz. (Demeter Károly).
— Kanitz Ágost, Megemlékezés Hedwig Jánosról. (M. orvosok és term, li-'.'2. Munkálataiban, Brassó, H. munkáinak legtĽljesebb
jegyzékével).

Heermann János, P. L. C. — Munkája : Ein schönes Lied, darinnen die
Summa dieses Tractätleins begriffen ist.
Melod. Freu dich sehr. O meine Seele
...Kronstadt. 1681. (Hyller Martin, Das
holdselige und liebreiche Mutter Hercz
(így 1) Gottes. . .cz. munkája végén, 8rét,

Heffler—Hegedős
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csak az első három lapja van
Neve Heermannusnak van írva.

meg).

Gross, Kronstädter Drucke.

Heiíler Konrád, premontrei áldozópap
és főgymnasiumi tanár, szül. 1850. decz.
17. Perényben (Abaujm.) ; a rendbe lépett 1868. okt. 1. és a bécsi egyetemen
hallgatta a theologiát; 1875. aug. 5.
pappá szenteltetett föl. Tanár volt 1876—
79. Nagyváradon. 1879—80. Jászon tanárvizsgálatra készült, 1880—81. ismét
gymnasiumi tanár volt Rozsnyón, 1881 —
82. Kassán, 1882—85. jószágkormányzó
Jászon, 1885—89. tanár Rozsnyón. 1889
óta Kassán, hol a magyar nyelvet, irodalmat és a bölcseletet adja elő. —
Programmértekezései a nagyváradi főgymn. Értesítőjében (1879. Szentpétery
Károly emlékezete), a kassai főgymn.
Jelentésében (1882. Kisfaludy Károly Irénéje, 1891. Ünnepi beszéd Nátafalusy
Kornél 30 éves tanársága jubileumára,
1893. A test és a lélek kölcsönös hatása.
Kaczvinszky Viktor emlékezete). — Czikkei a Nagyváradban (1879. A phonograph,
hangíró), a Felsőm agyar országi Minervában (1894. 2. sz. Jókai Mór), az AbaujKassai Közlönyben (1881. Allocutiones,
1883. Mit beszélnek a virágok). — Munkája : Kisfaludy
Sándor
költéssete.
Rozsnyó. 1881. (Különnyomat a rozsnyói
főgymnasium Értesítőjéből).
Schematismus Canonicorum Reg. Ord. Praemonstratensis de Castro Jászó. Cassoviae.
1891. 87., 137. 1.— Kiszlingstein Könyvészete
és önéletrajzi adatok.

Heíty Frigyes, bölcseleti doktor, szül.
1863. márcz. 22. Bempflingenben (Würtemberg); a gymnasiumot Stuttgartban
végezte 1881-ben; azután a bölcseletet
-és classica philologiát hallgatta a zürichi,
freiburgi. müncheni és tübingai egyetemen, hol 1886-ban bölcselet-doktori oklevelet nyert. 1886—87-ben a pozsonyi
kereskedelmi akadémián ideiglenesen a
modern nyelveket adta elő. 1887-ben a
magyar nyelv elsajátítása és a kereske-
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delmi szaktárgyak behatóbb tanulmányozása végett, állását elhagyván Budapesten
telepedett le ; 1894-ben a pozsonyi kereskedelmi akadémiához hivatott vissza
előbbeni tanszékére. Legújabban magyar
állampolgári jogot nyert. — Irodalmi működése főleg irodalmi s művészeti kritikára, közművelődési s közgazdasági kérdésekre vonatkozik. Czikkei megjelentek
a Tübinger Chronikban. Schwäbischer
Merkurban. Neuer Glarner Zeitungban
(1885 Zur Frage des Verbotes der körperlichen Züchtigung in den Schulen,
1886. Zur Secundarschulfrage, Ein Wort
über individuelle und nationale Freiheit;
Eine Pfanzstätte ungarischer Cultur, Pozsonyról szóló czikksorozat; Aus bewegten Tagen. Situationsbericht aus Österreich-Ungarn), a Pester Lloydban (a
budapesti gyapjuárlejtésről czikksorozat),
a Pressburger Zeitungban (1887. Zur
Alkohol-Monopol-Bewegung, három czikk.
Schutzzoll oder Freihandel, 1895. Die
Herzensbildung unsrer Zeit. P. Thewrewk
Árpád műve után), a Schrattenthal Rundschau-jában (Pozsony, 1895. Offener Brief:
Ambrosius Johanna német népköltő költeményeiről.) — Munkája: T)er Unterricht in den modernen Sprachen an
Handelsschulen höheren Grades mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen.
Französischen und Englischen. Pressburg,
1887.
A m. n. múzeum példányáról
rajzi adatok.

és önélet-

Hegedős Sebestyén. XVI. századbeli
(minden valószínűség szerint magyar)
versszerző. Kassa város 1561. jegyzőkönyve szerint gúnyverset írt, melylyel
a város magyar nemzetiségű lakosait
felháborította. Vallási s politikai okok
játszottak közre. A magyarság 1536 óta,
mikor Kassa árulással János király kezére került, 1552-ig, míg a város Ferdinándra visszaszállt, uralkodó elem volt
s fájt neki, hogy az utóbb említett évvel
leszorúlt az első helyről; talán nem is
19*
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elég ok nélkül gyanúsították a németeket
azzal, hogy János Zsigmondhoz szítottak;
másrészt a kálvinizmus nálunk karöltve
lép fel a magyarsággal. Itt Kálvin vallását talán benczédi Székely István (1530),
de minden bizonynyal Székely Gergely
(1550) hirdette. Huszár Gál is (1560) hajolhatott e nézetekhez ; versszerzőnket
azzal gyanúsították, hogy «éneket mondta
volna, hogy szerez az eretnek Gál paprul.» A magyarságot megbotránkoztató
gúnyvers 1561-ben a nagyhéten látott
napvilágot és a dolog vizsgálat alá került. Különösen Nyitrai Benedek nevű
polgár követelte a megtorlást, kit a vers
megnevezve gyanúsít árulással. Lantosunk eltagadta a szerzőséget; «Bátor fejemmel érjem meg, ha én szerzettem,»
mondá. A szerzőség azonban kisült reá
s az ítélet úgy szólt, hogy vagy visszavonja a rágalmat, vagy nyelvét kivágják,
mire Lantos Sebestyén megkérlelte Nyitrai
uramat.
Századok
Figyelő,
löny

1882. 29. 1. (Szilády Áron). —

1885. 330. 1. — Egyetemes

Philol.

Köz-

1887. 739. 1.

Hegedushevich Jóssef. — Munkája:
Praedeuterion ad ministris rei litterariae
regii gymnasii Essekinensis in perenne
gratitudinis monumentum, ac in tesseram sincerae pietatis finito cursu scholastico 1840. cernue dicatum. Eszekini.
Petrik

Bibliogr.

Hegedűs Dezső, banküzlet tulajdonos
Bpesten,szül. 1865-ben Balm.-Újvárosban ;
a reáliskolát és a kereskedelmi akadémiát
Budapesten végezte. 1882-ben a leszámítoló és pénzváltó bankban kapott alkalmazást. hol 12 évig működött. 1894-ben
a bankból kilépett és banküzletet nyitott.
— Közgazdasági s pénzügyi czikkeket
írt a Pesti Naplóba, a M. Nemzetgazdába,
a M. Pénzügybe s a Közigazgatási Szemarbilébe. — Munkája: A nemzetközi
trage forgalom.
Közgazdasági tanulmány. Bpest, 1892.
M. Könyvészet 1892. és önéletrajzi adatok.
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Hegedűs Endre, ev. ref. organistakántor, szül. 1846-ban Nagy-Kőrösön;
a gymnasiumi osztályokat szülőföldén
végezte; 1863-ban a budapesti, majd a
bécsi egyemre ment az orvosi szak tanulására. Azonban e pályával szakított és
1870-ben szülőföldén kántor-organistalett;
1876 óta az ottani tanítóképzőnél segédtanár és a városi dalárda karnagya. —
Az Apollo cz. zenemű folyóiratban (1873.
9. sz.) jelent meg tőle egy népdal, mely a
többi, a nép száján élő népdalaival együtt
köztetszésben részesült. — Kéziratban :
Számos templomi, temetési s világi zenedarabja van.
Vj

II. Athenás

168. 1. — Nagy-Körösi

tanitöképzö-intézet

Értesítője

ev.

ref.

1894.

Hegedűs Ferencz, ev. ref. tanár a
nagy-kőrösi lyceumban, hol a költészetet
és szónoklatot tanította. — Munkája:
Versek, melyeket főtiszt. Báthori Gábor
ur tiszteletére, midőn superintendensi
XXV. papi hivatalában 50. eszt. a pesti
h. v. gyülekezetben aug. 25. 1839. nagy
pompával megünnepeltetnék, készített.
Pest, 1839.
Petrik

Bibliogr.

Hegedűs Ferencz, joghallgató, szül.
1862. okt. 9. Hódmező-Vásárhelyen ; a
gymnasiumot Szegeden a kegyesrendieknél végezte, hol a Bódogh János által
alapított magyar gyorsíró iskolának egyik
kiváló tagja lett. Családjával Budapes're
költözvén, a jogot az egyetemen elvégezte s 1881. okt. 31. a gyorsírásból tanári vizsgát tett és azt Budapesten több
középiskolában tanította, hol gyorsírási
köröket is létesített. Meghalt 1885. aug.
15. Budapesten. — A Gyorsírászati Lapokba több czikket írt. — Munkái: 1. A
gyorsírás gyakorlati
tankönyve. A Gabelsberger - Markovits - rendszer szerint,
tanodai és magánhasználatra. Levelező
rész. Bpest. 1884. (2. jav. kiadás. U. ott,
1886.) — 2. A vita- és parlamenti
írás.
U. ott. 1884. (2. kiadás. U. ott, 1886.)
M. Könyvészet 1S86. és Bódogh János
ves közlése.

szí-
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Hegedűs Géza. a kesztelyi m. kir.
gazdasági tanintézet hallgatója volt, hol
munkájával pályadíjat nyert, magyarcsanádi származású. — Munkája : A galyabéli szarvasmarha
tenyésztés előnyei
és hátrányai. Keszthely, 1891. (A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet kebelében
fennálló Georgicon gazdasági körének
kiadványa 2. sz.)
Horváth

Ignácz

Könyvészete

1891.

Hegedűs Imre, váczegyházmegyei áldozópap. szül. 1856. márcz. 11. Derekegyházán Csongrádmegyében; 1879. júl.
7. szenteltetett föl miséspapnak ; káplán
volt V.-Szent-Lászlón, Nándoron, 1881.
Algyőn, 1886-tól Kecskeméten. Dorosmán
és Túrán; jelenleg plébános Becskén
Nógrádmegyében. — Munkája: A r.
kath. egyház szertartás
kézi könyve.
Vácz. 1891. (Ism. M. Sión 1892.)
Schematismus

Vaciensis

1890. 127. 1.

Hegedűs István,
r. kath. plébános
Üllőn, később Ercsiben, hol 1883. aug.
7. meghalt élete 41., áldozó papsága 17.
évében. — Munkája : Beköszöntő beszéd
a z üllői kath. plébániába történt beiktatása alkalmával. Bpest, 1881.
M. Könyvészet 1881. és gyászjelentés.

Hegedűs István
(magyar-zsákodi),
bölcseleti doktor, egyetemi rendes tanár
és a Kisfaludy-társaság tagja, H. Sándor
ügyvéd, ki M.-Zsákodról származott, és
kövendi Várady Anna fia, szül. 1848.
szept. 7. Kolozsvárt; atyja a szabadságharcz idején, mint mások is akkor, pénzzé
tette vagyonát és a haza oltárára áldozá
s maga a hazavédők seregében mint hadbíró működött. A szabadságharcz leveretése után nem vette föl többé ügyvédi
tollát, hanem egy mezőségi faluban félrevonultan igyekezett magát és családját
föntartani. H. gymnasiumi tanulmányait
a kolozsvári ev. ref. kollégiumban végezte
1868-ban. Ekkor édes atyja meghalt és
az anya gondjai alatt nevekedett ő és
bátyja Sándor. Hű tanácsadót, őszinte
jó barátot és.igazi gyámot kaptak a meg-
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próbáltatás e szomorú éveiben a kolozsvári ev. ref. kollégium híres történelmi
tanárában, Sámi Lászlóban. H. a budapesti ev. íef. theologiai akadémia növendéke lett. Innen előbb a berlini, később
pedig a lipcsei egyetemre ment és időközben beutazta Németország nevezetesebb városait i s ; 1872-ben újból szülővárosába került, hol a kollégiumban a
classica-philologia segédtanára. 1873-ban
rendes tanára, 1881-ben pedig a kollégium
igazgatója lett. 1886-ban habilitáltatta
magát a kolozsvári egyetemen az aesthetikából, 1887-ben pedig ugyanott a
classica-philologia rendes tanárának neveztetett ki. 1890. decz. 29. ő felsége
kinevezte a budapesti egyetemhez ezintén
a classica philologia rendes tanárának,
hol előadásait 1891. szept. meg is kezdette. 1893. febr. 1. tagjának választotta
a Kisfaludy-társaság. melyet az 1894.
Jósika-ünnepélyen Kolozsvárt ünnepi ódával képviselt. Titkára volt a kolozsvári
iparfejlesztő egyletnek és a múzeumegylet bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának, a melynek Értesítőjét is szerkesztette, a kolozsvári egylet
algondnoka sat. Foglalkozott összehasonlító mythologiával és ezért megtanulta a
szanszkrit nyelvet, legújabban pedig az
új görögöt. — Czikkei, költeményei s
műfordításai a Szépirodalmi Közlönyben
(1870. Gondolattöredékek a drámáról), a
Prot. Tudományos Szemlében (A katholicismus jelene és jövője. A keresztyénség
átalakulásairól, II. 1870. Schleiermacher,
Spinoza nyilatkozata a Krisztusról), a
Vasárnapi Újságban (1871—73. költ Hugo
V., Shelley és Longfellow után, 1881.,
1884. Emlékezés Majláth Henriettere. 1891.,
1893. költ.), a Figyelőben (1871. Ujabb
kor iránya és az irodalom), a Fővárosi
Lapokban(1871. A «West-östlicher Diván»,
1872. Berlini levelek, Lipcsei tárczák,
Müncheni tárczák, 1874. A dal hatalma,
Pindar után, 1884. Arany «Katalin»-ja
és ennek forrása, 1886. Az erdélyi mú-
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zeum-egyletről és költ., 189L. Megemlékezés Ábel Jenőről, 1891. költ., 1893.
Élet és irodalom), a M. Polgárban (1872.
118—128. sz. Saissv előadásai, 1880. 78.
sz. Goethe Iphigeniája a magyar színpadon, 102. sz. Arany János «Aristophanes»-éről, 1884 239. sz. Emlékbeszéd
Sámi László felett), az Erdélyi Prot.
Közlönyben (1874. Pestalozzi előtt és után,
1886. Bélteki Ferencz sat., 1890. Az élet
eszmény nélkül, 1893. Pásztor-kút), az
Athenaeumban (1874. Sappho, Aphroditéhez), a Honban (1874. 52., 53., 55. sz.
A görög idealismus a művészetben), a
kolozsvári ev. ref. főtanoda Értesítőjében
(1876. Apáczai Csere János beszéde az
iskolák igen nagy szükségéről és azon
okokról, melyek miatt azok a magyaroknál elpusztult állapotban vannak 1656.
ford., 1881. Igazgatói megnyitó- és záróbeszéd, 1883. Török István hivatalba igtatásakor mondott beszéd), a Keletben
(1878. 81., 82. sz. Schiller «Wallensteiníja), az Erdélyi Muzeumban (V. 1879.
Epikuros tana az örök megsemmisülésről),
a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (Uj F.
XV. 1879-80. Euripides és Göthe Iphigeniája. XXVIII. 1895. Janus Pannonius,
székfoglaló 1894. jan. 31.). az Ellenzékben
(1880. 13. sz. Egy kolozsvári műteremben,
látogatás Melka Vinczénél, 1881. könyvismertetés, 1883. 237. sz. Antiszemiták,
1889. 33-ik szám könyvismertetés), a
Havi Szemlében (VII. 1880. költemény),
a Család és Iskolában (1881. Br. Eötvös
József emlékezete sat.), a Nemzetben
(1883. 326-328. sz. Plautus «Trinummus»-a és Lessing «Schatz»-a, 1889. 355.
sz. Goethe és Byron Prometheusa, 1892.
108. sz. Kérdések kérdése, 1894. 124. sz.
Jósika Miklós autograf-albuma, 155. sz.
Jósika Miklós emlékezete), az Elet és
Irodalomban (1884. költemények Bayard
név alatt és vegyes czikkek), az Erdélyi
Muzeum-egylet Kiadványaiban (I. 1884.
Arany «Fülemile» pöre, Pindaros IV.
pythiai ódája, Bánk-bán jelleméről, II.
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1885. A tragicum lényege és a görög
tragicusok, III. 1886. Polémia a tragicum
kérdése felett, Aiskhylos Persák cz. tragédiája, V. 1888. Egy lap az összehasonlító irodalomtörténetből, A testvérgyűlölség tragikuma Aiskhylosnál, Euripidesnél
és Schillernél), a Tanáregylet Közlönyében (XVIII. 1 8 8 4 - 8 5 . A helyi tanterv,
XIX. 1886. Még egyszer a latin nyelv
kérdéséhez, XIX. 1886 — 8/. Még egy szó
kartársaimhoz), a Budapesti Szemlében
(1884. költ. Tennyson után ford., 1891.
Egy adoma vándorútja, pár szó Arany
Fülemiléjéről, 1892. Tennyson költ., Janus
Pannonius elegiája anyja haláláról, latinból, 1893. Tennvson költ.), a Keresztény
Magvetőben (1885. Delpit és Tompa két
költeménye), a M. Salonban (VII. 1887.
költ.), az Erdélyi Híradóban (1888. Coppée
Fr. költem., ford., 68—70. A görög hazaszeretet, 119. sz. Mátyás király, 1889.
35. sz. könyvism.), az Egyet. Philol.
Közlönyben (1889. Bevezetés Aiskhylos
Orestiájához, 1892. Persius, 1893. Thukydides műve keletkezésének idejéről, 1893.
Seneca mint drámaíró. 1894. könyvism.),
a Kelet Virágaiban (1890. Quinet Prometheusa). az Erdélyi Muzeumban (VII.
1890. Shelley és Ackermann, IX. 1892.
Aiskhylos lelánczolt Prometheusából. Horatius Ars poeticája), az Irodalomtörténeti
Közleményekben (1891. Nagyfalvi Gergely
ismeretlen carmene, 1893. Görög históriás
ének Mihály vajdáról, felolv. a m. tud.
akadémiában), a Budapesti Hirlapban
(1892. 265. sz. Janus Pannonius), az
Egyetértésben (1892. 73. sz. A görög nyelv
és az egységes középiskola), a Prot. Egyh.
és Iskolai Lapban (1892. A kolozsvári
theologiai fakultás, költ. sat.), a Hajnal
cz. belmissiói folyóiratban (1894. A Miatyánk képben), az Athenaeumban (1894.
Lucretius Carus, felolvastatott a magyar
tudományos akadémiában). Ezenkívül a
kolozsvári Petőfi-Muzeumban Petőfi tizenegy költeményét közölte latin műfordításban. Irt még sok vezérczikket, apróbb
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tárczát, premierekről színi bírálatokat és
könyvismertetéseket. — Munkái: 1. Emlékbeszéd hídvégi gróf Mikó Imre felett. Elmondotta 1876. nov. 18. a kolozsvári e v. ref.
főtanoda nagytermében. Kolozsvár, 1876.
— 2. A hellen eszmék és a keresztyénség. Kolozsvár, 1878. (Erdélyi Muzeumegylet Évkönyvei II. 7.) — 3. Költemények. Bpest, 1881. (Ism. Hon 80. sz.,
Főv. Lapok 70. sz.) — 4. Hermann
és
Dorothea. Goethe után ford. Bpest, 1881.
(Olcsó Könyvtár 116.) — 5. A költő leánya. Drámai költemény. Kolozsvár, 1881.
(Előadták a kolozsvári színházban. Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 6. Wallenstein halála, szomorújáték 5 felv. Schiller
Fr. után ford. Bpest, 1883. (Olcsó K.
164.) — 7. Két Iphigenia. Kézirat gyanánt. Kolozsvár. 1884. (Doktori értekezés.)
— 8. A pápák síremlékei.
A pápaság
történetének határkövei. GregoroviusFerd.
után németből ford. Bpest, 1886. (Olcsó
K. 204.) — 9. Emlékbeszéd Báró Bánffy
Albert ev. ref. kollégiumi főgondnok felett
tartá Kolozsvárit 1886. jún. 28. Igazgatói
zárbeszéde kapcsán. Kolozsvár, 1886. —
10. A halhatatlanság
kérdése a klassikus irodalomban. U. ott, 1887. (Különny.
a Prot. Közlönyből. Dávid Ferencz-egylet
kiadványai VIII. Felolvasások 7.) — 11.
Medea, szomj. 5 felv. Grillparzer Ferencz
után ford. Bpest, 1888. (Olcsó K. 242.)
— 12.
kolozsvári
nemzeti
színház
pályadíja.
Kolozsvár, 1889. — 13. Gróf
Széchenyi
István, mint a társadalom
reformátora. A kolozsvári kereskedők és
keresk. ifjak társulatában ápr. 8. Széchenyi ünnepélyre írta és felolvasta. U. ott,
1890. — 14. Shelley és
Ackermann
Prometheusa.
U. ott, 1890. (Különny. az
ei-d. muzeum-egylet kiadványaiból VII.
5.) — 15. Összef üggő részek
Thukydicles
műveiből. Bpest, 1891. (Ism. Egy. Philol.
Közlöny és H. válasza). — Szerkesztette
a Család és Iskola cz. lapot 1880. szept.
1-től 1881. okt. 15-ig Kolozsvártt. — Éj-

féli párbaj cz. drámai művét előadták a
kolozsvári színházban.
Ország-

Világ

1891. 4 . s z .

—

Vasárnap

1891.

(a vidéki lapok okt. melléklete, Csernátoni
Gyilla) arczk. — .)/. Könyvészet 1891. — Erdélyi

írók

és művészek

Almanachja.

Kolozsvár,

1892. arczk. — V. Írók és Miivészek. Bpest,
1894. arczk.

Hegedűs János (mikolai). L. Mikolai
Hegedűs János.
Hegedűs János, theologiai tanár, H.
Lajos ev. ref. lelkész és Antal Mária (A.
János ev. ref. püspök leánya) fia, szül.
1821. okt. 24. Marosvásárhelyt, hol az
ev. ref. collegiumban végezte gymnasiumi
tanulmányait; a felsőbb osztályokat NagyEnyeden hallgatta; a psychologia kedvencz tantárgyai közé tartozott, ép oly
nagy hajlammal foglalkozott a classica
philologiával és a történelemmel és a
tanári pályára készült; e czélból 1837-től
1843-ig a philosophiai, jogi s theologiai
tanfolyamokat végig hallgatta. Ezek végeztével kinevezte őt az iskolai elöljáróság a VI. gymnasialis osztály tanítójának.
Az akadémiai szigorlatra való előkészülésre használta fel a következő tanévet
és 1845-ben letette a szigorlatot a nevezett
tantárgyakból és a chemiából ; ekkor
szept. külföldre ment; Bécsben négy hetet
töltvén, okt. végén érkezett Berlinbe. Itt
1845—46-ban theologiai s philosophiai
tudományokat hallgatott. Ezen időtől fogva
a marosvásárhelyi kollégiumnál működött.
1857. tavaszán Nagy-Enyeden az egyháztörténelem, symbolica theologia és prot.
polemika tanszékét nyerte el. (Az enyedi
főiskola, épületeinek a szabadságharcz
alatt történt szétrombolása miatt ideiglenesen Kolozsvárra volt helyezve s csak
1862. szeptemb. költözött vissza NagyEnyedre.j Később nyugalomba vonult.
Megyebizottsági tag, a nagy-enyedi ev.
ref. egyház legrégibb presbytere, az alsófehérmegyei történelmi és régészeti egyesület alelnöke volt. Meghalt 1894. ápr.
24. Nagy-Enyeden. — A tanévet bezáró
beszéde (a nagyenyedi ev. ref. főiskola
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Értesítőjében 1873.) — Munkája: A protestáns polemika kési könyve. Irta dr.
Hase Károly. A harmadik német kiadás
után ford. Bpest, 1874—75. (Prot. Theologiai Könyvtár II. IV.)
Néptanítók

Lapja

1884.

147.

1. —

Petrik

Könyvészete. — Koncz József, A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium ismertetése 454.
1. — Közérdek
Ellenzék

1894.

Nagy-Enyed,
10'5.

sz.

—

1894. 18. sz. —
Domény,

Zsinati

Emlékkönyv 132. 1.

Hegedűs János, megyei aljegyző, szül.
1858. decz. 24. Kis-Kún-Szabadszálláson,
hol atyja néptanító volt; a gvmnasiumot
Nagy-Szalontán, Mezőtúron. Sárospatakon
és Debreczenben végezte; a jogot a budapesti egyetemen hallgatta. Tanulása közben több helyütt nevelősködött és iskoláinak végeztével előbb ügyvédek mellett
dolgozott, majd a közjegyzői pályára
lépett; 1885—88-ban Szapárfalván volt
jegyző. Utóbb e pályától megvált ugyan,
de idejének és tehetségének nagy részét
a községi jegyzők érdekében fejtette ki.
Jelenleg Torontálmegye aljegyzője s a
megye jegyzői szaktanfolyam tanára NagyBecskereken O kezdeményezte s alapította a torontálmegyei jegyzői szaktanfolyamot, mely nemcsak a megyében, de
az egész országban az első volt és jelenleg 7. évfolyamába lép. — Szépirodalmi
czikkei s útleírásai a helyi lapokban
jelentek meg; közigazgatási czikkei a
Községi Közlönyben, Uj Községi Közlönyben. — Munkái: 1. Bereghi
leányok.
Elbeszélés. Lúgos, 1886. — 2. Jegysó'i
szigorlat. Kézikönyv községi s körjegyzők,
községi előljárÓK. . számára. Kecskemét.
1888. — 3. Ismétlő könyv a jegyzői
vizsgára készülők számára, kérdések és
feleletekben. Mezőtúr. 1888. — 4. Magyar
örökösödési eljárás körüli teendői a községi és körjegyzőknek. Nagy-Becskerek.
1889. — 5. Kösségi ügyviteli
ssabdlyok.
U. ott. 1891. Két kötet. (2. kiadás.) —
6. Magyar közjog az alkotmány politikával. U. ott. 1891. (Kézirat gyanánt.) —
7. Községi pénzügytan.
Elméleti és gya-

korlati kézikönyv, tekintettel a nemzetgazdaság. pénzügytan s számvitel általános elveire. U. ott. 1891. — 8. Magyar
közigazgatási
jog bevezető s általános
része a kormányzati politikával. U. ott,
1892. — 9. Tiszti irálytan. U. ott. 1892.
— 10. A községekről szóló 1886. XXII.
törvénycsikk. A kapcsolatos törvényekkel,
nemkülönben a m. kir. belügvministeriumnak elvi jelentőségű concret határozataival s jelesebb közigazgatási szakférfiaknak a törvény egyes vitás eseteire
vonatkozó fejtegetéseivel ellátva. Bpest,
1892. (2. kiadás. Nagv-Becskerek, 1894.)
— 11. Kösigasgatási
törvénytár,
a
fennálló törvények és rendeletekből, kisérve a m. k. minisztériumok elvi jelentőségű határozataival és felső bíróságaink
döntvényeivel. U. ott, 1894. — 12. Az
1877. XXII. t.-cz. a kösségi biráskodásról. Kiegészítve az 1875. X., 1893. XVIII
—XIX. t.-cz., valamint a kapcsolatos
törvényekkel és rendeletekkel s elvi jelentőségű konkrét határozatokkal. U. ott,
1894. — 13.1894. évi XII. törvény csikk
a mesögasdasdgról
és
mesőrendörségröl. Kiegészítve az indokolással, a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel
. . . U. ott. 1895. — 14. A községi képviselő testület közgyűlési
jegyzökönyveiről. Szeged. 1895. — Szerkesztette a
krassó-szörénymegyei Jegyzői Értesítő cz.
szaklapot 1885—86. Szapárfalván; N.Becskereken a Községi Lapokat 1890—
91-ben ; szerkeszti a Jegyzői Almanachot
(1892, 1893 és 1894-re) és 1895. jan.
3. óta a Községi Közigazgatás cz. hetilapot. — Kéziratban : A magyar közigazgatási eljárás (1050 ív) és Machat franczia
nyelvtana németből ford.
M. Könyvészet

1891—92. —

Corvina

1894. 8.

sz. — Koyán Antal és Navarra József szives
közlései.

Hegedűs József, kántor és orgonista
Makón. — Munkái: 1. Méltgs gróf széki
Teleki József ur, Csanád vármegye fő
ispányához, midőn ezen hivatalába bé-
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iktattatnék Makón máj. 6. 1828. Szeged.
— 2. Bucsiizlató
három meggyilkolt
felett P. Makón. Szeged, 1837. (Többekkel együtt).
Petrik

Bibliogr.

Hegedűs József, ügyvéd, hg. Batthyányi uradalmi ügyésze Nagy-Kanizsán,
hol 1874. júl. 18. meghalt 59. évében. —
Munkája: A pannonhalmi
paptised
Somogyban. Tört., jogi és peres szempontból tekintve 1854-ben. N.-Kanizsa,
1854 (Ism. Pesti Napló 1855. I. 22. sz.)
Gyászjelentés.

Hegedűs József, győri hittanhallgató.
Munkája: Jámbor társulatokról.
Bpest,
1894. (Népiratok 91. sz.)
Corvina

1891.

1. Sz.

Hegedűs Károly,
kir. tanácsos, az
állami közép ipariskola igazgatója s a
m. kir. technológiai iparmúzeumnak főigazgatója Budapesten, szül. 1849. máj.
4. Szatmárt, hol atyja iparos volt. A
középiskola hat osztályát a helybeli ev.
ref. gymnasiumban. a két felső osztályt
pedig Debreczenben az evang. reform,
kollégiumban 1869-ben végezte. Felsőbb
tanulmányait a budai műegyetem gépészmérnöki szakosztályában folytatta,
hol az első év végén versenyvizsgálat
alapján állami ösztöndíjat kapott és később még gőzmalom tervezetével pályadíjat is nyert. Mint okleveles gépészmérnök 1874-ben gyakorlatra az akkori
magyar éjszakkeleti vasút műhelyszolgálati osztályába lépett, hol két évig
működött. 1876. máj. a kormány állami
ösztöndíjjal kiküldötte Ausztriába s Németországba a vasipar és az ipari szakoktatás tanulmányozása végett. Azután
megbízást nyert,
hogy tanulmányait
Svájczban, Francziaországban, Belgiumban és Angolországban folytassa s az
1878. párisi nemzetközi kiállításon fejezze be. Ez év júl. visszaérkezvén, Trefort Ágoston miniszter megbízásából a
magyarországi ipar-szakoktatás szervezésére tervezetet készített és az ország-
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ban az iparviszonyok megismerése czéljából tett utazása után 1879. okt. a
Budapesten felállítandó állami ipariskola
igazgatójává kineveztetett, mely intézet
azon év decz. 7. nyittatott meg. Ezen
időtől fogva összes tevékenységét ezen
intézet és 1884. júliustól pedig az azzal
egyesített m. királyi technológiai iparmúzeum szervezése, kifejlesztése s a
hazai ipari szakoktatás szervezésével való
közreműködés veszi igénybe. A kormány
megbízásából több iparoktatási ügyben
adott szakvéleményt és részt vett az
ipariskolák szervezeti szabályzatának és
tantervének kidolgozásában i s ; ezen
munkásságát folytatta az ozszágos közoktatási s iparoktatási tanácsban is. Ő
felsége 1892. máj. 5. a kir. tanácsosi
czímmel tüntette ki. — Czikkeket írt a
gépészet, a vasipar, az ipari szakoktatás
köréből es jelentéseket az ipar-kiállításokról a M. Mérnök- és Építészegylet
Közlönyébe (1875—80), a M. Iparba s
a Techn. Lapokba (1890) és két intézete
évi Jelentéseibe. — Munkája : A fém- és
vasipar. Bpest, 1874. (Hivatalos Jelentés
a Párisban tartott egyetemes kiállításról
X. 1.) — Szerkeszti 1887—88 óta a Jelentést a m. kir. technológiai iparmúzem
évi működéséről (ezekben czikkei : I.
1887. Jelentése az 1887. krakkói országos kiállításról, II. 1889. Beszéde a m.
kir. technológiai iparmúzeum megnyitása
alkalmával Kolozsvárt, 1888. deczember
27. sat.)
A kir.

József-műegyetem

tanárai

és

hallgatói

1851—1882. Bpest, 1883. 39. 1. — Findura
Imre, Az orsz. m. k. statisztikai hivatal
könyvtárának Czimjegyzéke. Bpest, 1885.
43. 1. és önéletrajzi adatok.

Hegedűs Lajos, ev. ref. lelkész, szül.
1788. aug. 24.; Marosvásárhelyt volt
lelkész 1813. szept. 19-től 1863-ig. midőn
nyugalmaztatott. Meghalt 1864. szept.
25. — Munkája: Bucsú-hang.
Marosvásárhely, 1863.
Prot.

zsef,

Képes

Naptár

I 8 6 0 . 48. 1. — Koncz

Marosvásárhelyi

ev.

ref.

Jó-

kollégium
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nyomdájának története 67. 1. és A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium ismertetése
457. 1.

Hegedűs Lajos, színész, H. Dániel
festőmester és Földi Julianna fia. szül.
1818. ápr. 18. körül (ápr. 18. kereszteltetett meg) Kisújszálláson (Pestm.); tanúit szülővárosában, hol a gymnasium
hat osztályát végezte ; onnét Debreczenbe
ment és ott hallgatta a bölcselet I. évét
1836-ig; ekkor hajlama a színészi pályára vonzotta s azon évben a Fáncsy
Lajos igazgatása alatti szinésztársasághoz
szegődött. Sok küzdés, nélkülözés közt
képezte magát és midőn színi képessége
a vidéken feltűnést keltett, meghívást
nyert a pesti nemzeti színházhoz. Itt
aratta fényes sikereit. Bodenburg Karolina színésznővel boldog házas életet élt
és egyetlen fia még növelte örömét. A
balvégzet ezen családi boldogságot egy
év alatt hármas sírba temette. Neje halála után búskomorságba esett; a színháztól is elbocsátották. A kétségbeesésnek
lassan emésztő mérge 1860. júl. 18. Pesten
(a Rókus-kórházban) megölte. — Arczképe, kőnyomat: Beiffenstein és Röschtől Bécsben 1859. (nejével és fiával). —
Beszélyei a Divatcsarnokban (1853. Trón
és szerelem, tört. beszély, Csilla a Balaton leánya, tündérrege), Müller Nagy
Naptárában (1855. Szép Mariska, beszély).
— Színművei a pesti nemzeti színházban
történt első előadatásuk sorrendjében:
A hazatértek, ered. dráma 4 felv. (először 1851. máj. 24. Ism. Pesti Napló
365., 369., 370. sz. Budap. Hirlap 471 —
72. sz.), A rózsa királyné, eredeti népies
dr. 4 felv., zenéje Bodnár Ignácztól
(1851. nov. 29.), Cid. Corneille után ford.
(1853. ápr. 18.), Bibor és Gyász, tört. dr.
5 felv. Jókai Könyves Kálmánjával osztozott a Tomori-féle 100 aranyos jutalomban (1856. jan. 5. Ism. Bud. Hirlap
6., 7. sz. és Greguss, Tanulmányok II.
32. 1. Németül is megjelent Bertalan I.
C. ford. Pozsonyban, 1858.), Nagy Lajos

és kora, er. dr. 3 f. előjátékkal (1856.
szept. 22. Ism. P. Napló 413. sz., M.
Sajtó 223. sz. és Greguss. Tanúim. II.
114. 1.), Róma leánya, er. dr. 4 felv.
(1859. ápr. 12.). Egy szegény ifjú története, Feuillet Octav után ford. Feleki
Miklóssal (1859. jún. 18.); írt még egy
Attila cz. drámát és lefordította Seribe,
Államférfiak és Én csillagzatom cz. vígj..
Dumas, Káméliás hölgyét és Samson
után a magyar színpadra alkalmazta a
Három peleskei nótárius cz. vígjátékot.
Danielik,

M . í r ó k I I . 105. —

Müller

Gyula

X. Naptára 1857-re arczk. — Vasárnapi Újság 1859. 42. SZ., 1860. 41.
1860. 87. s z .

—

Magyarország

1867. 44. sz. — Benkö,

SZ.

—

Hölgyfutár

és a

Nagyvilág

M. S z í n v i l á g 94., 107.

1. — Petrik Bibliogr. — Gyászjelentés (hol
hibásan van szül. ével8l5-re téve) és Keszi
H a j d ú Lajos szives közlése a kis-ujszállási
a n y a k ö n y v után.

Hegedűs Lajos Candid, jogi doktor,
m. kir. vallás- és közoktatási miniszteri
tanácsos, a m. tud. akadémia levelező
tagja, sopronmegyei régi magyar család
ivadéka, szül. 1831. okt. 3. Nagyváradon,
hol atyja mint százados tartózkodott. A
pesti egyetemen jogtudományi tanulmányokat végezett. 1851-ben lépett a közszolgálatba. A pesti bíróságnál öt évig
mint gyakornok és vizsgáló biró működött. Már ezen időben kezdette meg
munkásságát a jogtudományi irodalom
terén. 1853-ban a pesti egyetemen jogi
doktorrá avatták. 1856-ban Bécsbe a
cs. k. igazságügyminiszteriumba rendeltetett és a birodalmi törvénylapok szerkesztése bízatott reá. 1860-ban a visszaállított magyar udvari cancelláriánál mint
fogalmazó alkalmaztatott; 1864-ben udvari titkár lett. 1865. a budai helytartósághoz tanácsossá nevezték ki. 1867-ben a
felelős kormány megalakulása után a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban
osztálytanácsosi állást nyert el és azon
fontos osztály vezetését vette át. a melynek köréhez a minisztérium kezelése alatt
álló alapítványok, az országos műemlé-

598

600

Hegedíís

kek, a nemzeti múzeum, az országos
képtár sat. tartoztak. A nemzeti cultural
éi dekek iránti lelkesedéstől áthatva, egész
erejét hivatalának szentelte. Azon nagyeredményekben, melyeket a közművelődés
terén a kormány létesített, jelentékeny
része volt. Trefort Ágoston vallás- és
közoktatási miniszter H. által vitte ki a
Theresianum magyar jószágainak elkülönítését a bécsi igazgatóság alól. A Toldykönyvtár megszerzése és megosztása, a
múzeum lépcsőházának kifestése, a múzeumi könyvtár szakszerű rendezése s
bebútorozása, a gyűjtemények gyarapítása (a Veress-fél e 1848—49. nagy hagyatékot Alsó-Lendváról ő szerezte meg a
múzeumnak), a római amphitheatrum
felásatása, a kassai székesegyház és a
budai templom restauratiója, a visegrádi
romok kitisztítása, a vajda-hunyadi várnak kiegészítése körül nagy érdeme volt.
A m. t. akadémia 1874. máj. 28. választottai meg levelező tagjává. Székfoglaló
értekezésének tárgyául Vajda-Hunyad
monográfiáját választotta, de hivatalos
elfoglaltsága miatt a munkát be nem
feiezhette. Meghalt 1883. jún. 13. Rákospalotán — Czikkei a Vasárnapi Újságban (az 50-es években ismeretterjesztő
czikkek németből fordítva), a Müller Gyula
nagy Naptárában (1855-re Szép Marinka,
elb.), a Jogtudományi és Törvénykezési
Tárban (I. 1855. A kőszéntelepek birtokviszonyai hazánkban, Tanulmányok a
mozlemjog köréből, II. 1856. A szavatossági eljárás a polgári perrendtartásban,
A beismerés általi bizonyításról), a Kelet
Népében (1856. A magyar jogirodalom
kifejlődése 1850—1856.), a Hazánkban
(I. 1858. Sz. István apostoli királynak
vitéz rende, A magyar hadak emlékezete,
Dugovics Titusz, II. 1860. Bécs városa
nevezetességei), a Jogtudományi Közlönyben (1866. A táviratokról a kereskedelmi
jogban), a Századokban (1877. Szalay*
Ágoston emlékezete. 1878. A Theresianum
s magyar alapítványai történetéhez). —

Munkái : 1. Értekesés a föld alatti tulajdon viszonyairól, általán s különösen
Magyarhonban, a magyar jog és újabb
törvényhozás alapján. Pest. 1853. (Jogi
doktori értekezés. Latin czímmel is). —
2. As előleges biztosítási közegek a polgári eljárásban. Iromány-példákkal világosítva. U. ott. 1855. — 3. A természetből. K ö z l i . . . U. ott, 1856. (Vasárnapi
Könyvtár I. évf. 4.) — 4. Eredeti
tréfák,
adomák s mondák
a czigány éleiből.
Pest, 1857. (2. száz új adomával bővített
kiadás. U. ott, 1864., 3. ujdonuj eredeti
adomákkal bőv. kiadás. U. ott, 1870.) —
5. Iromány-példák
a polgári törvénykönyvhöz s az ideiglenes polgári perrendtartáshoz. U. ott, 1858. — 6. Jegyzői
rendtartás
magyarázata.
U. ott, 1858.
— 7. Arnyak. Nevezetes bűnesetek gyűjteménye. U. ott, 1859. Két kötet. — 8.
A magyar közjog alapvonalai.
Gróf
Cziráky Antal Mózes nyomán írta. U. ott.
1861. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1869., 3.
kiadás. U. ott, 1872.) — 9. Az általános
német kereskedelmi törvény. Ford. s a
közönséges német váltó rendszabály s a
magyar kereskedelmi törvényekkel kapcsolatban legfelsőbb engedélyivel közrebocsátotta. U. ott, 1863. (Uj Törvénytár
XII.) — 10. Kegyelmi királyi
utasítás
a váltöbiróságok
számára.
Legfelsőbb
engedelemmel újra közrebocsátotta. U.
ott. 1863. (1841-ben Jászai Pál adta ki.)
— Az Egyetemes Magyar Encyclopaediának is munkatársa volt.
Budapesti

Közlöny

1SC9. 69. Sz. —

Értesítő

1874. 135., 1875. 2 2 . , 1883.

Szinnyei

Könyvészete,

163. s z . Nemzet

Könyv-Szemle
démiai

163. s z .

—

1883 :

Akadémiai
114. 1.
Pe.-ti

( S z i l á g y i S.)

84. 1. ( P u l s z k y F.) —

Almanach

—

Napló
Magyar

.)/. Aka-

1884. 337. 1. — Petrik

Köny-

vészete és Bibliogr. és gyászjelentés.

Hegedűs László, országgyűlési képviselő, a m. tud. akadémia levelező tagja,
szül. 1»14. nov. 13. Sárospatakon, hol
atyja polgár és halász volt; tanulmányait szülővárosában kezdte s 1829. júl.
17. az akadémiai tanfolyamra mozdítta-
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tott elő ; a bölcseleti s theologiai tudományokon kívül jogi leczkéket is hallgatott
azalatt egy évig; 1836-ban Eperjesen,
1837-ben pedig Poprádon tanult. 1838ban köztanítóúl alkalmaztatott a szónoklati osztályban. Már ekkor kedvelt szónok
volt. 1839. júl. 28. a sárospatakiak megválasztották rendes papnak. Mielőtt azonban állását elfoglalta, külföldre ment és
a berlini egyetemen a bölcseletet és hittant hallgatta. 1840. júl. 26. mint lelkész
tartotta Sárospatakon beköszöntőjét. Barátjával, Erdélyi Jánossal együtt a tanügy,
különösen egy tanítóképző emelésén buzgólkodott. H. nem vett tényleges részt a
szabadságharczban; mindazáltal lelkesítő
beszédei miatt az absolut kormány alatt
zaklatásoknak volt kitéve. Az 50-es évek
elején Erdélyi János sárospataki tanárral
lelkük egész hevével fáradoztak a népiskolai oktatás emelésén ; az ő terve s
felügyelete alatt megindult a Népiskolai
Könyvtár cz. vállalat. 1855-ben az alsózempléni egyházmegye megválasztotta
espereséül. Híressé lettek ez időbeli hivatalos körlevelei, melyekben a papságot
az iskolák rendezésére s a teendők egész
sorozatára utasította s lelkesítette. 1857ben megindította Erdélyi Jánossal és Szeremlei Gáborral a Sárospataki Füzeteket.
1858—59-ben egyike volt a legkiválóbb
prot. előkelőségeknek, kik a prot. egyházat szabályozni kivánó császári pátens
ellen nagy tevékenységet fejtettek ki.
1860. okt. 9. a m. tud. akadémia levelező tagjává választotta. 1867-ben betegeskedése miatt lemondott papi hivataláról. A Szinyei Gerzson indítványára s
az általa készített alapszabályokkal alakult sárospataki irodalmi kör 1873. decz.
20. elnökeül választotta. 1870-ben az
egyházkerület megválasztotta a főiskola
világi algondnokának. Szellemi ujjáteremtője volt a sárospataki főiskolának.
1875-ben Zemplénmegye ó-liszkai kerülete országgyűlési képviselőjéül választá
s ő a függetlenségi párthoz csatlakozott.
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Gyakran felszólalt a ház tanácskozásaiban, hol mindig figyelemmel hallgatták
és beszédei által nemcsak saját pártjának. de a többi pártok tiszteleletét is
kivívta. A népiskolai törvény tárgyalásánál, különösen a közoktatásügyi bizottságban élénk részt vett. Meghalt 1884.
febr. 28. Budapesten. — Czikkeket írt a
Prot. Egyh. és Isk, Lapba (leginkább
kedvencz tárgyai: a vallás és bölcselet,
azután a népnevelés ügyében, a Hegel
tudományára való előszeretettel és a hittanban a Schleiermacher kezdeményezése után a hegeli gondolkozás védője),
a Sárospataki Füzetekbe (1857. Az egyház alkotmány, A szeptemberi szövetséggyűlés. Adatok és tanok a XVII. századi
magyar ref. egyház életéből 1858—59.
Adalék a szabad skót presbiteri egyház
alkotmány ismertetéséhez, A prot. egyház
viszonya az államhoz, sat. 1860), A m.
tud. akadémia Értesítőjében (II oszt.
1861. II. k. Az érzékiség és értelem.) —
Munkái: 1. Beköszöntő
bessécl, melyet
júl. 26. 1840. tartott. Sáros-Patak, 1840.
— 2. Abc és elemi olvasókönyv,
népiskolák számára. U. ott, 1853. (Ötezer
példányban nyomatott; 2. kiadás. 1853.,
3. k. 1855., 7. k. 1863. u. ott. nyolcz
kiadást ért). — 3. Elemi oktatás beszéd-,
írás- és olvasásban. U. ott, 1853. — 4.
Erkölcsi és vallásos olvasókönyv. Népiskolák számára. U. ott. 1854. — 5. Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában.
Tanítók számára. U. ott, 1855. (3. kiadás.
U. ott, 1865.) — 6. Magyar
nyelvtan
algymnasiumok számára. U. ott, 1855.
— 7. Magyar nyelvtan népiskolák számára. U. ott, 1855. (5. kiadás 1862. u.
ott.) — Szerkesztette a Sárospataki Füzeteket 1857-től 1859-ig. — Kéziratban
maradt egy nagyobb pbilosophiai munkája, mely befejezetlen. — Levelei 1859.
máj. 11. Kun Dánielhez és 1861. aug.
•10., 14. Erdélyi Jánoshoz (Erdélyi Pál
gyűjteményében).
Danielik,

M . í r ó k I I . 10ß. 1. —

M.

Akadé-
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mi a i

Almanach

Kiss Áron,

1863.

218.,

1885.

335.

1. —

N e v e l é s T ö r t é n e t e 263. 1. és

M.

Népiskolai Tanítás Története 189., 263., 318.
1. —

Uj .)/. Athenás

500. — Figyelő

249. — Vasárnapi

Újság

Néptanítók

10. SZ.

Napló
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Lapja

59. SZ., FÖD. Lapok

50. SZ., Prot.

Egyh.

XII.

1882.

1884. 10. SZ. — 1884 :

és Isk.

(Kiss Áron).
51.
Lap

SZ.,
38. SZ.

Pesti

Egyetértés

Szent-Annán Aradmegyében, hol 1870-ben
meghalt. — Munkája: Van-e as egyháznak szüksége és mire. Szeged, 18á8.
Schematismus

II.
Sión

1870. 116.

Csanádiensis

1. — Petrik

1865.

—

Csanád

Bibliogr. —

V.

1889. 469. 1.

Sáros-

pata! i Lapok 9., 10. sz. (Herman Ottó gyászbeszéde és 15., 19. sz.)— Verédy, Paed. Encyclopaedia 365. — Petrik Könyvészete és
Bibliogr. — Bükényi Dániel, A magyar abc-és
könyvek történeti fejlődése. M.-Sziget. 1891.
81. 1. és gyászjelentés.

Hegedűs Lóránt
(magyar-zsákodi),
jogász, H. Sándor képviselő s Jókai Jolán fia, szül. 1872. jún. 26. Budapesten;
egyetemi tanulmányait 1892—93-ban Berlinben, 1893—94 ben Londonban és a
budapesti egyetemen végezte, mely utóbbin A magyar egyenes adók történeti fejlődése, jelen állása és reformja cz. értekezésévelpályadíjat nyert; 1895-ben pedig
A. tőzsdeadó czélszerűségének kérdése a
helyes adórendszer szempontjából cz.
pályamunkájával (melyet Fellner Frigyessel együtt írtak) az akadémiánál dicséretet nyert. A jogi kar 1895-ben az első
promotio sub auspiciis regis legfelsőbb
kitüntetésre őt terjesztette föl. — Czikkei
a Vasárnapi Újságban (1892. Helsingőr,
Fest-Commers, 1893. Icolmskill, levél
Skócziából, Az ir vita végén, levél Londonból, 1895. Kántorné), a Nemzetben
(1893. A kőszén háború, 1894. A munkás hadseregek, A káromkodások elmélete, Az új természettudomány, 1895.
Heroworship, mutatvány az akadémiai
pályázaton dicséretet nyert munkájából),
a Közgazdasági Szemlében (1893. decz.
Az adó alapelve, tanulmány.) sat.
Nagybátyjának Hegedűs Istvánnak szives
közlése.

Hegedűs Pál, bölcseleti doktor, róm.
kath. plébános, szül. 1807-ben Szegeden;
1830-ban misés pappá szenteltetett föl a
Csanád-egyházmegyében; 1831-ben theologiai tanár lett; 12 évig a tételes hittant,
13-ig az egyházi történetet és egyházi
jogtant adta elő; 1850-ben plébános lett

Hegedűs Pál, állami reáliskolai tanár,
H. József közbirtokos és Gondos Róza
fia, szül. 1858. máj. 4. Szanádon Torontálmegyében ; középiskoláit a kegyesrendiek szegedi főgymnasiumában, a bölcseletet a budapesti egyetemen végezte, hol
1882-ben a magyar és franczia, 1883-ban
pedig a német nyelvből és irodalomból
tanári oklevelet nyert; 1889-ben a temesvári felső leányiskolához neveztetett ki
tanárnak ; jelenleg az egri állami főreáliskola rendes tanára. — Irt politikai,
aesthetikai, dramaturgiai, paedagogiai s
kultur-polítikai czikkeket; több éve történelem-philosophiai tanulmányokkal foglalkozik. Főbb czikkei a Kikindai Közlönyben (1883. Gladstone, Mc Carty után,
1884. ford., 1888. A magyarok elszerbesedése, szerbből, 1889. A hazaszeretet
és nemzeti szellem, beszéd), a Torontálban (1883. A spanyol színpad, francziából ford.), a Nagy-Kikindai Híradóban
(1884. A naturalismusról, Zola után ford.),
a Felső Torontálban (1888. Az angol
hirlapírás), a Pesti Naplóban (1889. júl.
I, A szerbek és a magyarosodás, A. B.
jegygyei, 1893. júl. 23. Az egyetem franczia tanszéke, decz. 17. Klamarik János),
a Délmagyarországi Közlönyben (1890.
Eötvös Károly mint szónok, A temesvári
szinház bajai), az Egyet. Ivözokt. Szemlében (1891. A felsőbb leányiskola reformja,
kilencz czikk. 1892. Az orsz. középiskolai
tanáregyesület tagjainak statistikája), a
Nemzeti Iskolában (1894. Az orsz. középisk. tanáregyesület újjászervezése, Trefort
és az egységes középiskola), az Egri Híradóban (1894. Az irodalom kitűnőségei.
Bordeau után francziából, négy czikk).
— Munkái : 1. Az angol-skót
balladák.
Nagv-Kikinda, 1884. (Különnyomat a
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nagy-kikindai gymnasium Értesítőjéből).
— 2. Javaslat a nagy-kikindai gymnasium fentartása ügyében. Beszéd. U. ott,
1888. — 3. A német nyelv
tanításáról.
U. ott. 1889. (Különny. a Felső-Torontálból.) — 4. A francsia felsőbb leányiskolák. Temesvár, 1890. (Különny. a
temesvári állami felsőbb leányiskola Értesítőjéből.) — 5. A történelem
tanulmányozásának
módszerei.
(Freeman
Edward egyetemi előadásai, angolból
ford.) Budapest, 1895. (Olcsó Könyvtár.)
— Kéziratban : A történelem és a történetírók. (Bordeau Lajos után francziából).
Néptanítók

Lapja

1 8 8 9 . 588. 1. é s ö n é l e t r a j z i

adatok.

Hegedűs Sámuel (bonyhai), evang. ref.
lelkész és a magyar tudományos akadémia levelező tagja, H. György ügyvéd
és Fodor Zsuzsánna fia. született 1781.
augusztus 26. Uj-Tordán; 1790. szept. 1.
óta a nagy-enyedi főiskolában tanult, hol
különösen Herepei Ádám, Benke Mihály
és Benkő Ferencz tanárainak köszönte
a tudományokba bevezettetését. Húszéves
korában elvesztvén atyját, nevelőséget
kellett vállalnia Ugrón István (utóbb tordai főispán) mellett, kinek rokona báró
Szentkereszty András tábornok atyailag
gondoskodott róla s fejlődésére elhatározólag hatott. 1805-ben az enyedi főiskolában a költészeti osztály tanítója lett.
1806-ban nagy-enyedi második pappá
választatott és 1807-ben a göttingai egyetemre küldték, hol tanáraival közelebbi
ismeretségbe lépett és azokkal, nevezetesen Gaussal, Mayer Tóbiással, az öreg
Heynével hazajötte után is levelezett.
1809. jan. 1. kezdte el papi hivatalát, de
már 1810. máj végével Kolozsvárott lett
pap és 1813-ban az egyházi főtanács
Herepei János helyébe a theologia tanítását bízta r e á ; 1814. Herepei Ádám
halála után Enyeden a római irodalom,
széptan, világtörténelem, statisztika s
politika tanára lett; rendkívüli órákban
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a franczia nyelvet is tanította s e mellett
az alsóbb osztályok nevelése is reá bízatott. Mikor Ferencz király nejével Karolina
Augustával Erdélyt meglátogatta, H. a tanuló ifjúság nevében a királyt latin ódával,
a királynét magyar és német rímes versekkel köszöntötte. 1827-ben egyszersmind
igazgató-tanárrá neveztetett ki. Az ő hoszszas fáradozásainak köszönheti Enved.
hogy nyomdával bír, melynek felállítása
1837-ben rectorsága alatt történt. Ennek
első nyomtatványa az ő eszközléséből és
felügyelete alatt Eutropius és Cornelius
kiadásai voltak az alsó osztályok számára. 1829. nov. 3. Kolozsvárra ment
vissza hittani székébe. A következő telet
betegeskedéssel töltötte s 1830. június
végével a tordasi lelkészi állomást foglalta
el. 1832. márcz. 9. a m. tud. akadémia
levelező tagjának választotta. 1836. okt.
Szászvárosba hívták meg első lelkésznek,
hol 1844. ápr. 29. bekövetkezett haláláig
működött. Időközben (1837.) a szebeni
országgyűlésen hitszónoki tisztet is viselt.
A görög, latin nyelv és irodalmon kívül
jól ismerte a német és franczia irodalmat
és azon nyelveken beszélt is. — Czikke
a Pesti Hirlapban (1842. 190. sz. Körösi
Csorna Sándor sírja felett) ; egyházi beszéde I. Ferencz utolsó szomorú megtiszteltetésén 1835. (Egyházi beszédek
gyűjteménye. Kolozsvár. 1837.) — Munkái: 1. Igaz bánat köny-csepjei. melyeket a nagy hazafi néhai M. Gy. Monostori
gróf Kemény Farkas sírhalmára hullatott.
(Halottakkal való társalkodás. Kolozsvár,
1805. cz. végén.)— 2. Minden
tudomány
az i f j ú embernek erkölcsi
culturájához
tartozik.
U. ott. 1813. (Herepei János
emlékezete. Többek beszédével együtt.)
— 3. A közhasznú
professor és historicus. Egy halotti beszédben b. e. prof.
Herepei Ádámnak emlékezetére a nagyenyedi ref. templomban elmondotta. U.
ott, 1814. — 4. Mi a templom ? Egy
keresztyén elmélkedés, melyet azon alI kalmatossággal, midőn gróf Korda Anna
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úr asszony ő nagys. gr. Toldalagi László
özvegye... a sülelmedi ref. eklézsiát a
maga költségén hamvaiból újra helyreállította, papságot fundált, templomot
épített, és azon templomot az urnák szentelte, elmondott. U. ott, 1814. — 5. Egy
bölcs asszony képe, egy halotti tanításban. U. ott, 1814. (Gróf Toldi Sára emlékezete cz., Szilágyi Ferencz beszédével.)
— 6. Micsoda szempontból kell nézni
a valóságos derék embernek
halálát?
Egy halotti beszéd... id. gr. Teleki József. . . koporsója felett. U. ott, 1817. —
7. A fő kormányon
ülő férfiúnak érdemei s j u t a l m a . . . (Bánffi György kormányzó felett mondott beszéd. U. ott,
1822. Szilágyi Ferencz beszédével együtt.)
— 8. Oda a fels. austr. császárnénak,
magyar királynénak és az erdélyi n.
fejedelemség fejedelem asszonyának Karolina Augusztának szentséges megérkezésére. Hely és év n. — 9. Ode auf die
glückliche und sehnlichst erwartete Ankunft Ihro k. u. k. Majestät... Caroline
Auguste. Im Namen der R. Hohen Schule
zu Nagy-Enyed. Hely és év n. — 10.
A hivatal nélkül való élet boldogsága.
Egy halotti beszéd, melyet gr. Bethlen
Dániel halotti tisztessége alkalmatosságával elmondott. Kolozsvár. 1822. (Tompa
János beszédével együtt.) — 11. Az igaz
orvosi tudomány, és az orvos egy halotti
beszédben, m e l y e t . . . Pataki Sámuel...
utolsó tisztességtétele ünnepén elmondott.
U. ott, 1824. (Többek beszédével együtt.)
— 12. Az asszonyi nem méltósága. Egy
halolti beszéd, melyet gr. B. Bethlen
Rozália úr asszonynak. . . koporsója mellett elmondott és A szent imrei temetó',
egy elegia. Nagy-Enyed, 1832. (Többek
beszédével együtt.) — 13. Egy közönséges nevelőnek hazájától való vég bucsuvétele. (Halotti beszéd id. Szilágyi Ferencz
prof. urnák végtisztelete megadásakor
máj. 24. 1829.) Kolozsvár. 1833. (Csiszár
Sámuel beszédével együtt.) — 14. A
meny asszony menyegzői
ékességében

600

felöltöztetve a halál teátromán. Egy koporsó felett mondott beszéd, mélt. Sándor
Joséfa kisasszonynak reménytelen halálával Rápolton. Nagy-Enyed. 1834. — 15.
A fejedelem és a nemzet, egy keresztény
tanítás, melyet mondott I. Ferdinand
ausztriai cs. és apostoli király és erdélyi
fejedelem ő felsége születése napján ápr.
19. 1837. Nagy-Szebenben a helv. templomban. Nagy-Szeben, 1837. — 16.
Hegedűs Sámuel poétái próbái. Kolozsvár, 1837. Két kötet. — Toldy szerint
mintegy húsz halotti beszéde jelent meg.
Kéziratban: Mathematicai tudományok
elvei. I. osztály: Arithmetica és algebra
hat könyvben, melyhez járul a közönséges logarithmusok táblája 10,000-ig ; Erdély történetei a legrégibb időktől fogva.
Hazai

s Külföldi

— 1 8 4 4 : Pesti
37. SZ., Nemzeti
'tud.

Társ.

Magyar

Tudósítások

Hírlap

Társalkodó

Évkönyve

tud.

társasági

1836.

252. SZ.,

Mult

I V . 218.

—

—

Toldy

SZ.
Jelen

40 , 41. SZ. —

M.

V I I . 1842—44. 158. 1.

—

Névkönyv

1841.

1845. 86. 1. ( T o l d y F . ) — Ferenczy
M . í r ó k I . 182.

34.
és

Ujabbkori
Ferencz,

és

I I . 55.,
Danielik,

Ismeretek

Tára

M. Nemzeti

Iro-

dalom Története és Összes Munkái V. —•
Névkönyv az erdélyi ref. anyaszentegyház
számára 1868. (Basa Mihály). — Uj Magyar
Athenás

169. — Vasárnapi

arczk. — Kazinczy
535. — Petrik

l'jság

18S9. 22. Sz.

Ferencz Levelezése III.

B i b l i o g r . — Protestáns

Közlöny

1893, 14. sz. (H. mint aesthetikus), 1894. (Sámuel Aladár).

Hegedűs Sándor
(magyar-zsákodi).
országgyűlési képviselő, a m. tudom,
akadémia rendes tagja, H. István egyetemi tanár testvérbátyja és H. Lóránt
édes atyja, szül. 1847. ápr. 22. Kolozsvárt ;
a kolozsvári ev. ref. kollégiumban tanult,
hol Sámi Lászlónak kedvelt tanítványa
volt. A fiatal tanuló már akkor átbuvárolta tudós tanárának történelmi s bölcseleti könyvtárát és saját szorgalmából
elsajátította a német, franczia s angol
nyelveket. Tizenkilencz éves volt, mikor
atyját elvesztette s öt kisebb testvérével
árván maradt hátra özvegy anyjával.
Mint legidősebb fiú most egészen a maga
erejére lőn utalva, s mellékkeresettel,
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mások tanításával segített magán és családján, tovább folytatva megkezdett tanulmányait, melyeket a pesti egyetemen
fejezett be, hol Kautz Gyulának volt kitüntetett növendéke. Kedvencz szakmájának a nemzetgazdaságot és pénzügytant választotta. Rövid ideig Csengery
Antal házánál tanított, azután Csernátony Lajos ajánlatára 1868. júl. a Jókai
Mór által szerkesztett Hon cz. politikai
napilapnak lett munkatársa, majd vezérczikkirója. Mint ilyen óriási munkásságot fejtett ki s alig volt nap. hogy
valami ne jelent volna meg tollából.
1875-ben Abrudbánya megválasztotta országgyűlési képviselőjévé s azután még
három izben. 1884-ben Kolozsvár első
kerületének képviseletét vállalta el. A
házban, a rtiint képviselő lett, azonnal
a pénzügyi bizottság tagjává választották,
a hol kezdetben a kisebb tárczáknak,
1879-től már az egész állami költségvetésnek és a pénzügyi tárczának volt
általános referense. Rendesen ő referálta
a budgetet érintő törvényjavaslatokat is.
Azonfelül 1876 óta a delegácziónak is
tagja, 1877 óta jegyzője. A m. tudom,
akadémia 1885. máj. 28. levelező, s 1893.
rnáj. 12. rendes taggá választotta. 1878ban Magyarországot képviselte a párisi
szabadalmi congressuson és azóta a nemzetközi szabadalmi gyűlés állandó bizottságának is tagja. 1881-ben pedig szintén
Párisban a valuta-congressuson volt Magyaroszág képviselője. Mind a két kiküldetésről terjedelmes jelentést írt. Ő Felsége 1893-ban a Lipótrend középkeresztjével tüntette ki; a budapesti ev. ref.
egyháznak presbytere. Nagy tevékenységet fejt ki az egyházi érdekek körűi,
az erdélyi nemzeti fejedelmektől alapított kameratikumok (só-illetékek) visszaállításában közreműködött, a pesti ref.
főgymnasium építéséhez ezer forinttal
járult, ugyanennyivel a Kolozsvárt felállítandó theologiai fakultás és paedagogium alapjára; szép alapítványt tett a
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kolozsvári ref. kollégiumnál. A protestáns irodalmi társaság pénzügyi bizottságának elnöke, alelnöke az osztrákmagyar vasúti társaságnak, elnöke a
magyar jég- és viszontbiztosító társaságnak, a magyar általános takarékpénztárnak, igazgató-tanácsosa a magyar jelzálog hitelbanknak, a pénzváltó és leszámítoló banknak, a trieszti assecurazione
generalinak, a balesetek ellen biztosító
bécsi társaságnak. Elnöke továbbá a
budapest-józsefvárosi jótékony egyletnek,
a nemzeti torna-egyesületnek, alelnöke
a magyar hírlapírók nyugdíjintézetének,
választmányi tagja az országos képzőművészeti társulatnak, igazgatósági tagja
az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és
képben cz. irodalmi vállalatnak és azonfelül fő- és székvárosi törvényhatósági
bizottsági tag. Minden év nyárszakán hoszszabb utazást tesz a külföldön és utazásait
szakmájába vágó tanulmányokkal köti
össze. — Vezérczikkei, melyek a Honban
és 1882-től a Nemzetben megjelentek,
sok kötetet tennének és számuk 4700-ra
megy. Irt e mellett számos tanulmányt;
rendes munkatársa volt a M. Polgárnak ;
írt a párisi Economiste Francaisbe, a
Politische Correspondenzbe s a bécsi
Fremdenblattba; azonkívül számos közleménye jelent meg a szaklapokban;
írt még tárczaszerű közleményeket a Fővárosi Lapokba és számosat a Vasárnapi
Újságba. A Pallas Nagy Lexikonának is
munkatársa. — Czikkei a Budapesti
Szemlében (1868. könyvism., 1869. Augier és korunk erkölcsei, 1873. Junius
emlékezete, politikai tanulmány, 1874.
Franczia alkolmánykérdések, 1876. A
földbirtok és társadalmi kérdés, 1877.
A czukorkérdésről, 1880. Iparunk és az
ipartörvény, 1881. Az amerikai verseny
és jelentősége, 1886. A latin államok
pénzszövetsége. 1887. Ujabb mozzanatok
a czukoradó kérdésben, 1890. Az árak
tényezőiről és törvényeiről), az Igazmondóban (1870. Dunyov István ezredes sat.),
19. i c saj tv alá adatott

1S9Ö.

május

30.

•
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Uj Nemzedékben (1870. Vallásérzelem és
nemzetgazdaságtan), a Fővárosi Lapokban (1871. A nők a nemzetgazdaságtanban. 1872. A gobelin története és művészete, 1874. A börze költészete, 1885.
Nemzedékünkről), a Részvét-Albumban
(1872. Olvasmányaink hatása), az Athenaeumban (1873—74. Az angol kormányzat újabb fejlődése, A szabadakarat és
az állam büntetőjoga, Az amerikai hitelválság és a valuta. Az olasz bankügyi
reform, A valutakérdés jelen állása Európában, Darwin tana az irodalomban. A
polgári lajstrom Francziaországban), a
Nemzetgazdasági Szemlében (1874. A
bankjegyek kényszerforgalma, 1890. Az
átalakulás törvénye, Oroszország pénzügye), az Alföldi Ipariapban (1875. A
bank kérdésről), a M. Salonban (II. 1884
—85. Levél Jókai Mórról, XX. 1893.
Tessék megpróbálni!), a P. Naplóban
(1886. 183. sz. A kormánypárt Íróiról). Ezeken kívül számos ismeretterjesztő czikk
a Revue des deux mondes. a Forthnightly
Review és az angol Athenaeum után.
— Munkái: 1. Közhasznú
ismeretek.
Pest. 1870. (Vadnay Károly, Kodolányi Antal és Kunsági társaságában). —
2. A baloldal törekvése. Bpest, 1872.
(Négy kiadás. Németül is. U. ott, 1872.)
— 3. Tiz év az osztrák bank
történetéből. (1862—72) Neuwirth József, Bankakte und Bankstreit in Oesterreich-Ungarn cz. műve után. U. ott, 1874. —
4. Az önkormányzat
és pénzügye.
U.
ott, 1878. (Ism. Budapesti Szemle.) —
5. Beszéde a fogyasztási adóról a képviselőház 1881. jan. 28. ülésében. U. ott,
1881. — 6. Jelentés a párisi (1881) nemzetközi pénzértekezletről. U. ott, 1882.
— 7. A nemzeti tornaegylet
alakulása,
fejlődése s a tornatanítóképzés történetének rövid ismertetése. U. ott, 1885. (Bernáth Bélával együtt.) — 8. A latin államok pénzszövetsége
1865—1885. U.
ott, 1886. — 9. Der lateinische
Münzbund U. ott, 1886. — 10. Két értekezés
Id. S z i n n y e i J . , Magyar í r ó k

IV.
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a czukoradóról. U. ott, 1887. — 11. Az
adóeszmény elméleti és gyakorlati szempontból. U. ott, 1894. (Értekezések a
társad, tud. kör. XI. 7. sz. Székfoglaló.)
— Jegyei: H. S., Sr., (r.) és AIgazmondó

1871.

31.

SZ.

K ö n y v é s z e t e . — 31. Akadémiai

arczk.

—

Petrik

Almanach

1886.

253., 1891. 137. 1. — 31. Salon VIII. 1887—88.
arczk. XVII. 1892. arczk. — Ország-Világ
1889. 5. SZ. a r c z k .

—

Vasárnapi

Újság

1890.

48. sz. arczk., 1893. 33. sz., 1894. 35. sz.
a r c z k . — Kiszlingstein

K ö n y v é s z e t e . — Sturm

Albert, Országgyűlési Almanach 1892—97. —
Sárospataki

lapok

1893. 729. 1. — Nemzet

215. SZ. — Akadémiai

Értesítő

1893.

1893. 294. 1.

Hegedűs Sebestyén. L. Hegedős.
Hegedűs Zsigmond, ügyvéd, szül. 1788ban Győrött; a Grassalkovich herczeg
hitelezőinek ügyvédje volt. Meghalt 1856ban Budapesten. — Több hírlapi czikket
írt, nevezetesen a Pesti Hírlapba (1847.
Magyar vasútépítés ) — Munkája: A magyar nemzeti közbecsület védpaizsa az
1847—48. országgyűlésen hozott törvények lelkéből. Pozsony, 1848.
Petrik Bibliogr. és unokájának Hellaagh
Aladárnak szives közlése.

Hegedűs Zsigmond, kir. törvényszéki
elnök, szül. 1822-ben Jászkiséren, hol
atyja előkelő birtokos volt; tanulmányait
a kisújszállási gymnasium négy alsó osztályában, Eperjesen, Pozsonyban és Pesten
végezte, hol 19 éves korában ügyvédi
oklevelet nyert. Ekkor beutazta Németországot, hogy az ottani egyetemeken a
jogfejlődéseket és az életben a törvénykezést megfigyelje. Hosszú utazásából
visszatérve, 1847-ben a Jászkún-kerületek
aljegyzője lett; 1848-ban e kerületek
főjegyzője volt; rendkívüli tevékenységet
fejtett ki a honvédelem javára. 1850-ben
Jankovics György a jászkúnok főkapitánya kinevezte a kerületek alkapitányává;
1854—60-ig nagy-kún kapitány volt. 1861
végén újra a kerületek alkapitánya lőn
és 1867-ig keresztül vitte a tagosításokat
s újra rendezte a községek adminisztratióját, kivált a Jászságban. 1867—72-ig
nem viselt hivatalt. 1872-ben jászberényi
20
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kir. törvényszéki elnök lett; ezen állást
1885-ig, a törvényszék feloszlatásáig viselte, a midőn ő felsége által a vaskoronarenddel kitüntetve nyugalomba vonult.
Meghalt 1891. szept. 1. Jákóhalmán. —
Vezérczikkeket írt a pesti lapokba 1867—
72-ben. 1872-ben alapította a Jászkun
Figyelőt, melyet közleményeivel közérdekűvé tett.
Lehel Kürtje

1S91. 36. sz.

(Becsey

Gyula)

és gyászjelentés.

Hegenitius Trostfried,
orvosdoktor,
görlitzi származású; 1644-től 1660-ig
Brassóban városi tiszti orvos volt; utóbbi
évben polgártársai szószólójuknak is
megválasztották; az ő rendszabályait
fogadta el a városi közönség 1660-ban.
melyeket az akkor uralkodott pestis ellenében használtak; de még azon év szept.
10. maga is a pestis áldozata lett. —
Munkái: 1. Tractat von der Pest. 1643.
(Tartler szerint megjelent a Collect, zur
Part. Historie von Kronstadt cz. munkában). — 2. Nota pro A. 1660. (Az 1660.
jan. 13. —aug. 30. nevezetes eseményekről a városi jegyzőkönyvbe sajátkezűleg
írt följegyzések. Kiadta Trauschenfels a
Deutsche Fundgruben. N. F. 1860. 395—
414.1. Nekesch Diariumával az 1660. év
végéig kibővítve és Kurz Antal előszavával ellátva.)
Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr.
Cent. Alt. Pars Post 403. 1. — Trausch,
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 94. 1. —

Gusbeth,

Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse
in Kronstadt 1884. 81. 1.

Hegyes András. L. Hedjesch.
Hegyesi Gyula, hírlapíró. — Munkája:
A zsidó hittan
és talmud
hatása a
társadalomban.
Debreczen, 1880. —
Szerkesztette a Hazánk és Külföld-et
1881—82-ben Budapesten.
Typray Könyvészete 1880.

Hegyesi István (boros-jenői), államuradalmi főnök volt Erdélyben Apafi
fejedelem idejében. — Munkája: Kegyessegnek Nagy Titka, A menybéli amaz
Három Tanubizonsagoknak. Atyanak. Fiú-
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nak, Szent Leieknek Egy örök Istenségéről. Mellyet azon jó Istenének dicsőssegére, annak szent segedelme által, és
tiszta szent igéjéből, rövid kérdésekben
és feleletekben foglalva, csekélyen és
eggyüpyüképpen kibocsátott B. J. H. I.
Kolosváratt 1686. (Névtelenül. Ajánlva
van Naláczi Istvánnak. . . Alvincz, 1683.
Mense Julio.) — Kéziratban maradt egy
latin polemikus munkája, azon magyar
tudósok ellen, kik Coccejus János írásit
mocskolták és annak tanitványit háborgatták.
Bod,
talschrift

M. A t h e n a s
VII.

103. 1.

1801.

20.

—

Siebenb.

1. — Szabó

QuarKároly,

Régi M. Könyvtár I. 549. 1.

Hegyesi József, czukrász, Rudolf trónörökös, Albrecht. József és Frigyes főherczegek szolgálatában. — Munkái: 1.
A legújabb házi czukrászat kézi könyve.
Bpest, (1888., 2. kiadás 1889., 3. jav. és
bőv. kiadás 1891.. 4. jav. és bőv. kiadás
1893. U. ott.) — 2. Elöétkek. (Assiettek.)
U. ott, 1889. (2. jav. és bőv. kiadás. U.
ott, 1891.)
M. Könyvészet 1888—89., 1891., 1893. — Nemzet 1893. 238. sz. esti k.

Hegyessy Kálmán, 1848—49. honvédőrnagy. — Az Életképekbe (1848. II.) írt
tudósítást Dráva-Szent-Mártonból: (A somogyi drávai őrvonalról cz., Az erdélyi
ügyekről), a M. Sajtóban (1856. 215. sz.
Fürdői leveiek. Rohits.) — Munkája: A
római
birodalom
hanyatlásának
és
bukásának
története.
Gibbon Edvard
után az angol eredetiből átdolgozta. Pest.
1868—69. Két kötet 4 füzetben. (2. jutányos kiadás. U. ott, 1872. Ism. Hon 205.
sz.) — Szerkesztette a Bajai Figyelőt
1882. decz. 24-től 1883. márcz. 25-ig.
Petrik Könyveszete.

Hegyesi Márton, ügyvéd és volt országgyűlési képviselő. H. Bálint vagyonos
földmíves és Vas Rebeka fia. szül. 1846.
júl. 10. Nagy-Bajomban Biharmegyében;
1859 őszén a debreczeni ev. ref. collegiumban kezdte középiskoláit és ott vé-
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gezte 1867-ben. (időközben 1863-ban
Moldván át kiment Lengyelországba, bogy
a lengyel felkelőkhöz csatlakozzék; onnét
azonban 1864. hazahozatván, tovább folytatta tanulmányait). Atyja ekkor vagyona
nagy részét elvesztvén. H. önerejére volt
hagyva s magántanítással és nevelősködéssel tartotta fenn magát. Már ekkor a
nyelvek (franczia. lengyel és angol) tanulásának s az 1848—49. szabadságharcz
tanulmányozásának szentelte minden szabad idejét és a gyorsirászatot is megtanulta. 1867-ben Beöthy Andor főszolgabíró hívta meg gyermekei (ezek közt B.
László mostani főispán) mellé nevelőnek
a gyűrűszegi pusztára (Biharm.) Ez alatt
elvégezte a jogi tanfolyamot és Eperjesen
magánvizsgálatot tett. 1870 őszén Budapestre ment és két évig Peskó Medárd
ügyvéd irodájának vezetője volt. 1872-ben
ügyvédi vizsgálatot tett. 1873. jan. 1.
Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. Hamar közkedvelt ügyvéddé lett és különösen feltűnt az ál-Wesselényinek. Ballá
Gergelynek védelme által; de az irodalommal és közügyekkel is foglalkozott.
Az akkor megalakult biharmegyei 48-as
párt jegyzőjévé s a m.-keresztesi kerület
megyei bizottsági taggá választotta. 1875.
júl. 7. és 1878-ban 48-as programmal a
bárándi kerület megválasztotta országgyűlésiképviselőnek. A házban Irányinak
lelkes híve volt; azonban a hadmentességi adót, pártja ellenében, beszédben is
támogatta; többször is felszólalt, leginkább közjogi, igazságügyi és közigazgatási kérdésekben; a büntető codex tárgyalásában is élénk részt vett. Perczel
Béla igazságügyi miniszter megbízta egy
javaslat készítésével, a mai büntető eljárás alapját képező Sárga könyv kiegészítésére vonatkozólag. Tagja volt a bíráló,
kérvényi s az igazságügyi bizottságnak ;
a függetlenségi párt Irányi-féle árnyalatának jegyzője. 1881-ben a képviselőséggel
felhagyott és azóta az ügyvédséget gyakorolja Nagyváradon. Biharmegye tör-
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vényhatósági s közigazgatási bizottságának tagja, a nagyváradi községi iskolaszéknek 14 év óta főgondnoka, a bihari
ev. ref. egyházmegyének előbb ügyésze,
majd világi tanácsbirája, a biharmegyei
s nagyváradi régészeti s történelmi egyletnek ügyésze, a bihari kárpát-egyletnek
szerkesztője s több más egyletnek, valamint az ügyvédi kamarának is választmányi. a kolozsvári s vasvári körnek
tiszteletbeli tagja. Könyvtára, a szabadságharcz irodalmára vonatkozólag, igen
tekintélyes. — Költeményeket írt a Pesti
Hölgydivatlapba (1870., 1872.), a Nagyváradba (1873—74. Sárréti álnév alatt
is). Egy dalát: Kis Ferencz, nagy Ferencz
cz. Beleznay Antal meg is zenésítette. —
Czikkei a hírlapokban többnyire napi
érdekű kérdésekkel foglalkoznak vagy
történelmi tárgyúak és számuk meghaladja az ezret; megjelentek a Biharban
(1869. febr. 21., 1874-75.. 1879—80.,
1882. Zsinati törvények, Állami vasúti
politikánk, Biharmegye szervezéséről, A
zsidó emancipatio kérdése 4 évtizeddel
ezelőtt, 1883. A radziwilowi sírdomb,
Apróságok Földvárv Károlyról, 1884. A
sajói nap emléke), az Üstökösben (1870.),
a Nagyváradban (1873—74. Hogyan mentem én ki Lengyelországba ? Egy pár
szerény megjegyzés Jókainak Forradalom
előtti művei előszavához. 1875. Statarium,
Az igazságügyi új provisorium és a birák
disponibilitása, Országgyűlési levelek,
1876. Észrevételek a végrendeletekről
szóló törvényjavaslat felett, A kisebb törvényhatóságok megszüntetéséről, A területi szabályozásról szóló törvényjavaslat,
Magyarország igazságügyi statisticája
1874-ben, Lengyel hölgyek az 1830—31.
forradalomban és Az 1830. nov. 29-ének
éjszakája Varsóban Straszavicz után, 1877.
Beöthy Ödön, Biharmegye újabb szervezéséről. 1878. A büntető eljárás kérdéséhez sat., 1879., 1883., 1886.,. 1888. A
congrua-kérdés, Az unitarismus és Debreczen. Bűnvádi eljárásunk hiányai, 1889—
20*
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92. A nagy napokból, 1893. Nagyvárad
hírlapirodalma 20 évvel ezelőtt, könyvism., 1894. Túl a haza határain, 1895.
könyvism.), a Debreczenben (1874—76.,
1878., 1880.), a nagyváradi Szabadságban
(1875. A függetlenségi és 48-as párt egyesülése, 1876. Debreczen vármegye, Irányi
és Chassin munkáik ism., 1877. Országgyűlési levelek, 1878—79., 1887. 300. sz.
Emlékezés Zsutai Jánosra, Bem halála s
könyvism., 1888—89. Debreczeni vendégszeretet 1849-ben, Haynau-emlékek, 1890.
Az állandó színház kérdéséhez, Az első
magyar humorisztikus naptár, 1891. Az
államosításról, Szabadságharczunk irodalmáról, Angol vélemény Kossuthról és
Görgeiről, 1892. Irányi Dániel, 1893.
Beöthy Andor, Biharmegye területi új
beosztása, A kolozsvármegyei felirat,
Görgei és a budavári honvédszobor, Szomorú temetés, Törvényjavaslat a közigazgatási bíróságról, A házassági jogról
szóló törvényjavaslat, 1894. Az állami
anyakönyvvezetés. A gyermekek vallásáról, Az új zsinati törvény, Kossuth Lajos
temetése, A bírák rangsora, A választási
rendszer, Az új mezőrendőrségi törvény,
Negyven évig idegen földben), a Sárrétben (1875., 1877.), az Ébresztőben (1878—
79-ben), a Független Hírlapban (1878.),
az Egyetértésben (1878.), a Biharmegyei
Lapokban (1879. A román kérdéshez,
1880. Révész Imre, Tóth Kálmán, id.
Bölöni Sándor, A királyi tábla felosztása,
A pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló
törvényjavaslat, A románok, A nagyszebeni román congressus. Az 1830—31.
lengyel forradalom és hőseinek történelme, Hermes után, 144 tárcza, 1881.
Teleki Sándorról), a Vasárnapi Újságban
(18ö3. Emlékezés az utolsó lengyel forradalomra, 1892. Kossuth Lajos édes anyja),
a Függetlenségben (1883., 1885. 167. sz.
Abrudbányai eset), az Ország-Világban
(1885. Beöthy Ödön), a Felolvasásokban
(Nagyvárad 1884. Bálás májor története
cz. Háromszék önvédelmi harczárói), a
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Hazánkban (III. 1885. A vésztörvényszékek és felsőbb bíróságok 1848-ban, IV..
U. 1885 — 86. Beöthy Ödön menekülése,
Bem tábornok egy névjegye. Az 1849.
havasi hadjárat története, VII. 1887. A
Zuber-ügy, XI. 1889. Beöthy Ödön mint
képviselő), a Biharmegyei régészeti és
tört. egylet Évkönyvében (1885—88. Az
első honvéd vadászezred, illetve a vöröstoronyi zászlóalj, A 123. zászlóalj, Sántha
László mint Gál ezredes nyargoncza,
Bujdokló honvédhuszárok Fenesen), a
Nemzetben (1886—87.), a Figyelőben
(XXIII. 1887. Zsutai Jánosról), az 1848—
49. Történelmi Lapokban (1892. Mikor
lett Beöthy Ödön népképviselő, Adatok
az orosz interventio történelméhez. Oreus
nyomán, A viddini szózat szerzőségéhez,
A mariseli csata napja, Adatok Vasvári
Pál halálához, 1893. Gróf Batthyány Kázmér a függetlenségi nyilatkozatról. Vasvári elestének helye, 1894. Az utolsó
zarándi hadosztály, A 2., 3. és 4. vadászezred tisztikara, 1895. Bem hadseregének
létszáma, Az erdélyi magyar hadsereg
létszámának kérdéséhez), a Biharmegyei
Képes Naptárban (1888. Kossuth Lajos
édes anyja, Beöthy Andor, 1889. Az első
honvéd, a ki elesett. A mi hőseink), a
M. Szóban (1891.), a Budapesti Szemlében (1892—93. könyvism.), a Szalontai
Lapokban (1894.), a Nagyvárad Képes
Naptárában (1895. Beöthy László, Szunyogh Péter). — Munkái: 1. A kit mindenki szeretett. Bpest, 1876. (Emlékezés
első nejéről.) — 2. 12
Ellenröpirat.
Nagyvárad, 1881. — 3. Bihar vármegye
1848—49-ben. U. ott. 1885. (Ism. a nagyváradi Szabadság 1886. 123. sz., Arad
és Vidéke 134., Egyetértés 169., Nagyvárad 157., Ország-Világ 25.. Vasárnapi
Újság 25., P. Napló 170., Familia 44. és
Bud. Szemle 1886.) — 4. Görgei mint
politikus, irta Hentaller Lajos, bírálja. . .
U. ott, 1890. (Ism. Nagyvárad 24.. Nagyváradi Hirlap 23.. P. Napló 32., Budapesti Újság 30., Szabadság 28. sz.) — 5

Hegyessy — Hegyfalussy
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1802 kilometer
utazás. U. ott, 1890. —
6. A Máriássy
zászlóalj
1848—49-ben.
ü. ott. 1891. (Ism. Nagyvárad 282., Szabadság 283.. P. Napló 343.. Ország-Világ
50., Hadtört. Közlemények, Egyetértés
1892. 10. sz. és Századok.) — 7. Ujabb
adatok Vasvári
Pál halálához.
Kolozsvár, 1893. (Különnyomat az 1848—49.
Történelmi Lapokból). — Szerkesztette
Nagyváradon a Biharmegyei Lapokat 1879.
decz. 25-től 1881. febr. 14-ig; a 12 Ellenröpiratot 1880 —81-ben, nyolcz első füzetét. a Biharmegyei régészeti és történelmiegylet Évkönyvét 1885—87. és 1887—
88-ra, a Nagyváradot 1890. ápr. 8-tól
jún. 30-ig. a Belényes és Vidéke. 1889.
és Élesd Vidéke. 1890. cz. m u n k á k a t ; a
két utóbbit térképpel és számos képpel.
— Jegyei: (H.) és —i.
Szabadság
Trombita

(Nagyvárad)

1880. 4 . SZ.

—

1879.

80.

Él. Könyvészet

sz.

—

1889.,

1891. és önéletrajzi adatok.

Hegyessy Pál (mező-hegyesi), nagyprépost, szent-jánosi apát és rozsnyói
kanonok ; Nógrád- és Gömörmegyék
t á b l a b í r á j a ; 1785-ben miséspappá szenteltetett fel; azután káplán és később
plébános volt Salgó-Tarjánban Nógrádmegyében; 1815. decz. 24. kanonok lett
Rozsnyón és 1841. decz. 18. káptalani
prépost. Meghalt 1848. decz. 23. Rozsnyón 87. évében. — Munkája : Allocutio
ad ill. rev. dnum Dominicum e comitibus Zichy. . . episcopum Rosnaviensem
dum regimen almae suae dioecesis Rosnaviensis ritu solenni capesseret. liabifa
die 30. Maii a. 1841. Rosnaviae.
Schematismus
R o s n a v i e n s i s 1S7G. 12. 1. —
Petrik B i b l i o g r .

Hegyesy Vilmos (boros-jenői), hírlapíró, szül. 1854. okt. 11. Nagy-Szebenben;
a gymnasiumot Nagy-Enyeden és Marosvásárhelyt végezte. 1872-ben a K. Papp
Miklós által szerkesztett Magyar Polgárhoz szerződött mint belmunkatárs; azóta
folytonosan és kizárólag hírlapíró; 1886-ig
állott a M. Polgár kötelékében, a mikor
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a lap egyesülvén a Kolozsvári Közlönynyel. Kolozsvár cz. alatt, azóta ennek a
m u n k a t á r s a és segédszerkesztője. Hosszú
hírlapírói pályája alatt leginkább csak
abba a lapba írt. melynek belmunkatársa volt, többnyire névtelenül. Nagyobbrészt politikai czikkeket, különösen erdélyi
érdekű kérdésekről. A rumén és szász
nemzetiségi viszálylyal, a székelyföld érdekeivel sat. számos czikkben foglalkozott ; továbbá a kolozsvári nemzeti színház és az erdélyi színészet ügyében is
sokat írt; azonkívül ír még elbeszéléseket
és tárczákat is. Tagja az erdélyi irodalmi
társaságnak. — Czikkei az említett lapokban jelentek meg; a M. Polgárban (1880.
253. sz. K. Papp Miklósról. 1886. 294. sz.
a Magyar Polgár rövid története sat.). —
Szerkesztette a Magyar Polgárt 1880. febr.
13-tól márcz. 8-ig — A kolozsvári magyar színészet 100 éves jubilaeumára
Emlékkönyvet szerkesztett.
Koosr É l e t e m I. 65. 1. és H i n d y Á r p á d szí-

ves közlése.

Hegyfalussy György,
ág. ev. lelkész,
hegyfalusi (Vasm.) s z á r m a z á s ú ; 1692.
jan. 8-tól a vittenbergai egyetem hallgatója v o l t ; 1706-tól 1708-ig rozsnyói
s 1729 előtt vázsonyi lelkész volt. —
Latin költeményt írt Bodó András superintendens tiszteletére. — Munkái : 1.
Dissertatio
morális
de
conscientia.
Vittenbergae (1692. Röschel János elnöklete alatt.) — 2. Centifolia,
az az ; Száz
levelő rosa, a mely két ágból, avagy
részbűi álló, rakott sok rendbéli, estvéli,
ünnep-napi, és minden szükségbéli egeket h a t h a t ó képpen illatú könyörgésekkel
és hála-adásokkal ki-nyilt néhai M. H.
Gy. u r a m . . . alatt. 1729. Hely n (Toldalékkal az Urvacsorájára rendelt imádságokkal és válogatott énekekkel. Hely
n. 1730.)
Bod, M. A t h e n a s 103. — Horányi, M e m o r i a
II. 81. — Katona, História Critica XXXVIII.
863. — Bartholomaeides,
Comitatus Gömör

41S. L és Memoriae Ungarorum 193. 1. —
Philosophiai

Pályamunkák

I.

1835.

64.

1. —
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Fabó, M o m i m e n t a I . 107—109. 1. —
X V I I I . 67. — Petrik Bibliogr.

Hegyfoky—Hegyi
Figyelő

Hegyfoky Kabos, r. kath. lelkész, szül.
1847. júl. 8. Uj-Lesznán (Szepesm,, TátraFüred a l a t t ) ; a gymnasium alsó négy
osztályát Ló'csén, a felsőket és a theologiát Egerben végezte. 1871-ben pappá
szentelték és káplánkodott Jász-NagyKún-Szolnokmegyében
Puszta-Fegy verneken. Jákóhalmán, Kunszentrnártonban
és ideiglenesen Tisza-Eörsön és Visontán.
1886 végén Sárdon (Szabolcsm.), 1889
elején Bán-Horváthiban (Borsodm.) plébános l e t t ; most Turkevén lelkész. —
Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1883. A hőmérséklet naponkénti
változékonysága Budapesten, 1884. A
hőmérséklet nálunk a fagyos szentek
idején, 1885. A légáramlatok és a csapadék, A zivatarokról, 1886. Az élet
hossza Kunszentmártonban, A tavaszi
hőcsökkenésekről, A hőfok sülyedése a
tavaszi éjjeleken, 1888. Az idei hóolvadásről, Honnan kapjuk az esőt, 1889.
Budapest évi hőfoka, A nedves és száraz
hőmérő viszonylagos állása, Budapest
normális hőfoka, 1890. Az idő változékonysága Budapesten, Jön a zivatar, Az
idő változékonysága és a halandóság
Budapesten sat. Ezen czikkek megjelentek németül is a bécsi Österr. Meteorok
Zeitschriftben), a magdeburgi Das Wetter
cz. folyóiratban (1885. Zur Temperatur
der Eismänner, Überschwemmung in
Ungarn), az Akadémiai Értesítőben (1887.
A környezet hatása a hőmérőre, 1889.
A zivatarokról, 1891. A magyar Alföld
csapadék viszonyairól, 1894. A levegő
alsó és felső áramlatának viszonya), a
K. M. term, társulat Emlékkönyvében
(1892. A levegő áramlásáról), .az Egyetértésben (1892. máj. 1. sz. Az eső és a
szél iránya, 1893. jan. 18. sz. A nagy
hidegről.) — Munkái: 1. A
májushavi
meteoroJogiai
viszonyok
Magyarországon. Bpest, 1886. (A k. m. term, társulat megbizásából. Magyar és német szö-
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veg.) — 2. A környezet
hatása a hőmérőkre.
U. ott. 1888. (Értek, a term,
tud. köréből XVIII. 1.) — 3. A
zivatarokról
U. ott, 1889 (Értek, a term. tud.
köréből XIX. 5.) — 4. A szél
iránya
a magyar sz. korona országaiban a Barometer és Eső cz. függelékkel. U. ott,
1894.
.)/, Könyvészet 1886., 1888—89. — Uj W. Sión
1888. 458. 1. — Koncz Ákos. E g r i e g y h á z m e -

gyei papok az irodalmi téren. E g e r , 1892.
106. 1. és önéletrajzi adatok.

Hegyi Gyula,
a pesti kereskedelmi
akadémia helyettes tanára. Meghalt 1864.
jan. 15. Budán 25. évében. — A Riedl
Szende által szerkesztett Kritikai Lapoknak egyik megalapítója (1862. márcz.
1.) ; ennek és az ebből támadt Kalauznak haláláig szorgalmas belmunkatársa
volt. Neve alatt megjelent czikke a Kalauzban (1863. 5—7. sz. Népszerű tudományos irodalom.)
Kalauz 1864. 3. sz. (Nekr.) és g y á s z j e l e n t é s .

Hegyi János,
orvosdoktor, szelőcsei
nyitramegyei származású. — M u n k á j a :
Dissertatio
inaug. sistens morborum epiquorundemicorum et contogiosorum
dam diagnosin et prophylaxin politico
medicam. Pestini. 1830.
Rupp,

Beszéd

155. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Hegyi Jenő, hirlapiró, szül. 1871. okt.
22. Csepelyen Somogymegyében; atyja
Guttenberg Mór bérlő volt Kerekiben.
1873-ban a család Budapestre jött lakni
és H. az ottani reáliskolában végezte
tanulmányait. Ekkor (1887.) a Budapesti
Újság szerkesztőségébe lépett, hol két
évig dolgozott. Ezután vidéki lapokat
(Zombor és Vidéke. Munkács és Vidéke
sat.) tudósított Budapestről és tárczákat
írt. 1891-ben a Budapesten alakult és
hetenként háromszor megjelent Vasárnapi Szünet szerkesztője lett. Mikor ez
megszűnt, 1891 végével, a Venus-, később
pedig a Magyar Figaróhoz szegődött; ez
utóbbi lapnak közel három évig volt
színházi referense; népszínházi s nyári
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Hegyi

szinköri pikantériákat írt Hilarius névvel,
mely rendes írói álneve. 1893. aug. a
Pécsi Napló politikai lap segédszerkesztője l e t t ; itt írt 1894. júniusig tárczát,
vezérczikket. karczolatot sat. 1894. aug.
a Győri Hírlap politikai lap főmunkatársa, 1895 elejétől pedig társszerkesztője
s társtulajdonosa lett és ez jelenleg is.
Győrből vidéki leveleket írt a P. Naplóba,
Egyetértésbe s Nemzeti Újságba. Irt egy
3 felv. operette szöveget, melyet most
zenésítenek. — M u n k á i : 1. Thalia
pongyolában.
Pécs, 1893. — 2.
Színésznő
akarok lenni. Monolog. U. ott, 1894.
Hegyi József, kegyes tanítórendi áldozópap. szül. 1756. m á j . 15. Hegyfaluban
Vasmegyében ; 1777-ben Privigyén lépett
a rendbe s végezvén tanulmányait, tanított a váczi, pesti s a kalocsai gymnasiumokban 16 évig; azután Szegeden
t a n í t o t t ; 30 évig tanárkodván, előbb Debreczenben rector és igazgató, majd Beszterczebányán rector, igazgató s plébános
lett. Aggkcrában gyengélkedvén. Veszprémbe ment vice-rectornak, hol 1827.
ápr. 12. meghalt. — Munkái: 1. Magyarország históriája.
Gebhardi Lajos Albert
munkáiból m a g y a r á z t a . . . Megigazította,
1803-ig folytatta Kultsár István. Pest,
1803. Három kötet (Ism. Zeitschrift von
und für Ungern VI. 1804. 377. 1. a IV.
kötet 1818-ban jelent meg, szintén Kultsár István kiadásában. Nincsen befejezve.) — 2. M. T. Cicerónak
kiválogatott levelei, melyeket a tanuló ifjúság
hasznára magyar nyelvre fordított, ékes
deák mondásokkal megtoldott, és példák
által követésre alkalmaztatott. Szeged,
1804. — 3. Flőry (Fleury)
Klaudius
apát urnák históriás katekizmusa, mely
az ó és ú j testamentom történeteit, és
a keresztény tudományt s u m m á s a n előadja. Magyar nyelvre fordította. U. ott,
1820. — Kéziratban : az ifjúsághoz tartott latin prédikácziói s a debreczeni piarista collegium története.
Horányi, Scriptores S c h o l a r u m P i a r u m II.
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10G. —

Katona,

— Hazai

s Külf.

1830. I . 20. SZ.,
1826. I . 38. SZ.
114. — Ferenczy
— Toldy

Ferencz,

História Critica X L I I . 581.
Tudósítások

1826.

1833. I . 41. SZ.
—

Tudom.

é s Danielik,

Gyűjt.

—

I . 36. SZ.,
Hl.

Kurir

1827.

XII.

M . í r ó k I . 182.

M. N e m z e t i I r o d a l o m

Tör-

t é n e t e . P e s t , 1865. 163., 175. 1. — Petrik
Bibliogr. — Takáts Sándor, P é t e r i T a k á t s

József, Bpest, 1890. 105. 1.

Hegyi József, hírlapíró, szül. 1869. febr.
1. Jászberényben ; középiskoláit szülőhelyén és az egri czistercziek főgymnasium á b a n végezte ; eleinte atyja kívánságára
a tanári pályára készült a budapesti egyetemen ; azonban négy év után a jogi pályára lépett, melyet Kassán kezdett és
Budapesten fejezett be. Hírlapírói pályáját m á r Jászberényben kezdette, részint
mint a Jászberény és Vidéke helyettes
szerkesztője, részint mint a Jászság segédszerkesztője. Ezután mint jogász Kassán az Abauj-Kassai Közlöny belmunkatársa lett. Azontúl Budapesten telepedett
le s itt mint költő s tárczaíró szolgálja a fő- és székvárosi hirlapírást. —
Czikkei s költeményei a Pozsonyvidéki
Lapokban (1878. 255. sz. Bánóczy Révai
Miklósának ism.), Jászberény és Vidékében (1887 48. sz. Kolosy Elvira), a
Vasárnapi Újságban (1893. költ.) sat. —
M u n k á j a : Versek
1885—1892. Bpest.,
1893. (Ism. Élet. Főv. Lapok 4. sz., Vasárnapi Újság 7. sz.)
Önéletrajzi adatok.

Hegyi Pál. hírlapíró, szül. 1830. jan.
25. Jászberényben ; 1852-től 1869-ig mint
a piarista rend tagja az ország különböző vidékein a rend gymnasiumaiban
tanított. Ekkor a Syllabus meghasonlásba
hozván papi és szerzetesi állásával, a
rendből kilépett és az ev. ref. vallásra
tért át. Beutazta Francziaország. Svájcz
és Olaszország nagy részét a Lachat- és
Mermillod-féle viszályok i d e j é b e n ; ez
érlelte meg benne m u n k á j á n a k eszméjét.
— Czikkei a Pesti Naplóban (1868. a
hol a classicus nyelvek tanításában mutatkozó sikertelenségek okait fejtegette),

Hehelein—Heigl
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majd a Honba s Ellenőrbe írt. 1874-ben
a Pozsonyvidéki Lapok főmunkatársa s
1876. okt.—1877. márcz. 10-ig fel. szerkesztője l e t t ; ezen lap 1880-ban mint
napilap megszűnt és ő ezután (1880—
81) ugyanott a Magyar Gazdasszonyok
Lapját szerkesztette. Hírlapi czikkei (néhánynak kivételével, ilyen a Nemzetben
1893. febr. 9. A «Liber Regius» első feltalálója) ez időtől fogva névtelenül jelennek meg. — M u n k á j a :
Allamfölség
és papuralom.
Egyházpolitikai tanulmány. A Syllabus és a porosz májusi
törvények eredeti szövegével. Pozsony,
1882. (Ism.
1883.)
Figyelő

Prot.

Egyh.

I I I . 1877. 76., 77. 1.

és

Isk.

—

HI.

Lap
Könyvé-

szet 1882. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

Hehelein Károly, főgymnasiumi nyug.
igazgató s ungvári plébános, szül. 1838.
okt. 20. U n g v á r t ; a gymnasiumot ugyanott és Szatmárt végezvén, a szatmári
papnevelő intézetbe l é p e t t ; pappá szenteltetvén, 1860-ban a szatmári gvmnasiumhoz neveztetett ki t a n á r n a k ; 1865ben tanári vizsgálatot tett Pesten a latin
és görög nyelvből. Ez évben egyik megalkotója lett a szatmári gymnasiumi
tápintézetnek, melynek első elnöke volt.
1868-ban a szatmári papnevelő igazgatójává neveztetett ki, mely hivatalt a tanári mellett 1875-ig viselte. Előbb helyettes, m a j d 1876. m á j . 22. rendes
igazgató lett; e minőségben szolgálta a
tanügyet 1891. októberig. 1874. jan. 15.
szentszéki ülnök, 1881. máj. pápai kamarás. 1891. máj. 23. ungvári plébános
lett. mely évben nyugalomba vonult. A
tanáregyesületnek és a philologiai társulatnak választmányi tagja volt. Mint
pomologus nagy tekintélyben áll Szatmár
vidékén. — Az Országos Tanáregylet
Közlönyének m u n k a t á r s a volt, czikkeket
és könyvismertetéseket írt.
Országos

Középiskolai

Tanáregylet

Közlönye

1891. — Ung, 1891. 45, sz. (Schnabl Róbert).

Heid János,

képzőintézeti

tanár Pé-
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csett, szül. 1846. aug. 1. Lovász-Hetényben Baranyamegyében ; 1872-ben a pécsi
egyházmegyében pappá szentelték. 1878.
egyházker. iskolai segédfelügyelő és helyettes t a n á r a képzőintézetben. 1882.
rendes t a n á r és 1886 óta plébános Laskafalun Baranyamegyében. — Értekezése
az Egyházművészeti Lapban (1884. Egyházias-e jelenlegi templomi zenénk ?)
Schematismus
Q u i n q u e - E e c l e s i e n s i s 1889.
147. 1., 1893. — M. Sión 1892. 622. 1. ( N e v e

hibásan van Ileidtnak írva).

Heidendorff Mihály.
L.
Heydendorff.
Heidendorf Mihály,
ág. ev. gymnasiumi tanár, szül. 1840-ben Medgyesen
Erdélyben, hol atyja H. Károly Konrád
polgármester v o l t ; a gymnasiumot 1859beti szülőhelyén végezte; 1860. ápr. 19től a jenai egyetemen képezte magát
lelkésznek és tanárnak ; 1862-ben a medgyesi gymnasiumnál tanárnak alkalmazták ; 1874-ben conrector lett. Medgyesen
magán kisdedóvót és leányiskolát létesített és mindkét intézetnek igazgatója
volt. 1875-ben tanári hivataláról önként
lemondott és Romániában Bukurestben
a német iskola t a n á r á n a k alkalmazták,
hol jelenleg nyugalomban él. Nevét egyik
őse után Heydendorfnak is írják. Programmértekezése a medgyesi ág. ev.
gymnasium Értesítőjében (1874. Friedrich Fröbel und sein Kindergarten).
iilokos,

Magyarországi

tanulók

a

jenai

egyetemen 118. 1. és Schuller Gusztáv Frigyes megyesi gymn, igazgatónak szives
közlése.

Heidenreich János Lajos.
L.
Haidenreich.
Heidenreich Tivadar,
nőszabó Aradon, szül. 1829. szept. 9. Koritschanban
Morvaországban. — Munkája : A nöszabók iskolája.
Arad. 1877. (Németül is
megjelent).
Lakatos

Ottó, A r a d t ö r t é n e t e I I I . 56. 1.

Heigl Ferencz, r. kath. lelkész és alesperes; 181 l-ig Győrben plébános és
azontúl egyszersmind theologiai tanár
volt. Meghalt 1841. jún. 19.— Munkái:

H e i l - Heiller
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1. Elegia eels, ac rev. dno s. r. i. principi
Ernesto in Schwarzenberg duci Cruml o v i a e . . . . episcopo Jaurinensi die 24.
Martio 1819 installato. U. ott, 1819. —
2. Elegia venerabili capitulo cathedrali
ecclesiae Jaurinensis torque novo ritu
festivo inaugurato dicata. Jaurini, (1832.)
Schematismus
—

Tudom.

Petrik

J a u r i n e n s i s 1804—1843. 238. 1.

Gyűjtemény

1820.

IV.

40.

1.

—

Nagy

Lexikona

görögül, latinul, magyarul és németül
beszélt és í r t ; 15 éves korában a görög
és zsidó nyelvet tanította Pesten. Rumy,
ki a Wiener Auszug aller europäischen
Zeitungen 1789. 95. sz. pesti levél után
írja ezt. nem említi munkáit, melyek
valószínűen külföldi folyóiratokban jelentek meg.
Honművész

1833. 36. SZ. — Der

Bote.

Kassa,

1835. 18. sz. (Rumy).

Bibliogr.

Heil Fausstin,
jogi doktor, kir. táblai
biró. szül. 1847. febr. 15. Milanóban ;
gymnasiumi tanulmányait Teschenben és
Miskolczon. a jogot a pesti egyetemen
végezte, hol doktori oklevelet szerzett.
Tanulmányainak bevégzése után Árvamegyében rövid ideig mint megyei aljegyző a büntető ügyeknek előadója volt;
a kir. bíróságok szervezésekor leköszönt
s ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1879-ben
mint kir. alügyész államszolgálatba lépett
és e minőségben Trencsénben. Eperjesen,
majd Budapesten működött. Innét 1886ban fiumei kir. ügyésznek, 1890. a budapesti kir. táblához bírónak nevezték ki,
hol jelenleg is működik. — Czikkei a
Jogtudományi Közlönyben (1875. Vitás
telekkönyvi jogesetek, Néhány szó egy
vitás telekkönyvi kérdéshez. 1888. A ravasz fondorlat, mint csalás tényelme,
1889. A Btk. 415. §-ához. 1890. Rablás
vagy zsarolás ? Zsarolás és laksértés,
Eszmei halmazat). Egyéb büntetőjogi dolgozatai a M. Igazságügyben és a Büntető
Jog Tárában jelentek m e g ; a torinoi
Rivista Penalenak állandó munkatársa.
Zanardelli volt olasz igazságügyminiszter
felhívására az olasz büntetőtörvénykönyvi
javaslatról véleményt írt. Szerkeszti és
részben írja A Pallas Nagy Lexikona
jog- és államtudományi részét. — Munkája : Naturalismus
a
büntetőjogban.
Bpest, 1886. (M. Jogász-egyleti Értekezések 21.)
Pallas
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I X . 4 . 1.

Heilbronn Anna
Mária,
XVIII. század végén Pesten,

tudós tiő a
ki zsidóul.

Heiling Károly,
polgáriskolai tanár
Czegléden (Pestm.), hol 1872—78. a német nyelvet tanította s ugyanott 1879.
okt. meghalt. — M u n k á j a : Német
nyelvtan. Középtanodák használatára. Bpest,
1877.
;V. Könyvészet
Értesítő

1877. — Czeglédi

polgáriskolai

1880. 23. 1.

Heill Károly, apát-kanonok, szül. 1824ben Mocsonokon (Nvitram.); 1847-ben
szenteltetett föl; előbb alsó-lelóczi, lb62ben divéki. 1864. nyitra-nováki plébános
és alesperes, 1882-ben nyitrai kanonok,
később gradnai főesperes és almádi cz.
apát. Meghalt 1890. aug. 17. Nyitrán. —
Czikke az István Bácsi Naptárában (1870.
Mocsonok és Majer-Tillmann Antonia emléke).
,V. s i on 1S90. 300. 1. és Jeszenszky Alajos
szíves közlése.

Heiller Károly,
apát-kanonok, szül.
1811. febr. 11. Pozsonyban, hol a gymnasiumot végezte ; 1828-tól a bölcseletet
és hittudományokat hallgatta Nagyszombatban. 1834. febr. 25. miséspappá szenteltetett föl. Káplán volt Misérden és
Pozsonyban, ugyanitt hitszónok is. 1849.
júl. 17. pozsonyi kanonokká neveztetett
ki s egyúttal városi plébánossá lett. A
tankerületi főigazgatóságok intézménye
1849. nov. 9. rendelettel behozatván,
Cherrier pozsonyi akadémiai főigazgató
helyébe ideiglenesen iskolainspektornak
neveztetett ki. Később sz. Györgyről nevezett gothali cz. apát, 1880. márcz. 21.
biduai cz. püspök, 1884. a II. oszt. vaskorona-rend lovagja lett. Meghalt 1889.
márcz. 24. Pozsonyban. — Munkái : 1.

Heilman — Heilprin
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Das Vater Unser in sieben Fastenpredigten. Pressburg, 1841. — 2.
Glaube,
Hoffnung
und Liebe. U. ott, 1849. —
3. Predigt,
am jährlichen Busz- u n d
Bettage, zur Erinnerung an das verheerende Feuer, welches am 18. Juli im
Jahre 1800 in der königl. freien Krönungs-Stadt Pressburg wüthete. . . U. ott,
év n. — 4. Wall fahrts-Predigt
bei Gelegenheit der Pressburger Votiv-Procession nach dem Gnadenorte Maria-Zell,
daselbst gehalten am 21. August 1850.
. . . U. ott, 1850. — 5. Predigt gehalten
am Sylvester-Abend des J. 1850. im Dome
zu St-Martin. U. ott. 1851. — 6. Zwei
Fastenpredigten
zu Weihnacht und a m
Jahresschlüsse gehalten im Dome zu St.
Martin, ü. ott, 1852. — 7.
Wallfahrtsbuch zum Gebrauche der f r o m m e n Pilger
nach Maria-Zell in Steiermark. Aus den
bewährtesten kathol. Schriftstellern gesammelt. U. ott. 1852. (2. kiadás. U. ott,
1858.) — 8. Predigt
zur zweihundertjährigen Jubelwallfahrt der kath. Pressburger Gemeinde nach dem Gnadenorte
Maria-Zell. Am 21. Aug. 1852 daselbst
Predigten
abgehalten. U. ott, 1852. — 9.
an den sechs Sonntagen der heiligen
Fastenzeit im J. 1851. geh. im Dome zu
St. Martin. U. ott, 1852. — 10. Bild des
katholischen
Priesters in seiner Wirksamkeit als Seelsorger. Predigt bei der
am 28. Aug, 1853 begonnenen PriesterJubiläums-Feier des Hochgebornen u n d
Hochwürdigen Herrn Josef Freiherrn v.
Metzburg, Pfarrers in der Neustadt in
Pressburg. U. ott, 1853.
/timely,
1886. 114.

C a p i t u l . P o s o n . 290. — Uj 31. Ston
—

Xecrol.

Strigon

180.

—

Petrik

Bibliogr. — Zelliger, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a
166. — Nímethy,

Ludor.,

Series P a r o c h o r u i n

615. 1.

Heilman Sámuel,
erdélyi beszterczei
származású, hol atyja H. András gymnasiumi rektor volt. — Munkája : Dissertatio II. de necessitate doctrinae de Satisfactione Christi. Praes. A b r a h a m o Calovio. Königsberg, 1.642.

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n
Figyelő, XVIII. 68. 1. ( F a b ó A.)
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II. 95. —

Heilprin Mihály,
író és publicista,
szül. 1822-ben Piotkrowban Lengyelországban zsidó szüló'któ'l; rendes iskoláztatás nélkül sokoldalú tudományt, egyebek közt 18 nyelvet bírt elsajátítani.
1842-ben jött Magyarországba; a magyar nyelvet tökéletesen megtanulta,
polgári jogot nyert és később könyvkereskedést nyitott Miskolczon. 1848-ban
eleinte mint honvéd, később mint Szemere Bertalan miniszterelnök titkára a
sajtó-irodában szolgálta a szabadság ügyét.
1849-ban menekült Hamburgba. Brüsselbe s Párisba. 1850-ben visszatért Magyarországba és Miskolczon könyvkereskedő volt néhány évig, azután a sátoralja-ujhelyi izr. egyházközség meghítta
igazgató-tanárnak az elemi s polgári
mintaiskolához. 185ő-ban Amerikába kivándorolt és Philadelphiában könyvkereskedést nyitott ; később tanító lett
New-Yorkban. 1857-től a new-yorki magyar egyletnek rendes tagja volt. Meghalt 1888. máj. 10. New-Yorkban. Az
Oroszországból kiűzött zsidók gyarmatosítása érdekében buzgólkodott. — Költeménye van a Pesti Divatlapban (1847.
I. Mit csinálnak Izraelben cz.). Czikke
a Vasárnapi Újságban (1868. New-yorki
magyar egylet.) Amerikában előszeretettel foglalkozott Platóval, Aristotelessel
és Mendelsohnnal; több tekintélyes lapnak, így az Evening Postnak belmunkatársa volt; publicistikai dolgozatai nagy
olvasóközönséget találtak. — M u n k á i :
1. Zsidó kördal.
Miskolcz, 1846. — 2.
The historical
poetry of the
ancient
hebrews. New-York, 1879. (Több m u n kái közt, mint ú j a b b m u n k á j á t , mely
feltűnést keltett, említi az Amerikai Nemzetőr.) — Miskolczon 1852-ben kiadta a
Szépirodalmi könyvtárt (I. Tompa Mihály,
Regék. beszélyek,II. Seribe, Carlo Broschi,
III. Sue, A fukarság). Társszerkesztője
volt az Appleton New-American Encyclo-

Heim — Heimerl

629

pediájának és szerkesztette a becses American Cyclopediát.
Kertbeny,

Die U n g a r n im A u s l a n d e I. N a -

mensliste ungarischer Emigration.
u n d L e i p z i g , 1864. 20. 1. -

Krüssel

Nemzet 1888. 152.

sz. (az A m e r i k a i Nemzetőr után). — Petrik
Bibliogr.

—

Borsod-.Viskolczi

Közlöny

1888.

52., 53. s z . ( E ö r d ö g h D á n i e l ) . — Pallas Nagy
Lexikona I X . (Kohn Sámuel).

Heim Károly Ede, orvosdoktor, szül.
1814-ben Kassán (Abaujm.); 1836-ban
a pesti egyetemen nyert orvosdoktori
oklevelet; azután Kassán telepedett le,
hol mint gyakorló orvos működött; 1876ban mint egészségügyi tanácsos nyugalomban élt. Megbalt . . . — M u n k á j a :
Bissertatio
de morbis simulatis. Pestini, 1836.
Rupp, Beszéd 159. 1. (hol n e v e h i b á s a n
v a n H e i n - n a k írva). - Szinnyei Könyvészete.

—

Oláh

Gyula,

Magyarország

Köz-

egészségügyi Statisztikája 2. 1.

Heim Péter, miniszteri tanácsos, H.
Henrik iparos és Knorr Katalinnak fia,
szül. 1834. aug. 4. Nagy-Szent-Miklóson
Torontálmegyében ; tanulmányainak ismételt megszakítása után 1854-ben a
postai pályára lépett mint kiadó (expeditor) a bánát-komlósi postahivatalnál.
Később N a g y v á r a d r a kerülvén, az ottani
premontréi gymnasiumnál 1858-ban letette az érettségi vizsgát s ezután a pesti
egyetemen a jogot végezte. Ismét a
postapályára kerülvén, azon gyorsan
emelkedett. 1867-ben miniszteri fogalmazóvá nevezték k i ; márcz. az osztrák
minisztériummal, a magyar postának az
osztráktól való elválasztása ügyében folytatott tárgyalásokban, melyeket részünkről Gervay Mihály vezetett, tevékeny
részt vett. 1871-ben Németországban és
Svájczban hosszabb tanulmányutat tett.
1874-ben Bernben az első nemzetközi
postacongressuson és az 1880. párisi értekezleten a magyar kormányt képviselte.
Önállóbb működésre nyílt tere, midőn
Baross Gábor 1887-ben a távírót a postával egyesítette s az összes magyarországi
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posta, távíró s távbeszélő ügyek vezetését reá bízta, 1888-ban pedig miniszteri
tanácsossá kinevezte. Főleg H. érdeme,
hogy Ausztriával új posta- s távíró-egyezmény jött létre, mely Magyarországnak
belintézkedéseiben teljes függetlenséget,
a külviszonyokban pedig paritást biztosított. Ezen alapon rendezte a postai beiszolgálat teljes újjáalakítását ; az elavult
és sok írással járó, bonyolult ügykezelést
egyszerűbbé tette. 1892 óta H. egyedül
vezeti a posta, távíró s telefon ügyeit;
ő képviselte a magyar postát a bécsi
postai congressuson; ő létesítette a budapest—bécsi telefont és a magyar városokat összekötő telefon-hálózatot. Ezenfelül az ő vezetése alatt fogtak hozzá
nemrég a postai s távirdai szabályok
codificatiójához is, mely munkálatból az
üzleti szabályzat m á r elkészült. 1894-ben
megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét.
— Irodalmi működésének nagy része a
postai s távírói ügykezelést illeti; írt
utasításokat s kezelési szabályokat; ezenkívül szakbeli czikkeket a hírlapokba s
folyóiratokba; a legelsők közé tartozott,
ki a postatakarékpénztárak behozataláról értekezett a bel- és külföldi lapokban.
— M u n k á i : 1. A
postatakarékpénztári
kérdés hazánkban.
Bpest, 1880. (Különnyomat a Nemzetgazdasági Szemleből.)
— 2. Budapest
postaintézményei
és
forgalmuk
a jelen korban. U. ott, 1881.
(Különnyomat a Budapesti Szemléből.)
Pallas

Nagy

Lexikona

I X . 5. 1.

(Hager)

és

önéletrajzi adatok.

Heimerl Antal,
bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár, szül. 1857. febr. 13.
Pesten ; a bécsi chemiai szakiskolát és az
egyetem bölcseleti karát látogatta Bécsben ; 1889-ben bölcseletdoktori oklevelet
n y e r t ; 1878—84-ben a bécsi thechnologiai főiskolában a zoologia s botanika
assistense v o l t ; 1885-ben főreáliskolai
tanári vizsgát tett a természetrajzból és
vegyészetből és 1885 óta tanár a bécsi
(Sechshaus) főreáliskolánál. — Munka-
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társa a bécsi Botanische Centralblattnak ;
ezenkívül ír a bécsi s lipcsei szaklapokba.
Eisenberg,

Ludwig,

Das

geistige W i e n . II.

191. 1.
Heimlich Ferdinand,
r. kath. plébános. szül. 1813. aug. 13. Alsó-Lendván
Z a l a m e g y é b e n ; a bölcseletet és th'eologiát Nagyszombatban végezte. 1837. okt.
27. miséspappá szenteltetett föl; azután
nevelő volt a Foglár-családnál. 1842-től
segédlelkész Bussán, Patakon és Vámoson. 1848. máj. 3-tól administrator, 1852.
szept. 24-től rendes lelkész Bácsán Gvőrmegyében ; 1858-ban Börzsönybe (Hontm.)
ment át. hol 1869. okt. 11. meghalt. —
Munkája : Liguori
szent Mária
Alfonz
látogatásai
a legméltóságosabb oltári
szentség és boldogságos szűznél, a hónap
minden n a p j á r a . Hugues u t á n ford. Pest,
1858. (és Bpest, 1873., 1887.)
Petrik

Bibliogr. —

Némethy

Ludovicus,

Se-

ries Parochorum 616.
Heinczel Márk János, bölcseleti doktor (oklevelét Zürichben nyerte), morvaországi származású volt; a győri postahivatal főnöke 1858-tól 1867-ig, mikor
nyugdíjaztatott és azután nem sok idő
múlva meghalt. — M u n k á j a :
Magyar
postakönyv.
Győr, 1862. (5. kiadás. U.
ott, 1867.)
Petrik

Könyvészete.

Heindel ( H e i n d e l i u s ) Ferdinánd,
pozsonyi
származású füvész.
1624-ben
Strassburgban tanult és 1651-ben Pozsonyban élt, hol botanikai kertje volt;
ezen kert növényeinek jegyzékét a nevezett évben ki is nyomatta. — M u n k á j a :
Disputatio
historico-politica continens
quaestiones tres miscellaneas (I. Insidiator jure interíici potest. Cic. pro Mil. II.
Ebrius peccans dupliciter
puniendus.
Arist. 2. pol. 10. III. Etiamsi quid singuli temporibus adducti hosti promiserint. est in eo ipso fides conservanda.
Cic. I. Offic.) sub praes. Mathiae Berneggeri. Argentorati, 1624.
Monatliche

Früchte einer g e l e h r t e n

Gesell-

schaft in Ungarn. Pest u. Ofen, 1784. —

Catalogus Bibl. F r a n c , com. Széchényi. Suppl.
I . 238. — Haberle, S u c c i n c t a rei H e r b a r i a e

Hungáriáé et Transsilvaniae história. Budae, 1S30. 14. 1.
Heiner János, főelemi tanító. — Czikke
a Néptanítók Lapjában (1872. Tudósítás
a vasmegyei önképző és segélyző néptanító egyletről). — Munkája:
Imádságok
és énekek füzére,
melyet Nagy-Czelbe
zarándokoló kereszt, kath. népnek ájtatossága gyakorlatábani használat végett
összeírt. Szombathely, 1858.
Petrik Bibliogr. és K ö n y v é s z e t e .

Heinisch Antal, orvosdoktor,
dorfi morvaországi származású.
k á j a : Dissertatio
inaug. medica
mate acuto periodico miliari.
1834.
Rupp, Beszéd

158. — Szinnyei

henners— Munde asthPestini.
Könyvé-

szete.
Heinisch János, városi tanácsos Lőcsén
1562-től 1567-ig; azután város birája
volt 1568—69-ben. — Naplót írt, mely
ismeretlen, de Hain Gáspár fölemlíti az
ő nagy krónikája czímlapján az általa
fölhasznált Krónikák és Diariumok közt.
Szepesin,

történ.-társulat

Évkönyve.

LÖCSe,

1885. 40. 1.
Heinrich Alajos,
bölcseleti doktor,
főgymnasiumi tanár, H. Gusztáv egyetemi
tanár testvéröcscse. szül. 1855. jan. 25.
Pesten; középiskolai tanulmányait ugyanott az ág. ev. főgymnasiumban végezte;
azután egyetemi hallgató volt Budapesten
és Lipcsében ; 1875-ben bölcselet-doktori
oklevelet nyert. 1875—77-ben tanulmányutat tett Berlinbe, Strassburgba. Párisba
s Londonba. 1878-ban a budapesti egyetemen m a g á n t a n á r n a k habilitáltatta magát, hol az ókori földrajzot és néprajzot
a d j a elő. 1 8 8 0 - 8 1 - b e n Göttingában földrajzi tanulmányokkal foglalkozott. 1884—
87-ig a budapesti ev. ref. főgymnasium
t a n á r a volt; 1887 óta a budapesti VII. kerületi állam-gymnasium tanára. — Czikkei az Egyet. Philol. Közlönyben (1878.
Strabo élete. A Phönikusok. Az ókori
földrajz története), a Földrajzi Közlemé-
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Heinrich

nyekben (1879. Ismereteink a tenger mélységéről). — M u n k á j a : Az
Amu-Darja
történeti változásairól.
Bpest. 1875. —
Kéziratban : Ismereteink a Balaton-tóról,
a m. tudom. Akadémia megbízásából készült jelentés, 1879.
Petrik K ö n y v é s z e t e és önéletrajzi a d a t o k .

Heinrich Dániel Gottlieb, ág. ev. lelkész, szül. 1774-ben
Nagy-Ekemezőn
(Gross-Probstdorf) Kis-Kükiillőmegyében;
1779-től Lipcsében t a n u l t ; azután nagyszebeni prédikátor, 1808. szept. 11-től
Holczmányban és 1811-től Alczinában
lelkész volt, hol 1828. jún. 21. meghalt.
— M u n k á j a : De ludi magistrorum
paganorum institutione et officio. Cibinii,
1803. (Ism. Siebenb. Prov. Blätter II.
175—179.)
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 95.

Heinrich Ferencz
Károly, ág. ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1811. júl. 8.
Alczinában Nagy-Szebenmegyében ; tanult 1833—34. Bécsben és 1834—35-ben
Berlinben; 1836-ban lector volt Nagyszebenben, 1843. jún. 6. ugyanott prédikátor. 1846. nov. 22-től Magarában (NagvKüküllőm.), végre 1858. nov. 5. lelkész
Ujegyházán (Leschkirch). hol 1869. m á j .
20. meghalt. — M u n k á j a :
Históriám
reformationis
in Transilvania inde ab
anno 1521 ad a n n u m usque 1573 breviter enarravit. Cibinii. 1837.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 96., I I I .

579. 1.

Heinrich Ferencz Károly, ág. ev. lelkész, a hasonnevű újegyházi lelkész fia,
szül. 1841. ápr. 8. Nagyszebenben; a
gymnasiumot Medgyesen végezte; 1858.
okt. 15. a jenai egyetemre iratkozott be ;
tanult még Berlinben és Bécsben is.
1861. máj. 15. a medgyesi gymnasiumnál tanárnak alkalmazták, hol 1874-ben
conrector és azon évben őszszel rector
volt; 1881. szept. 27 óta Eczelen (Hetzeldorf) lelkész. — Programmértekezése a
medgyesi ág. ev. gymnasium Értesítőjében (1868. 3—50 1. Gabriel Bethlen.) —
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Munkája : Achter Jahresbericht
des ev.
Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung
für Siebenbürgen über das Verwaltungsjahr 1868—69. Hermannstadt. (Ugyanaz :
Neunter J a h r e s b e r i c h t . . . 1869/70. sat.)
Trausch,

—

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 579. 1.

Mokos, M a g y a r o r s z á g i

egyetemen

117. 1.

—

tanulók

Statistisches

a jenai
Jahrbuch.

Hermannstadt, 1891. 6. 1.

Heinrich Florián,
r. kath. lelkész a
beszterczebányai egyházkerületből; növendékpap és hittanhallgató volt, mikor
a következő dissertatióját kiadta : Divo
Ignatio ecclesiae ornamento, ac vindici
hoc pietatis suae m o n u m e n t u m posuit
incl. facultas tbeologica reg. universitatis
tyrnaviensis dum in academica S. Joannis Baptistae basilica coram S. P. Q. A.
eidem divo tutelari suo a n n u o s honores
ritu solenni persolveret. . . . anno salutis 1777. die 31. m. Julii. Tyrnaviae.
Petrik

Bibliogr.

Heinrich Gusztáv,
bölcseleti doktor
és egyetemi tanár, a m. tud. akadémia
s a Kisfaludy-társaság r. tagja. H. János
dunagőzhajótársasági hivatalnok és Fleischer Erzsébet fia, szül. 1845. márcz.
17. Pesten s ugyanitt végezte a gymnasium első négy osztályát az ág. hitv.
evang., az V-diket a kegyesrendi és a
VI—VIII. osztályt a kir. kath. gymnasiumban 1862-ben; egyetemi tanulmányait a germán philologia s történelem
köréből Lipcsében (1863—64) és Bécsben
( 1 8 6 5 - 6 6 ) végezte, mire 1867. a budapesti egyetemen bölcselet-doktori, 1871
pedig az ág. hitv. evangélikusok bányakerületi tanárvizsgáló bizottsága előtt
tett vizsgálat alapján tanári oklevelet
nyert a német nyelv- s irodalomból,
valamint a történelemből s földrajzból.
Mint gymnasiumi tanár működött '1867
—73. az evang. gymnasiumban, 1873—
75. a tanárképző-intézet gyakorló iskolájában ; 1873. lett a budapesti egyetemen a német philologia helyettes, 1875.
rendkívüli s 1878. rendes tanára, mely
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állásában jelenleg is működik. A tanárképző-intézetnek és középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak 1873 óta tagja; a
közoktatási tanácsnak 1875 óta volt tagja
s 1890—94 végéig ügyvivő alelnöke. A
m. tud. akadémia 1880. máj. 20. levelező s 1892. máj. 5. rendes tagjává, a
Kisfaludy-társaság 1882. febr. 8. rendes
tagjává választotta. A budapesti philologiai társaságnak 1885 óta alelnöke és
elnöke az 1892-ben ujiáalakult magyar
paedagogiai társaságnak. Az egyetem
bölcseleti karának 1886—88. dékánja,
azután 1895-ig prodékánja volt. — Sokoldalú és nagy kiterjedésű irodalmi munkásságot fejtett ki a német és magyar
philologia terén, a hazai tanügy átalakulásában pedig az utolsó két évtizedben
hivatalos működésével és az irodalom
terén előkelő részt vett. Beutazta Német-. Olasz-. Francziaországot és Svájczot,
mely országokban többször megfordult
s a tanügyi intézményeket tanulmányozta ; ismételve képviselte a m. t.
akadémiát, a Ivisfaludy-társaságol és a
magyar kormányt bel- és külföldi ünnepeken vagy gyűléseken. — Czikkei. nagyszámú könyvismertetésein és bírálatain
kívül, a következő lapokban s folyóiratokban jelentek meg: Országos Tanáregylet Közlönye (1867 óta), Tanügyi Füzetek (1868—69), Pester Lloyd (1868 óta.
az Unterrichtszeitung rovatát 1872-től
szerkesztette ; azonkívül sok száz vezérés tárczaczikk), Szana Figyelője (1870—
72, Alexis Wilibald), Ungar. Schulbote
(1870—71), Néptanítók Lapja (1870),
Magyar Tanügy (1873. Egyetemi Reform.
Az osztrák egyetemek új szigorlatrendje,
1873. A tanítóképezdei tanárok képzése,
Paedagogia és tapasztalat, Az új bölcsészeti szigorlatrend, Az osztrák egyetemi
reform, 1874. A tanárképezde átalakítása, A középiskolai tandíj, 1876. Az új
tanárvizsgálati szabályzat, A tandíj kérdése Ausztriában. A bölcsészeti tudorság
Németországban). Budapesti Szemle (1876.
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Hamerling s legújabb regénye, 1876—77.
A Tristan-monda Németországban I —IV.,
Lessing Faustja, Amerikai humoristák,
Egy új magyar ismerettár. 1879. Boccaccio. 1881. Temesvári Pelbárt, A bolygó
zsidó mondája, Kisfaludy K. Irenejének
tárgyáról, 1882. Thakeray mint humorista, 1883. A Don Juan-monda, 1884.
Ossian, 1885. Artus király, Blumauer
Alajos. 1886. A szent grál, 1887. Tannhäuser, 1889. Argirus, Reuchlin vígjátékai. 1892. Lenau végzete. Hofmannsvvaldau, Körner Zrinyje, 1893. Az Edda
eredete. Apáczai mint paedagogus. Heine
családi levelei. 1895. Lorelei), Abafi Figyelője (1877. Német szemle, Grillparzer
Bánk-tragédiája, 1878. Bácsmegyei levelei. Valkai Bánk-éneke, 1879. Ponciánus
históriája, 1880. Boccaccio XVI. századi
költészetünkben), Egyetemes Philolog.
Közlöny (1877. A legrégibb Faustkönyv.
Hans Sachs Bánk-tragédiája. Giller-Gillers-Gille, A nibelungmonda német feldolgozásai, Legújabb Tristan-irodalom,
18/8. Klingsor aus Ungerlant, Nicolay
Bánk-balladája, Bornemisza Péter Elektrája, Az ephesusi matróna a magyar
irodalomban. 1879. Mészáros Ignácz Kartigámja. Vitéz Francisco meséje. A Toldimondáról. Herder Cidjének magyarázatához, A Cisio Janus történetéhez, 1880.
A magyar Cisiók, 1881. Az Edda eredetéhez, 1882. Ráskai Vitéz Franciskójához.
Gót költészet és próza, Dugonics Bátori
Máriája, Ulfilas és a gót nyelvemlékek,
A Nibelung-ének jubilaeuma, 1883. A
legrégibb német Tristan eposz, A Hildebrand-dal, Teli-tanulmányok I—III.. 1884.
Muspilli, A Lajos-dal, Faust és rokonai
I—IV., 1885. A merzeburgi ráolvasások,
A középkori hajnali dal, A wessobrunni
imádság. Schiller hazánkban. 1886. Schiller dráma-tervei, Schiller hazánkban, 1887.
Szegedi Theophaniája, Elnöki megnyitó,
1890. Boér Sándor Elfridéje. Fayel. Petőfi új kiadása, Mabinogi, Az ófelnémet
bölcsődal, Dugonics Toldi-drámája [pót-
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kötet], 1892. Attila és Atilla, 1893. Juhász Máté misztériuma, 1894 Giseke
Miklós Detre, Katona József Aubignvd r á m á j a , Rege és monda, A magyar
Faust, 1895. Grillparzer Bánk-drámájához), Fővárosi Lapok (1877. Az újkori
humoristák, A német regény zsengéi
I—III.. Egy új-görög dráma, 1878. 127.
sz. A humorról, 160. sz. Gogol legszebb
beszélve, 1879. Arany János prózája,
Egy német Bánk-ballada, Egy német
Bánk-regény. 1880. 257. sz. A Pártütők
forrása, 1881. ápr. 17. Beethoven magyar operája), Pesti Napló (1878. 110.
sz. Nicolai Frigyes hazánkról 1781., 1880.
169. sz. Fanni hagyományai eredetéről,
1881. 45. sz. Lessing), Nemzeti Hirlap
(1878. 194., 196. sz. Szegedi Theophaniája), Literarische Berichte aus Ungarn
(1877. Die heimgekehrten Bände der
Corvina, 1878. Ungarische Dichtungen in
deutscher Gestalt), Ungarische Revue
(1881. Deutsch-ungarische Literatur, Die
Gründung der ungar. Akademie, Ungar.
Gedichte in engl. Übersetzung. Karl Georg
Rumy, Deutsche Dichtungen in ungar.
Übersetzung, Sprache und Sprachen. 1883.
Ungarische Volksballaden I—XX übersetzt. 1884. Herr Prof. Sepp über Ungarn,
1885. Der erste ungar, kathol. Katechismus, Ungar. Volksballaden XXI—XXII..
Madame Adam über Ungarn. 1886. Der
ungarische Faust. Das deutsche Volkslied
von des Commandanten Tochter in Grosswardein, Angelo de Gubernatis über
Ungarn, Die St. Egidius-Bibiiothek zu
Bartfeld, 1887. Das alte und das neue
Theater in Pressburg, Isota Nogarola,
Das Jubilaeum des ungarischen Nationaltheaters, 1889. Pelbárt von Ternesw a r , Ungarische Bibliographie, Schwikkers ungarische Literaturgeschichte, 1893.
Werthes in Ungarn, Die Quelle von
Shakespeare's Maass für Maass), Archiv
für Literaturgeschichte (Leipzig, 1880. a
M. T. Akadémia Faust-könvvéről), Kisfaludy-Társaság Évlapjai (U. F. XVI.

637

1880. F a n n y hagyományai eredetéről.
XIX. 1883. febr. 28. A műfordítás elméletéhez), Akadémiai Értesítő (1883. okt.
1. A germán nyelvek elágazása, 1884.
Jelentés a. Karátsonyi-pályázatról, 1886.
Jelentés a Teleki-pályázatról, 1892. A
messinai ara. Az Edda eredetisége, 1893.
Kazinczy levelezése IV., 1895. Jelentés a
Teleki-pályázatról), a budapesti ág. h.
ev. főgvmnasium Értesítője (1869—70.
A germán nyelvcsalád), Lőcsei Album
(1882. Elfrida), Hunfalvy-Album (1891.
A német végzettragédia eredete), Neue
Freie Presse (1880—82. A magyar közoktatásügy állapotáról), Acta universitatis
Budapest. (1887. Tanévet megnyitó beszéd), Egyet. Közoktatási Szemle (1887. •
A német nyelv tanításához, A közoktatási
tanács reformja), Irodalomtörténeti Közlemények (1891. Kisfaludy Sándor regéi,
1895. Aranyos-Rákosi Székely Sándor),
Ersch- és Gruber-féleEncyclopaedia(1883,
Katona József, Kazinczy Ferencz, Kemény
Zsigmond), Magazin für die Literatur des
Auslandes ( 1 8 8 0 - 8 6 . . így 1883. 12—13.
sz. Ungar. Volksballaden, 32. sz. Katona
s Bánkbánja, 41. sz. A czigányok Magyarországon stb.), A. Neményi, Das
moderne Ungarn (1883. Die Epochen der
ungarischen Literatur), Századok (1894.
Walther von der Vogelweide hazája),
Magyar Paedagogia (1893. Elnöki beszéd.
1895. A harmadik egyetem, A debreczeni
egyetem), a Pallas Nagy Lexikonába számos német irodalomtörténeti czikket írt.
— Munkái: 1. Deutsche Verslehre, Bpest,
1869. .(2. kiadás 1878. Ism. Paedagog.
Jahresbericht 1879.) — 2. Ccisars Denkwürdigkeiten
über den Gallischen
Krieg,
übersetzt und erklärt. U. ott. 1869. Erstes
Bändchen (III. 14-ig; több nem jelent
meg). — 3. Deutsches
Lehr- und
Lesebuch für höhere Lehranstalten,
I. Bd.
Mit einem Grundriss der Poetik. II. Bd.
Mit einem Grundriss der Stillehre, III. Bd.
Mit einem Grundriss der Literaturgeschichte. U. ott. 1 8 7 0 - 7 6 . (1890 óta e
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c z í m m e l : Német tan- és
olvasókönyv
és magyar jegyzetekkel. I. köt. 6. kiad.
U. ott, 1894.. II. köt. 9. kiad. 1896, III.
köt. 5. kiad. 1894.) — 4. Német
olvasókönyv
középiskolák
számára.
Három
kötet. U. ott. 1873—77. (I. köt. 5. kiad.
1889., II. köt. 3. kiad. 1894., III. köt. 2.
und
Studien
kiad. 1894.) — 5. Reden
von Aug. Greguss. (ford.), Zerbst, 1875.
— 6. M. T. Ciceronis Cato major de
senectute, magyarázta. U. ott, 1869., (2.
kiad. 1877. Görög és latin remekírók
IX. Bir. Tanáregyleti Közlöny). — 7. M.
T. Ciceronis
Laelius
de amiciţia, magyarázta. U. ott, 1869. (2. kiad. 1877.
Görög és latin remekírók X.) — 8. Franz
Deák von Anton Csengery (ford.) Leipzig, 1877. — 9. Német balladák
és románczok
bevezetéssel és magyarázattal.
I. Bevezetés, Bürger, Goethe. U. ott, 1878.
3. kiad. 1896. (Jeles írók tára III.) —
10. Kazinczy
F., Bácsmegyei
gyötrelmei, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta.
U. ott, 1878. (Olcsó Könyvtár 60.) — 11.
Bánkbánanémet
költészetben.
Irodalomtörténeti tanulmányok. U. ott, 1879. (Ism.
Havi Szemle, Wiener Abendpost 1879.
júl. 12., berlini Nationalzeitung 1879.
szept. 9., Zeitschrift für deutscher Alterthum, XXI. Anzeiger 132. 1.) — 10.
Herder Cid-románczai,
kiadta és magyarázta. U. ott, 1879., 3. kiadás 1893.
(Jeles írók Tára IX. Ism. Katona L a j o s
Egyet. Philolog. Közlöny). — 13. Mészáros Ignácz Kartigámja
bevezetéssel és
jegyzetekkel kiadta. U. ott, 1880. (Olcsó
Könyvtár 93.) — 14. Boccaccio élete és
müvei, a legújabb kutatások alapján U.
ott, 1882. (Ism. P. Napló 97. sz., Főv.
Lapok, Philolog. Wochenschrift 1882.
m á j . 6.. Zeitschrift für vergleich. Literaturgeschichte VII. 1894. 227. 1. Egyetemes
Philolog. Közlöny XVIII. 1894. 545. 1.)
— 15. Etzelburg
és a magyar
hunmonda.
U. ott, 1882. (Értek, a nyelvés széptud. köréből X. 2. Székfoglaló.) —
16. Hartmann
v. Aue, Der arme
Hein-

rich, XIII. sz. német költői elb., bevezetéssel, jegyzetekkel és szótárral kiadta.
U. ott, 1882. — 17. Emlékbeszéd
Klein
Lipót Gyula fölött. U. ott, 1882. (Ért.
a nyelv- és széptud. kör. X. 10.) — 18.
Schiller,
Wilhelm
Tell, kiadta és magyarázta. U. ott. 1883. 3. kiad. 1896.
(Jeles írók Isk. Tára XXI.) — 19. Dugonics András,
Kún László, bevezetéssel
kiadta. U. ott, 1883. (Olcsó Könyvtár
186.)— 20. Német balladák
és románczok, II. Schiller balladái és románczai,
magyarázta. U. ott. 1885., 2. kiad. 1896.
(Jeles írók XXV.) — 21. Kudrun,
a
monda és az eposz. U. ott, 1885. (Ért.
a nyelv- és széptud. kör. XIII. 1.) —
22. A német irodalom
története. I. köt.
U. ott, 1886. (Ism. lipcsei Literarisches
Centralblatt). II. köt. U. ott. 1889. - 23.
Dugonics András, Báthory Mária, irodalomtörténeti bevezetéssel. U. ott, 1887.
(Olcsó K. 230.) — 24. Goethe
Fausztja
Tanulmányok,
írták Boyesen H. H. és
Heinrich G. U. ott, 1888. — 25.
Lessing,
Minna v. Barnhelm,
kiadta és magyarázta. U. ott, 1888. (Jeles írók XXXII.) — 26.
A német irodalom rövid története
középiskolák számára. U. ott, 1889. — 27.
Dugonics Andr., Toldi Miklós, irodalomtörténeti bevezetéssel. U. ott, 1893. (Olcsó
K. 326.) — Szerkesztette 1868—69. a
Tanügyi Füzeteket (Császár Károlylyal),
1 8 7 2 - 7 8 . a M. Tanügyet (a II. évfolyamtól
Kármán Mórral), 1877—91. az Egyet. Philolog. Közlönyt (P. Thewrewk Emillel);
1 8 8 3 - 9 1 . az Ung. Bevuet. (Hunfalvy Pállal). Sajtó alá rendezte Greguss Ág. Tanulmányainak III. kötetét (1884.) és a Tudós
Nők magyarázatos kiadásának 2. kiadását (1894.) — Jegyei: H. és h.
M. Kiinyv-Szetnle

1876. 201., 253.,

1. — Ország-Világ
faludy
—

-Társaság

M.

Tudom.

1877. 341.

1881. 308. 1. a r c z k . — KisEvlapjai
Akad.

Uj
Almanach

F . X V I I . 18. 1.
1881.

186.,

1884. 229,, 1885. 213., 1886. 225., 1888. 236.,
1890. 250.,

1894. 156. 1. — Petrik

Könyvé-

szete. — H. Könyvészet 1886., 1890—91., 1893.
— Kiszlingstein

Lexikona

K ö n y v é s z e t e . — Pallas

Nagy

IX. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

20. iv sajtó

alá

adatott

1895. június

1.
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Heinrich — Heinsei

Heinrich György, opticus Nagyszebenben. — Munkája : Allgemein
nützliche
Bemerkung
über den Gebrauch der
Augengläser und von deren Auswahl bei
Anschaffung derselben. Kronstadt, 1841.
Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e r 62. 1.

Heinrich János

Dániel.

L.

Henrich.

Heinrich János Nep. (ómoraviczai),
orvosdoktor, fürdő-tulajdonos, a FerenczJózsef-rend lovagja, szül. 1818-ban Pesten ; a bécsi egyetemen 1841-ben nyert
orvosdoktori oklevelet. 1860-ban a budai
ráczfürdőt megvette s újból felépíttette ;
a margiszigeti. baden-badeni gyógyfürdő
s a bécsi Römer-bad is az ő tervei szerint épültek. Meghalt 1888. febr. 9. Budapesten. — Czikke a Hazánk és a Külföldben (1871. Dal Cin Regina a paraszt
nőorvos.) — Munkái: 1.
Dissertatio
inaug.
medico-ophthalmiatrica sistens
quaedam de diagnosi cataractae. Vindobonae, 1841. — 2. Emlékirat
a pesti
városligetbe vezető közúti vaspályáról.
Pest, 1867. (Ugyanez rumén és szerb
nyelven is. U. ott, 1867.)
Síinvyei
K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — YVekerle László, K i s L e x i k o n 735. 1.

és gyászjelentés.
Heinrich Károly,
bölcseleti doktor,
kereskedelmi akadémiai tanár, H. Gusztáv egyetemi tanár testvéröcscse. szül.
1856. okt. 22. Pesten, hol középiskolai
s egyetemi tanulmányait (a sémi és class,
philologia köréből) végezte. 1879—81-ben
a fehértemplomi
állam-gymnasiumban
volt tanár, 1881 óta a budapesti kereskedelmi akadémiának rendes tanára. —
Sok czikket írt, főleg szépirodalmi s nyelvészeti kritikákat a M. Tanügybe, Egyet.
Philol. Közlönybe, a Pester Lloydba;
legtöbbet a Hunfalvy Pál és Heinrich
Gusztáv által szerkesztett Ungarische Revuebe, mely folyóiratot 1892 óta önállóan szerkeszti s kiadja. — Munkái:
1. A görög idegenszavak
a szyr
nyelvben. Adalék a sémi philologiához. Bpest,
Id. Szinuyei J., Magyar írók IV.

642

1878. (Különnyomat a Nyelvtudományi
almosi
Közleményekből.) — 2. Bartal-M
Latin nyelvtana (Latein. Formenlehre)
és gyakorló könyvének (Latein. Übungsbuch) német átdolgozása. Bpest, 1879.
— 3. Anyaggyüjtemény
a német nyelv
tanításához. I. Alaktani rész. II. Gyakorlókönyv. III. Gyakorlókönyv 2. Költői és
prózai olvasmányokkal. U. ott, 1885. —
4. Német olvasókönyv
középiskolai használatra. U. ott, 18 Q 5. (Különnyomat az
Anyaggyűjtemény II. részéből) — 5. Gyakorlati kézikönyv
a német nyelv tanításához középiskolai használatra. U. ott,
1889. — 6. Német olvasókönyv
kereskedelmi akadémiák és középkereskedelmi
iskolák alsó osztályai számára. 2. átdolg.
kiadás. U. ott, 1891. — 7. Német
olvasókönyv
a kereskedelmi iskolák felsőbb
osztályai számára. U. ott, 1893.
M. Könyvészel

1886., 1889., 1891., 1893. és

önéletrajzi adatok.
Heinrici Dániel.

L.

Birthelmer.

Heinsel János,
ág. ev. iskola-rector,
szent-miklósi (Liptóm.)származású; 1660b a n J e n á b a n az egyetem hallgatója volt;
onnét visszatérve Gracza János halála
(1662) u t á n Beszterczebányán volt rector,
honnét Breznóbánvára ment szintén rectornak ; 1668-ban a tanítással fölhagyott
és a politikai pályára lépett. — Munkái:
1. De Aristotelis
cum scriptura sacra
in illis, quae ex lumine naturae innotescunt, consensu et dissensu. Jenae,
1660. — 2. Pericvlvm Logicvm, De Ysu
Notionvm Logicarvm in mysteriis fidei,
quod Divini annuente Numinis gratia,
in Examine Anniversario. P r a e s e s . , . Respondens Andreas Langivs. (Lőcse), 1662.
— 3. 1. N. J. Dissertatio
Logica, de
Conversione Enunciationum. quam Divina
affulgente Gratia, sub praes . . . Ingenii
exercendi causa, In Examine Anniversario, Provectioribus ejusdem Gymnasii
Condiscipulis suis ventilandam proponit.
Respondens Jeremias Pilarik. Leutschoviae, 1663. — 4. Exercitium
Metaphysial
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cum, continens Questionem : An Vniversale Et Singulare Sit peculiaris Disjuncta
Entis Affectio ? Quod Spirante sie Aura
Supremi Numinis. . . sub P r a e s . . . Resp.
Thomas Steller. U. ott, 1665. — 5. Controversies pliysica
de caussis corporis
naturalis, resp. Michaele Pawlowicz. Solnae, 1665. — 6. Diatribe
pliilosopliica
de creatione.
Resp. Matthia Kephalide.
TheoloU. ott, 1665. — 7. Exercitatio
gica, Qua ZHTHMA, De Majestate Omnipraesentiae Christo Homini vere & realiter
communicata, Ad piam & placidam itpôc
StáXe^tv p r o p o n i t u r . . . P r a e s . . . Respond e n t s m u n u s obeunte, Michaele Paulowiez. Leutschoviae, 1666. — 8. Sacra
Disquisitio,
de Natvra Fidei Justificae,
Q u a m . . . s u b m i t t i t . . . Resp. Johanne
Murgaschio. U. ott, 1667. — Nevét Heinzeliusnak írta.
Klein

Nachrichten

I . 397. —

Bartholomaei-

des, M e m o r i a e U n g a r o r u m 142. — Szabó Károly, I t é g i M. K ö n y v t á r I I .

Heinsei Mátyás,
ág. ev. gymnasiumi
rector Breznóbányán, Heinzelius Márton
trstenai ág. ev. lelkész fia. ki fiának mindkét m u n k á j á b a n üdvözlő latin verseket
írt. — Munkái: 1. Aiaaxe^tţ <í>tXoao<pixY)
De Natura Affectionvm Entís in Genere,
Q u a m . . . proponit P r a e s e s . . . Respond e n t e P e t r o R o s s i a r . . .Leutschoviae, 1663.
— 2. Tpoiroc TOU xafKjfopsiaí)'«'. Eov(uvufJ.o?
Hoc est Modus Praedicandi Synonymvs,
Q u e m . . . P r a e s e s . . . Respondente Martino Proserchomeno . . . disquisitioni submittet. U. ott, (1666.) — Nevét Heinzeliusnak írta.
Szabó

Károly,

R é g i M. K ö n y v t á r

I I . 27G.,

296. 1.

Heinzely Márton,
orvosdoktor, zólyomi származású. — Munkája : Dissertatio inaug. de modo agendi remediorum diaphoreticorum et sudoriferorum.
Gryphiswaldiae, 1762.
Szinnyei

Könyvészete.

Heissler Ferencs,
jézus-társasági áldozó pap, szül. 1697. szept. 15. Pozsony-

b a n ; 1711. okt. 14. lépett a r e n d b e ;
tanította a humaniorákat, bölcseletet,
theologiát és egyházjogot; Prágában volt
rector és csehországi tartományfőnök
1 7 4 6 - 4 9 - b e n , hol 1749. decz. 12. meghalt. — Két levele maradt fenn. Olmücz
1748. ápr. 13. és Brünn aug. 25. (Vita. . .
Josephi Stapling. Pragae, 1779. 17. és
18. 1.)
Backer-Sommervogel,

Bibliotheque.. .

Bib-

liogr. IV. 232. 1.

Heiszler György,
orvosdoktor, gyakorlóorvos Szombathelyt. — M u n k á j a :
Vetélkedés mi jobb, a természetes-e vagy
a mesterséges himlőzés ? Melyet a mesterséges himlőoltásnak legkönnyebb és
legegyügyübb módjával együtt kiadott.
Pozsony, 1791.
Sándor

István

K ö n y v e s h á z 261. 1.

Heiszler Gyöső, községi jegyző s okleveles gyógyszerész, szül. 1838. decz.
24. R á r ó n Győrmegyében, hol atyja gróf
Sándor Móricz tiszttartója v o l t ; gymnasiumi tanulmányait Léván és Selmeczb á n y á n végezte s a gyógyszerészi pályára lépett, melynek egyetemi tanfolyam á t a bécsi s pesti egyetemen végezte s
1862-ben oklevelet nyert, mire LovasBerénybe (Fejérm.) ment gyógyszerészgyakornoknak, m a j d 1872-ben Vaálon
(Fejérm.) gyógyszerésztulajdonos lett, hol
1879-ig működött. Ezen idő alatt a közigazgatási ügyekkel is különös előszeretettel foglalkozott; 1874-ben Vaálon községi elöljáróvá is megválasztatott. 1879-ben
Lovas-Berénybe községi jegyzőnek választották meg. 1880-ban megalakította
a székesfejérvári járási jegyzők egyletét,
melynek elnökévé választatott. 1882-ben
alakult meg a fejérmegyei községi jegyzők egylete, melynek elnöki tisztét megalakulása óta viseli. 1873 óta megyebizottsági t a g ; 1881 óta a jegyzői szigorlati bizottság t a g j a ; a lovas-berényi
önkéntes tűzoltó egyletnek alelnöke. —
Czikkeket írt a gyógyszerészi és a közigazgatási szaklapokba.
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Heiszier
Jegyzői

Almanach

58. 1. a r c z k . —

1894-re. îs a g y - B e c s k e r e k

Magyar

Géniusz

1895. 17. Sz.

arczk.

Heiszler József, bölcseleti doktor, ev.
ref. lelkész, szül. 1819. febr. 21. NagyKárolyban Szatmármegyében r. kath.
szülőktől, kik őt a kegyesrendiek kezére
bízták. Magasabb kiképeztetését a rend
költségén végezte, a midőn 24 éves korában bölcseleti doktor lett és pappá
szenteltetett föl. 1848 előtt a kegyesrendiek pesti gymnasiumában működött mint
tanár. 1848-ban mint önkéntes vett részt
a Jellachich elleni hadjáratban ; de ennek
végeztével lába megromolván, elhagyta
-a visszavonuló hadsereget és 1849-ben
a csornai ütközet után Vámosra vonult
vissza Pap Istvánhoz, kinek barátságát
már előbb bírta s ennek ellenzése dac z á r a áttért Veszprémben az ev. ref. egyház kebelébe s alkalmaztatott ugyanazon
egyházmegyében Oláh János péczeli lelkész mellett segédül. Nemsokára az egyházmegye szine előtt oly kitűnő vizsgát
lett, hogy 1850 nyarán P á p á n megválasztották theologiai tanárnak. A héber
exegesis, régiség és egyháztörténelem voltak szaktárgyai. Négy évig tanított Páp á n mint rendes tanár, midőn Kerkapoly
Károly bölcselettanár izgatásaira az öregebb tanárok részéről kellemetlen ellenh a t á s r a talált, mely összetűzésre adott
o k o t ; az egyházmegye ugyan neki adott
igazat, H. azonban nem m a r a d t tanszékén, h a n e m a lelkészi pályára lépett.
1854-ben a mocsoládi (Somogym.) lelkészi hivatalt fogadta e l ; innét másfél
é v múlva Gyönkre ment az ottani magyar és német gyülekezet papjának. 1856b a n Fördős Lajos felajánlá neki a kecskeméti egyik hittani tanszéket, állandó
igazgatósággal, és egykori tanítványai
köréből fölállította a hittanszaki tanári
kart. A pátens korában azonban Bécsben ellenei oda vitték a dolgot, hogy a
megerősítés elmaradt. Minthogy az Entw u r f o t a gyönki gymnasiumban bevinni

meggátlá, vizsgálat rendeltetett ellene. Az
egyházkerület helyt adott a soproni helytartóság követelésének és őt Sóvéra a
bácsmegyei német egyházba tette át.
1859 őszén pályázat ú t j á n elnyerte a
sárospataki főiskolában a görög exegesis és egyháztörténelem tanszékét. 1868ban ugyanott a dogmatika tanárául választatott meg. A protestáns egyháznak
tudományos m u n k á s s á g a iránt tanúsított
érzéketlenség bántotta s 1869 őszén elhagyta Patakot és Dombrádra a felsőszabolcsi egyházmegyébe m e n t lelkésznek, hol jelenleg is működik. — Czikkei
a Révész Imre által szerkesztett Prot.
Egyh. és Iskolai Figyelmezőjében, a Czelder Figyelőjében, a Balogh F., utóbb Joó
István szerkesztette Ev. Prot. L a p b a n
jelentek meg, mindegyikben mint az
orthodoxiának egyik legerősebb bajnoka
írt és k ü z d ö t t ; a Sárospataki Füzetekben (1860. Ivrisztianizmus birkózása a
világgal, székfoglaló beszéd szept. 17.
Különnyomatban is megjelent, 1861. A
legközelebb mult és hatása, A keresztyénség az unió szempontjából, 1862. Emlékbeszéd Ragályi Károly gyászünnepélyén,
1863. Közigazgatói tudósítás. 1864. Hit
és kijelentés, 1867. Palóczi Horváth Mária
emlékezete), a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1889. Az igazság keresése legméltóbb törekvése az embernek), a Sárospataki Lapokban (1887. Szeremlei Gábor
emlékezete.) — M u n k á i : 1. A keresztyénség és ker. egyház
történelme.
I
köt. A nicaeai zsinatig. S.-Patak, 1861.
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 2.
Egyháztörténelmi
kézikönyv.
U. ott,
1862—63. Két kötet. (Kiadta az egyházkerület, mint examinatoriumot.) — 3.
Egyházi
munkálatok.
(I—III-ik kötet).
U. ott, 1862., 1865., 1870. IV. kötet.
Debreczen, 1877. — 4. Magyar
egyházi
reformatio
történetének
vázlata.
U. ott,
1864. — 5. Római
levelek
exegesise.
Sárospatak. 1866. — 6. Az első közönséges (Jakab)
levél exegesise.
U. ott,
21*
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1867. — 7. Első Korinth.
levél exegesise. U. ott, 1868. — 8. Dogmatikai
felolvasások.
U. ott, 1869. (Az 5 - 8 . sz.
munkákat a theologiát hallgató ifjúság
adta ki saját kölségén.) — 9. A keresztyén ember könyve.
Elmélkedések és
imák. Pest. 1872. — 10. A dobos tábornok. (Básta). Tört. elbeszélés. Nyíregyháza, 1875. — 11. Halotti egyházi
beszédek. U. ott, 1876. (Petrik Géza, Egyházi Könyvtára IV.) — 12. A
multak
árnyai.
Tört. elbeszélések. Debreczen,
1877. (a Debreczeni Ellenőr melléklete.)
— 13. A kormányzó.
(Gritti.) Tört. elbeszélés. Nyíregyháza, 1887. (a Nyirvidék
melléklete). — 14. Liga-jog.
Tört. elbeszélés. U. ott. 1887. (a Nyirvidék melléklete.) — 15. Észrevételek
és elmélkedések
Presbyteri Janus röpirata felett. Sárospatak. 1892. (Különnyomat a Sárospataki
Lapokból.) — 16. Vallás-bölcsészeti
tanulmányok
az Isteneszme és a kapcsolt
eszmék történetének körében. Nyíregyháza, 1894. (Kiadta a felső-szabolcsi ev.
ref. papi egylet.) — Szerkesztette a Sárospataki Füzeteket 1867—68-ban. Kéziratban : A pápák élete az elfogadott, de be
nem váltott elvek alapján, Dombrád,
1873.. Jézus élete (Ez legkedvesebb munkája, írja, «megkínált vele két püspököt,
két egyházkerületi gondnokot, de nem
kellett senkinek még 30 ezüst pénzért
sem napjainkban a J. Kr.»); mintegy 200
prédikáczió; r e g é n y e i : Martinuzzi és
kora, Zsigmond király és kora, Konstantinápoly végnapjai sat., végre Az ember
eposza, vallásbölcseleti mystérium. —
Levelei Erdélyi Jánoshoz. Gyönk, 1859.
szept. 30., okt. 21., 1860. jan. 10., márcz.
8., jún. 1. és júl. 3. (az Erdélyi-Tárban
Erdélyi Pál gyűjteményében.) — Arczk é p e : sárospataki hittanár korából eltávozása emlékeül tanítványai adták ki
1869-ben, kőny. rajzolta Z. E. nyomt. a
Légrády testvérek Pesten.
Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m I. —
Mitroeics György, E g y h á z s z ó n o k l a t t a n . S . - P a -
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t a k , 1878. 174. 1. — Balogh

Ferencz.,

M.

Prot.

Egyházirod. Története. Debreczen, 1879. 47.
1. — Petrik

Könyvészete.

1885. 170. 1.

—

— M. Könyrészet

pok Lapja 1890. 37

Uj

M.

1888. —

Athenár
Közpa-

sz. a r c z k . és ö n é l e t r a j z i

adatok.
Heisler Lőrincz, Jézus-társasági t a n á r ,
később világi pap, szül. 1738. júl. 30.
Mecskén Baranyamegyében; 1757. okt.
18. lépett a r e n d b e ; elvégezvén tanulmányait, négy évig a nagyszombati convictus tanulmány-felügyelője s 1771—72.
a földrajz t a n á r a volt a nagyszombati
egyetemen. A rend eltöröltetése u t á n az
esztergomi főmegyébe vétetett föl. Meghalt 1783. decz. mint az ungvári papnevelő igazgatója. — Munkája: Panegyris D. Ivoni dicta. Tyrnaviae. 1769.
Stoeger,

Scriptores

128.

—

Necrol.

Strig.

57. 1. — Backer-Sommervogel, Biogr., B i b l i o g r .
I V . 228. — Zelliger
Alajos, E g y h á z i í r ó k

Csarnoka 167.
Heitler Móricz, orvosdoktor, szül. 1848.
márcz. 21. Korompán Pozsonymegyében;
a bécsi egyetemen hallgatta az orvosi
tudományokat Skoda és Ooppolzer t a n á roktól ; 1871-ben lett orvosdoktor és 1876ban habilitáltatta magát a bécsi egyetemen mint a belgyógyászat tanára. —
Irodalmi czikkei leginkább a szív és tüdő
betegségeit, úgy a tuberculosist, pleuritist
tárgyalják és czikkei megjelentek a Jahrbücher der k. k. Gesellschaft der Aerzte,
a Wiener Klinik, a Wiener medicin. Wochenschrift és főkép az általa 1882-ben
alapított és azóta szerkesztett Centralblatt
für die gesammte Therapie cz. szaklapban.
Eisenberg,

Ludteig,

Das

geistige W i e n II.

192. 1. (hol főbb czikkeinek repertóriuma s
más irodalmi működése is elösorolvák).
Heitz Endre,
ág. ev. lelkész, szül.
1844-ben Szász-Sebesen, hol hasonnevű
atyja kocsigyártó v o l t ; a gymnasiumot
ugyanott 1858-ban végezte, mire a lipcsei
egyetemen theologiát és bölcseletet hallgatott és 1859. máj. 13. a jenai egyetemen iratkozott be. 1860. szept. 2. a szászsebesi leányiskolánál alkalmazták. 1874.
jún. 1. lelkész lett Péterfalván Nagy-
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Szebenmegyében és 1890. szept. 17. óta
lelkész Szász-Sebesen. — Programmértekezése a szász-sebesi ág. ev. gymnasium
Értesítőjében (1870. Beiträge zum FrôMythus aus Mähre und Sitte der Deuts c h e n in Siebenbürgen.)
Programm

des ev. U n t e r g y m n a s i u m s

und

der damit verbundenen Lehranstalten in
Mühlbach

1S74. 5t. 1. — Mokos,

Magyaror-

szági tanulók a jenai egyetemen 117. 1. —
Statistisches

Jahrbuch,

llermannstadt,

1801.

29. 1.
H e i t z m a n n Gyula, orvosdoktor, szül.
1847. decz. 22. P e s t e n ; a gymnasiumot
szülővárosában végezte; azután a bécsi
«gyetemen az orvosi tudományokat hallgatta ( 1 8 6 5 - 7 0 . ) ; 1871-ben ugyanott
orvos- és sebészdoktori oklevelet nyert.
1873-ig több bécsi kórházban mint orvos
m ű k ö d ö t t ; 1880-tól 1886-ig Bandi tanár
segédje volt a Poliklinikám 1873-tól 1880-ig
tudományos munkák illustrálásával is
foglalkozott. — Orvosi czikkeket írt a
külföldi, leginkább bécsi szakfolyóiratokba.
— Munkái: 1. Compendium
der
chirurgischen Instrumentenverband
und Operationslehre.
Wien. 1869. (Legújabb kia d á s 1887. Magyarul: A sebészi kór- és
gyógytan alapvonalai. A 3. jav. és bőv.
kiadás után ford, id Purjesz Zsigmond.
Compendium
Bpest, 1874—77.) — 2.
der chirurgischen
Pathologie und Therapie.
U. ott, 1881. (Legújabb kiadás.
Az 1. és 2. sz. m u n k á t testvérével H.
Károlyival együttírta.) — 3.
Compendium
der Gynäkologie.
U. ott, 1891.
Eisenberg,

Ludwig,

Das geistige Wien. II.

193. (Czikkeinek repertóriumával.)
H e i t z m a n n Károly, orvosdoktor, előbbinek testvére, pesti származású, jelenleg
Amerikában él mint new-vorki orvostanár. — Munkái: 1. Die descriptive
und
topographische
Anatomie des Mentschen
i n 600 Abbildungen. Wien, 1869—73.
Két kötet (2. kiadás. U. ott, 1875.) — 2.
Zur Kenntniss
der
Dünndarmsotten.
U. ott, 1869. — 3. Untersuchung
über
das Protoplasma.
U. ott, 1873—74. (A
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2. és 3. m u n k a különnyomat a Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wissenschaften cz. évkönyvekből).
Szinnyei

Könyvészete.

Héjas Pál, főgymnasiumi t a n á r , szül.
1835. jan, 25. Kastélyos-Dombón Somogymegyében; a gymnasiumot Csurgón, a theologiai akadémiát P á p á n végezte. 1856-ban nevelő volt rövid ideig
a Pázmándy-családnál; azután a pápai
főiskolában egy évig senior és 1857 óta
a csurgói főgymnasium tanára. 1875-ben
a kolozsvári egyetemen classica philologiai tanári oklevelet nyert. — Czikkeket
írt a Prot. Egyh. és Iskolai Lapba, a
Debreczeni Lapba, a M. Nyelvőrbe, a
győri Dunántúli Protestáns Közlönybe
(1890. A görög nyelv kérdése). Salzmann
philantrop munkáinak négy kötetét lefordította m a g y a r r a ; ebből a Hangya
könyvecske megjelent a somogymegyei
Tanügyi Lap tárczájában. Programmértekezései a csurgói ev. ref. főgymnasium
Értesítőjében (1867. Emlékvers gr. Somsich Pongráczról, 1883. Emlékbeszéd. Gróf
Festetics György, mint a csurgói ref.
gymnasium alapítójának emlékezete, 1884Évzáró beszéd, 1895. A csurgói ev. ref.
főgymnasium száz éves története 1792 —
1895-ig).
Csurgói

ev.

ref.

főgymnasium

Értesítői

és ön-

életrajzi adatok.
Héjjá Endre.

L.

Héya.

Hejnegger Péter, szent Ferencz-rendi
szerzetes, kismartoni (Sopronm.) származású; 1712-ben lépett a rendbe; 1714-ben
miséspappá szenteltetett föl; hét évig a
bölcseletet tanította; 1726-tól theologiai
lector volt; 1735-ben mint tartományi
custos alkalmaztatott és egyéb papi szolgálatokat tett. Meghalt 1759. aug. 13. a
kismartoni rendházban. — M u n k á j a :
Idea perfecţi
confessarii...
Farkas,

Seraphinus,

Scriptores

Ord.

Min.

S. P. Francisci. Posonii, 1879. 5ö. 1.
Hekinger István,
gymnasiumi tanár,
szül. 1849. decz. 5. Baján Bácsmegyében;
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középiskoláit ugyanott végezle s 1869-től
a pesti egyetemen a természettant és
mennyiségtant hallgatta. 1870-ben a tanárképzőbe vétetett föl és évi 400 frt
állami ösztöndíjban részesült; szaktárgyain kívül két évig Horváth Cyrill bölcseleti s Toldy Ferencz magyar irodalmi
előadásait is hallgatta. 1872-ben a tanárképző g y m n a s i u m b a n segédtanár lett, bol
a gyakorlati tanítás mellett Kármán Mór
paedagogiai, methodikai s psychologiai
előadásait hallgatta s ugyanazon idő alatt
a középiskolai tornatanfolyamot is elvégezte (1881-ben képesítő vizsgát is tett).
1873-ban az aradi főgymnasiurnhoz nevezték ki t a n á r n a k és 1874-ben Budapesten tanári vizsgát tett. 1875 végén
családi körülményei miatt a bajai gymnasiumhoz ment át, h o n n a n 1880-ban a
kaposvárihoz, 1885-ben pedig a pécsi
állami főreáliskolához helyezték át, hol
jelenleg is működik. — Czikkei az aradi
főgymn. Értesítőjében (1875. A görögök
physikája), a bajai r. k a t h . gymnasium
Értesítőjében (1877. N é h á n y szó a természettudományok gymnasiumi kezeléséről és beosztásáról), a Somogyban
(1881-től : Főgymnasiumot Kaposvárnak,
Templom és iskola sat.), a P. Naplóban
(1882. júl. 26. Tanárképzésünk jelene és
jövője), a Közoktatásban (1882. Miként
válhatik az ige testté, A kor mint argumentum), a M. Tanügyben (1883. Tanügyi
statisztika, 1886. Közoktatásunk állapota
tíz év előtt és tíz év után, A tanári
körökről, A m a g y a r reáliskola társadalmi
helyzete), a pesti iparos- és alsófokú
keresk. iskola Értesítőjében (1889. Az
angol iparfejlődés történetének korszakalkotó mozzanatai), a Siklós és Vidékében
(1890. Az ipar, kereskedelem és természettudomány kölcsönhatása), az Országos
középiskolai Tanáregyesület Közlönyében
(1894. Közoktatásunk újabb fejlődésének
előfeltételei), az Egyet. Közokt. Szemlében
(1892—93. Közoktatásunk reformtényezői)
sat. — Munkái: 1. Csillagászati
földrajz.

Baja, 1877. (Kőnyomat.) — 2. A szüla
kibékülése az iskolával. Pécs, 1888. (Különnyomat a pécsi főreáliskola Értesítőjéből). — 3. A természettudományok
egyetemes haszna.
U. ott, . . . . — 4. A
tanárhiány
okai. Bpest, 1895. (Különnyomat az Orsz. Középisk. Tanáregyesület
Közlönyéből). — Következő munkái kőnyomatban jelentek me:: vagy kéziratban
m a r a d t a k : A felsőbb fokú egyenletek
feloldási rendszereiről, Budapest delejes
összrendezőinek kiszámítása, 50 frt állami
jutalomban részesült, Csillagászati földrajz a középiskolák VIII. oszt. számára
(kőnyomat). A tanár helyzete keleten1884. és három tanügyi, illetőleg physikai munka. — Társadalom cz. hetilapot
indított meg 1883. decz. 24-től Pécsett,
mely 1885. jún. 27-ig jelent meg.
Sirisaka Andor szives közlése.

Hekler Antal, uradalmi felügyelő Csekonics Endrénél Zsombolyán, hol 1886.
márcz. 21. meghalt 67. évében. — Czikkei
a M. Gazdában (1845—47. A torontáli
dohánymívelés, annak hiányai és akadályai, Gazdasági tudósítások Torontálból).
Gyászjelentés.

Heksch Adolf. — Munkája: Közlések
a juhtenyésztés és gyapjúipar köréből;
ajánlva a magyar nemes gazdasági társaságnak. Pest, 1839. (Németül. U. ott„
1839.)
Szinnyei

Könyvészete.

Heksch Sándor,
magyarországi származású bécsi író. 1867 körül a pesti
Lloyd-társulat hivatalnoka volt. Meghalt
1883. jan. elején 49 éves korában. —
M u n k á i : 1. Die Donau von ihrem Ursprünge bis an die Mündung. Eine Schilderung von Land und Leuten des Donaugebietes. Mit 200 Illustr. u. einer Karte.
Wien, 1879—80. (2. kiadás. U. ott. 1881.)
— 2. Tátra-Füred
éghajlati gyógyhely
és vízgyógyintézet. Felső-Magyarország.
Szepesmegye. U. ott, 1881. (Az osztrákmagyar gyógy- és fürdőhelyek I. Németül -
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ü . ott, 1881.) — 3. Illustrirter
Führer
durch
die Karpathen
und oberungarischen Badeorte., U. ott, 1881. (30 ábrával és öt térképpel.) — 4.
Illustrirter
Führer durch Ungarn
und seine Nebenländer. Ugyanott, 1882. (50 rajzzal
és négy térképpel). — 5.
Illustrirter
Führer durch Budapest
und Umgebungen. U. ott. 1882. (40 rajzzal és 7 térképpel, 2. kiadás. U. ott, 1885.) — 6.
Illustrirter
Führer
durch
die
ungarischen
Ostkarpathen,
Galizien, Bukovina und Rumänien. U. ott, 1882. (50
képpel és 6 térképpel.) — 7. Aus UnPressburg, 1884.
garns Novellenschatz.
— 8. Blüthen
aus dem Osten. U. ott,
1884. — 9. A trencsén-teplicsi
fürdő
leirása. U. ott, 1884. (Németül és francziáúl is.) — 10. Kalauz
Budapesten és
az országos kiállításon, számos képpel.
Budapest és az orsz. kiállítás a színházi
számozott ülőhelyek tervrajzával. Bpest,
1885.
Typray

K ö n y v é s z e t e 1880. — Horváth

Ignácz

Könyvészete 1881—83. — Kisslingstein Könyvészete. — Kayser, B ü c h e r - L e x i e o n XXI. 632.,
X X I I I . 468. — Vasárnapi Újság 1885.
szám.

Helch Mihály,
tanító Prépostfalván
(Probstdorf) Erdélyben. — Munkái: 1.
Mittheilungen
aus der Lehrerzusammenkunft in Wurmloch. Hermannstadt,
1870. (Többekkel együtt). — 2. Präparativum
zum Bechenunterricht
in der
Volksschule. Die drei ersten Schuljahre.
U. ott, 1875.

vénytársulatoknál). — M u n k á j a : Csődtörvényünk
reformja.
Bpest, 1874.
Petrik

Könyvészete.

Held Máté, orvosdoktor. Rákóczi Zsigmond udvari orvosa 1651 körűi. —
Czikke: De auri vegetabilis Hungarici
existentia. (Miscell. Nat. Curios. Dec. I.
an. 1. Obs. 131. pag. 256.; melyet több
külföldi tudományos folyóirat és munka
átvett.) — Munkája : Dissertatio
inaug.
medica De Arthritide. Stetin, 1645. (Merklinus, Linden. Ren. 1648. 791 1.)
Weszpremi, Suicincta Medicorum Biogr.
Cent. II. Pars Altera 159—170. 1.
Heldmann András,
a német nyelv
tanítója az upsalai iskolában, berethalmi
származású, 1709—11-ig a nagyszebeni
gymnasium tanulója volt; azután egy
Erdélyen keresztül utazó svéd katonatiszt
magával vitte Svédországba, hol letelepedett; 1738-ban még életben volt. —
Munkái: 1. Disputatio
historica de origine castrensium Transilvaniae Germanorum, quam praes. M. Fabiano Törner
. . . ventilandam publice sistit. Upsaliae.
1726. — 2. Grammatica
Germanica•
Suethizans,
aller den bäste Genwägen
tilt Tyska Spräket, für en Schwänsk.
Stockholm és Upsala, 1726. — 3. Schwedische Grammatik.
Upsala, 1738. (Valószínű, hogy az előbbinek újabb kiadása.)
Horányi,

M e m o r i a I I . 81. —

vert,

Nachrichten

Helcz Ferencz, gymnasiumi VIII. oszt.
tanuló. — Munkája : Zsengék.
Költeményfüzet. Esztergom, 1867. (Merkl Ede
költeményeivel együtt. A tiszta jövedelem a gymnasiumi könyvtáré).
Petrik

Könyvészete.

Held Kálmán,
jogi doktor, ügyvéd
Budapesten. — Czikke az Igazságügyben
(II. 1874. Az alaptőke leszállítása rész-

148. 1. —

Ersch

und

Gru-

ber, Alig. Encyclopädie II, Sect. V. Theil
71. 1. — Budapesti

A tn. n. múzeumkönyvtárában levő könyvpéldányok után.

Adelung-Jöcher,

Alig. Gelehrten-Lexikon II. 1889. 1. — Sei-

Trausch,

Szemle

1859. V I . 295. 1. —

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 98. 1. —

Horvát István kézirata: Lexicon Eruditorum (a m. n. múzeumban).
Helfy Ignácz, bölcseleti doktor, országgyűlési képviselő, a Petőfi-társaság tagja,
szül. 1830. márcz. 15. S z a m o s u j v á r t ;
már tizennégy éves korában önerejére
volt hagyatva ; iskoláit Nagy-Károlyban
és Pápán végezte; bölcseleti tanulmányait a pesti s bécsi egyetemen kezdte
meg és a paduain végezte be. 1848-ban
részt vett az ifjúság márczius 15. tűnte-
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lésében ; szolgált a bácskai magyar h a d seregben és a szenttamási sánczok alól
elszólítva Kossuth irodájában alkalmaztatott, kivel azután együtt volt Debreczenben. Hivatalos teendői mellett ez
időben hírlapírással is foglalkozott; egy
hazafias czikkét Gsányi mint proclamatiót függesztette ki A r a d o n ; e miatt a
szabadságharcz után a kolozsvári katonai
törvényszék elé állíttatott és 1850-ben
Pestre internáltatott; 1852-ben Bécsbe.
1854-ben pedig Paduába költözött, hol
tanulmányait befejezvén, 1855-ben bölcseleti doktorrá avatták és kinevezték Mant u á b a n az irodalom, m a j d a bölcselet tanárának. Itt az 1859. háború idején összeköttetésbe lépett az emigratióval. Ez kitudódott és neki tíz óra alatt el kellett hagynia
a várost. Milanóba ment. hol nyomdát
és politikai lapot alapított; az Alleanza
cz. lapja, melybe Kossuth és Klapka is
irtak. nyolcz évig nagy buzgósággal szolgálta a magyar, a velenczei, római s lengyel emigratió érdekeit. Ez idő óta összeköttetése Kossuthtal egyre szorosabbá
vált. A kiegyezés után 1869-ben Milanóban Magyar Magyar cz. folyóiratot alapított (Rochefort hires Lanternejének alakj á b a n és m i n t á j á r a ; ebben élesen megtámadta a kiegyezést, ennek szerzőit és
védőit. 1870-ig 18 füzetejelent meg és nagy
mennyiségben csempésztetett az országba;
egy teljes példánya a Kossuth könyvtárával került a m. n. múzeumba). 1869ben eladta nyomdáját s üzleti összeköttetések végett Angolországba utazott.
Visszatérte után a szent-lőrinczi kerület
Kossuth Lajos ajánlatára (Kossuth Ferencz helyett) képviselőnek választotta.
Ez időtől fogva nagy buzgósággal szolgálja a szélsőbal ügyét. Simonyi Ernővel együtt leginkább ő vezette a párt
ügyeit. Tekintélyét különösen a Kossuthtal szakadatlan levelezés által fentartott
összeköttetésének köszöni. 1878-ban Debreczen második kerületében, 1881-ben a
szent-gotthai'di kerületben választatott
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meg, de 1884-ben az utóbbi kerületben
kisebbségben maradt és csak később jutott be a házba a székely-udvarhelyi
kerület mandátumával. Az 1887. választásoknál úgy a szent-gotthardi, mint a
szegvári kerületben választották meg ;
ő az utóbbi kerület m a n d á t u m á t tartotta
meg. 1892-ben ismét ezen kerület választotta meg képviselőjének. A pénzügyi
bizottság tagja. A Ganz-gyár részvénytársaság felügyelő bizottságának is tagja.
Midőn Kossuthnak anyagi gondokkal kellett küzdenie, ő bírta reá Iratainak kiadására s ez Iratokat ő rendezte sajtó alá. Jelenleg is e munka folytatásával van elfoglalva, Családi neve 1848 előtt Helfer volt.
— Czikkei, elbeszélései s költeményei
az Életképekben (18Í8. tábori tudósítások
Ó-Verbászról),a Hölgy futárban (1850—51.,
1854—56. Bécsi séták és Olaszhoni séták,
Ristori Adél, 1859. Ristori énekéről), a
Divatcsarnokban (1853. beszély és Naplómból), a Délibábban (1853. Naplómból),
a Vasárnapi Újságban (1854. elb. 1860.
Magyar mező Olaszországban), a Néplapban (1857. Mailand), a Nővilágban (1859.
beszély), a Nép Zászlójában (1887. Hogy
van Kossuth Lajos), a M. Salonban (II.
1884—85. Apró jegyzetek Kossuth Lajosról), a Fővárosi Lapokban (1894. Egy
kis visszaemlékezés.) Az 50-es évek végén Olaszországban igen buzgón ismertette irodalmunkat, nem telt el hónap,
hogy valami magyar m u n k a olasz fordítása ne jelent volna meg tőle, így
1858 —59-ben egy milanói lapban L'Ungheria litteraria et artistica cz. ismertette hazánkat haladási szellemben, egy
veronai lap 1859-ben hozta Jókaitól A
láthatatlan seb cz. novelláját, lefordította
Jókai Decameronjának legsikerültebb novelláit és Petőfi több költeményét. Miután
a Petőfi-társaság tagjának választotta 1894.
jan. 28. nagygyűlésén: Költészet a politikában és a politikai költészet cz. értekezésével foglalta el székéi. — Munkái :
1. Világtörténet
zsebben.
Pest, 1854.

H e l l e — H e l l e b r a n t h
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(Ism. Pesti Napló 169. sz.) — 2. Barone
Giuseppe Eötvös, II notajo del villaggio.
Tradotto dal prof. Valbusa, confrontato
coli originale ungherese e provveduto
di prefacione, dal prof. Dr. Ignazio Helfy.
Verona, 1855. — 3. Fiori del campo
litterario Ungherese. Milano, 1859. (Anthologia.) — 4. Mindenféle
és semmi.
Pest, 1860. (Elbeszélések. 2. kiadás. U.
ott. 1861.) — 5. MauricÂo
Jókai,
La
piogia invisibile.
Traditione d e . . . Milano, 1865. (Cicconi Teobald, Gelosia cz.
dramatizálta s az olasz színpadokon
többször hatással előadták.) — Szerkesztette a Magyar Újság cz. politikai napilapot 1871. jan. 1-től 1872. decz. 31-ig
és a Függetlenség mint a Népzászlója
cz. hetilapot 1875. jan. 2-tól 1876. márczius 25-ig mint kiadótulajdonos Budapesten.
Arany

Trombita

1873. a r c z k . — Üstökös

48. sz. — Kertbeny,

1875.

A m a g y a r irodalom a

világirodalomban. Bpest, 1876. 41., 42. 1. —
Budapester

lllustrirte

Zeitung

1881.

62.

Sz.

a r c z k . — Vasárnapi Újság 1878. 52. sz. a r c z k . ,
1888. 48. sz. a r c z k . — Petrik K ö n y v é s z e t e és
Bibliogr. — Ország-Világ 1891. 51. Sz. a r c z k .
— Sturm Albert,
Országgyűlési Almanach

1892—97. Bpest, 1892. 231. 1.
Helgenmeyer János Jakab,
pozsonyi
ág. ev. isKolaigazgató. — Munkája : Bispvtatio Logica. De Conversione Orationum Enuntiativarum. Quam, D. A. G.
Praeside M. Joh. Jacob Helgenmayero
Argentoratensi, Gymnasii Evang. Poson :
p. t. Rectore. Publice ac solemniter defendere suscepit J o h a n n e s Molitoris...
(Trencsin), 1640. (U. ott, 1641-ben is
megjelent.)
Klein Nachrichten 1. 18. 1. (Hibásan tulajdonítja e munkát Böhm Kristófnak ; u. o.
a nyomtatási hely [Pozsony] és a megjelenési év [1654] szintén hibás.) — Faló, Mon u m e n t « I V . 264. — Szabó Károly,

R é g i M.

Könyvtár II. 158., 164. 1.
Heliadaes József, trencséni polgár. —
M u n k á j a : Prosopopaeia
. .. Joh. But o v s z k y . . . Trencsin, 1639. (Jana, Hodik.
Mors Justorum . . . cz. Butovszky János
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fölött tartott halotti beszédek
nye IV.)
Szabó Károly,

gyűjtemé-

R é g i M. K ö n y v t á r I I . 153. 1.

Heliser József,
városi tanácsos, H.
József polgár és Kantnerin Erzsébet fia,
szül. 1779. ápr. 12. Esztergomban ; atyja
1798-ban elhalván, gyermekek oktatása
mellett végezte ugyanott a gymnasiumot,
azután Pesten a bölcseletet. A törvénytudományokat kénytelen volt magánúton
tanulni, mire Esztergomban írnoki állást
foglalt el. Néhány év múlva árvák gondnoka, 1829-ben városi tanácsos lett, mely
hivatalát 1844-ik évi augusztus 10-én történt halálaig viselte. A Subich Ferencz
királyi ügyigazgató 2538 kötetből, több
kézirat- és térképből álló könyvtárát
megszerezvén, ezt végrendeletileg szülővárosának hagyta, 3000 váltó forintot
rendelt annak g y a r a p í t á s á r a ; ezzel a
városi könyvtár alapítója lett. Ebben
m a r a d t reánk a Pannóniai ének Subich
másolatában. — M u n k á j a : Rövid
tudósítás az 1838. árvízről,
annak következményeiről, a kárvallottak számára
befolyt segedelmekről és ezeknek felosztásáról. Esztergom, 1839. szept. 12. U.
ott. — Kézirati m u n k á j a : Descriptio comitatus Strigoniensis 1827. (Esztergommegye l e v é l t á r á b a n ; másolata a m. n.
múzeum l e v é l t á r á b a n ; ívrét 65 levél.)
Nevét Helischernek is irják.
Ponori

Thewrewk

József,

t é s n a p j a i 39. 1. — István
111. 1.

—

Petrik

Magyarok
bácsi

Bibliogr.

1862.

— Zelliger,

Esz-

t e r g o m - V á r m e g y e i í r ó k 65. —
téneti

Közlemények

szüle-

Naptára

irodalomtör-

1893. 438. 1.

Hell József Károly,
bányász és főgépmester, H. Miksa csillagász testvérbátyja, szül. 1713-ban S e l m e c z b á n y á n ;
a h u m a n i ó r á k tanulása u!án, a mechanikai, hydraulikai, geometriai s physikai
tanulmányokra adta magát és atyja nyomdokait követve, a m a g y a r bányavárosok
főgépésze lett. Találmányai közül fölemlítendők : 1734-ben egy vízemelőgép,
melylyel a víz 52 ölnyire fölhajtható
v o l t ; 1736-ban egy másik vízemelőgép,
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vízkerék nélkül, melylyel a víz 80 ölnyire fölhajtható ; 1744-ben h á r o m vízemelőgép, melyek 1751-ben Selmeczbán y á n a Pieber- és Leopold-tárnákban
állíttattak föl és Hell-gépek nevet nyertek ; még három más hasonló gépet állított fel a Zsigmond-tárnában ; két vízemelő géppel, a Schichtriszhegyi bányaüregből, mely öt évig víz alatt állott,
ezen vizet kiemelte; egy lövőgép 240
lőcsővel, melylyel két személy segítségével két óra alatt 1600 lövést lehetett
t e n n i ; légszivattyú, mely csak 1753-ban
vétetett használatba, ezzel 24 óra alatt
8—10,000 akó vizet lehetett k i e m e l n i ;
egy lövőgép, melylyel légnyomás által
nehéz lövegeket lehetett nagy távolságra
s biztosan lőni (ezen gépnek leírása a
londoni Philosophical Transactionsban
jelent m e g ) ; 1756-ban
légtisztítógép,
melylyel az ezer ölnyi mélységben levő
bányaüregbe tiszta levegőt h a j t és a
rosszat eltávolítja, ezen gép 1760-ban a
művelés alá vett selmeczi Ferencz császár tárnánál alkalmaztatott. — Munkája : Berechnung
der
Luftmaschine,
welche in der niederungarischen Bergstadt zu Schemnitz bei dem Amalia
Schacht vom Herrn. . .Oberkunstmeistern
erfunden, erbauet uud im J a h r e 1753.
den 23. März ist angelassen worden.
Wien, 1771. Egy tábla rajzzal.
De Luca, Das gelehrte Oesterreich. W i e n ,
1770. I . 311. 1. — Ersch

u . Gruber,

Allg.

En-

cyclopädie. II. Sect. V. Th. 152. (Rumy.) —
Szinnyei

Könyvészete.

Hell Miksa,
bölcseleti doktor, csillagász, szül. 1720. máj. 15. Selmeczen, hol
atyja H. Mátyás Cornelius az ottani bányák mathematikusa s főgépmestere volt ;
H. Beszterczebányán rhetor volt, midőn
1738. okt. 18. Trencsénben a jezsuita
rendbe lépett; a bölcseletet h á r o m évig
hallgatta. 1740-ben a bölcseleti tudományok hallgatása végett a r e n d Bécsbe
küldötte. Szabad idejét a természettudományok tanulmányozására fordítá, s bú-
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várlatai tárgyát kezdetben a mesterségesen összeállított nap- és vízórák egyszerűsítése, az addig használt föld- és
égtekék szabatosabb, czélszerűbb készítése képezék. 1744—45-től kezdve kizárólag kedvencz tárgyának élt. Tervei
kivitelében hathatósan támogatta Fröhlich
Erasmus, jeles t ö r t é n e t b ú v á r ; az ő befolyásának köszönhette azt is, hogy a
keleti nyelvek a k a d é m i á j á n a k igazgatója,
Frantz József csillagászati vizsgálódásaihoz segédül szemelte ki, s a természettani múzeum rendezésénél munkásságát
igénybe vette. 1746-ban visszatért hazáj á b a s a rend lőcsei g y m n a s i u m á b a n
megkezdette tanári p á l y á j á t ; a latin és
görög nyelvet, történelmet, földrajzot és
mennyiségtant adta elő. 1748 elején újólag visszament Bécsbe hittani t a n u l m á nyait bevégzendő. Königseck gróf. az
udvari k a m a r a elnöke megbízta, hogy
az ifjakat, kik a bányászat iránt érdekeltséggel viseltetnek, vezetné be a menynyiségtan és bányamérnökség elemeinek
ismeretébe. E körülmény bírta Hellt azután arra is, hogy a m a g y a r bányatörvényt lefordítsa németre. 1751-ben áldozó
pappá szenteltetett föl. Ekkor Nagyszombatba ment, hol sok buzgalmat fejtett
ki az ottani csillagvizsgáló létesítése körűi. Majd Kolozsvárra hivatott a menynyiségtudomány tanszékére. 1755. szept.
Bécsbe költözött, hova az ú j o n n a n felállított csillagvizsgáló intézet igazgatójává
s az egyetemen a mechanika t a n á r á v á
neveztetett ki. Alig foglalta el helyét,
mindjárt megindítá az általa szerkesztett
csillagtani ephemeriseket. Ezeknek és itt
közzétett értekezéseinek köszönheté az
európai hírnevet. Midőn 1768-ban a jövő
esztendőre várható Venus-átvonulásra készültek, VII. Keresztélv dán király őt
mint korának egyik leghíresebb csillagászát felszólította, hogy Norvégia északi
részében észlelné meg e ritka tüneményt.
H. 1768. ápr. 28. Sajnovics jezsuita társával indult el Bécsből és okt. 11. ér-
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kezett meg rendeltetése helyére Wardoehuusba, hol 1769. jún. 3. a Venus
átvonulását kedvező idő mellett észlelte.
Ez alkalommal Sajnovics és H. a lappok
nyelvére s műveltségi állapotára nézve
fontos adatokat gyűjtöttek. H. észleléseinek megbízhatóságát később Lalande és
mások kétségbe vonták és őt azzal gyanúsították, mintha észlelésein később, a
kedvezőbb eredmény elérhetése czéljából,
önkényesen változtatott volna. Az adataiból származtatott nap parallaxist pl.
Encke igen nagynak találta, holott az
újabb mérések az ő eredményei számára
kedvező fordulatot hoztak. H. korának
csillagászai között nagy tekintély volt.
Midőn a m a g y a r királyi egyetem 1777ben Nagyszombatból Budára tétetett át,
c s a k h a m a r egy csillagvizsgáló létesítése
végett történt intézkedés. H. hivatott meg
Bécsből, hogy e végre alkalmas helyet
választana és az épület fölállítása iránt
intézkedjék. A csillagvizsgálót a királyi
palota fölébe építtette, mely a nélkül is
egyetemi helyiségül avattatott fel. A felügyeletet is H. vállalta magára s az ott
történt észleletek 1780-tól H. bécsi s
Bode berlini Tudósításaiban v a n n a k feljegyezve. Hellt a tudományok terén szerzett érdemeiért több tudós társaság választolta tagjai sorába, így a párisi,
bolognai, koppenhágai, stockholmi, göttingai s drontheimi akadémiák. Meghalt
1792. ápr. 14. Bécsben és Enzersdorfban temettetett el, egy barátja Penkler
báró birtokán. Emlékkövén Denis sírirata díszlik. — M u n k á i : 1.
Elementa
algebrae Joannis Crivellii magis illustrata
et novis demonstrationibus et problematibus aucta. Vindobonae, 1745. — 2.
Adjumentum
memoriae manuale chronologico genealogico-historicum. U. ott,
1750. (Újabban: Monachii et Ingolstad t , 1763., Viennae, 1772., 1774. és 1789.)
— 3. Compendia
varia praxesque omnium operationum arithmeticarum. Claudiopoli, 1 / 5 5 . — 4. Elementa
mathe-
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maticae naturalisphilosophiae ancillantia
ad praefixam in scholis normam concinnata. Pars I., Elementa arithmeticae
numericae et litteralis seu algebrae. U
ott, 1755. (és Bécs, 1761.)— 5. Exercitationum
mathematicarum
Partes Tres.
Vindobonae, 1755. (U. ott, 1759., 1773.
Claudiopoli, 1760.) — 6.
Ephemerides
astronomicae
ad meridianum Vindobonensem. Vindobonae, 1757—93. (az 1760
—71. évf. Lappországban történt utazása
alatt Pilgram Antal adta k i ) — 7. Dissertatio complectens calculos accuratissimos transitus Veneris per discum Solis
in tertiam Junii 1769 praedicti . . . Viennae, 1760. — 8. Kurser Unterricht
der
Oster-Feyer
für den ungelehrten gemein e n M a n n . . . U. ott, 1760. — 9. Introductio ad utilem
usum
magnetis
ex
calybe. U. ott, 1762. (Ugyanez németül.
U. ott, 1762.) - - 10. Transitus
Veneris
ante discum
Solis.
Anni 1761. Die
Astronom. 5. Junii calculis definitus et
methodo observanti illustratus. U. ott,
év n. (Utánnyomata az Ephemerides de
1762., Nova Acta Eruditorum. Lipsiae,
1762. és Vindobonae, 1770.) — 11. Tabulae solares. U. olt, 1763. (és Ephemerides 1764.) — 12. Tabulae lunares ad
meridianum Parisinum . . . U. ott, 1763.
(és Ephemerides de 1764.) — 13. Tabulae planetarum
Saturni, Jovis, Mártis, Veneris et Mercurii ad meridianum
Parisinum . . . U. ott, 176ŕi. (és Ephemerides de 1765.) — 14. De satellite
Veneris . . . U. ott, 1765. (és Ephem. de
1766.) — 15. Elogium
rustici Tyrolensis celeberrimi Petri Anich . . . U. ott,
1767. (és Ephem. de 1767.) — 16. Observatio transitus
Veneris ante discum
Solis die 3. Junii Anno 1769. Wardoehusii. . .Hafniae, év n. (Ephem. de 1770.
Observatio . . . Junii 1769. Wardoehusii
facta et Societati regiae scientiarum
Hafnensi die 24. Nov. 1769. praelecta. . .
cz. Vindobonae, 1770.) — 17. De parallaxi
Solis ex observationibus tran-
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situs Veneris 1769. U. ott, 1772. (és
Ephem. de 1773.) — 18.
Methodus
astronomica
sine usu quadrantis vel
sectoris aut alterius cujusvis instrumenti
in gradus circuli divisi . . . U. ott, 1774.
(Németül: Beyträge zu verschiedenen
Wissenschaften. U. ott, 1775.) — 19. Max.
Helľs
Schreiben
über die alhier in
Wien entdeckte Magnetenkur, an einen
seiner Freunde. U. ott, 1775. — 20. Unparteiischer
Bericht
der alhier gemachten Entdeckungen der künstlichen
Stahlmagnefen in verschiedenen Nervenkrankheiten. U. ott, 1775. — 21. Erklärung über das zweite Schreiben Herrn
D. Mesmers die Magnetkur betreffend an
das Publikum. Wien. 29. Jäner, 1775.
sat. — 22. Tabula geographica
Ungariae veteris ex história Anonymi Belae
regis notarii. Pestini, 1801. (Ism. Wenzel
G. a M. Akad. Értesítő 1851. 161. 1) —
23. P. Hell's Heise nach Wardoe bei
Lapland und seine Beobachtung des Venus-Durchganges im J. 1769. Aus den
aufgefundenen Tagebüchern geschöpft und
mit Erläuterungen begleitet von Carl
Ludwig Littrow. Wien, 1835. — Iviadta
a Wienerischer Almanach-ot 1775-re (a
gothai Almanach mintájára), úgyszintén : Ritterorden Almanach, Physikalischer Almanach, Kinder Almanach és
Räthselkalender cz. évkönyveket. — Levelei Pray Györgyhöz, Kaprinayboz. Weiss
Xav. Ferenczhez és másokhoz az egyetemi könyvtár kéziratai közt vannak. —
Kéziratban m a r a d t : Expeditio literaria ad
polum arcticum (éjszakon szerzett tapasztalatairól írt följegyzései. Ism. M.
Akadémiai Értesítő 1851. 151. 1. Reguly
Antal tudósítása H. históriai kéziratai
azon részéről, mely a magyar-finn kérdést
tárgyalja cz.) — Arczképe rézmetszet, Pohl
V. rajzolta természet után és Haid J. G.
metszette Bécsben 1771-ben; a l á í r á s a :
R. P. Maximiiianus Hell e S. J. ante
Discum solis die 3-a Junii 1769. Wardoehuusi in Lapponia Finnmarchica,

Votis Christi ani VII. Daniae et Norvégiáé Regis impletis, in veste sua Lapponica ; még más arczképei is vannak évszám nélkül ; egyiket Blaschke J. metszette Bécsben, másikat Pohl V. rajza
u t á n Nilson J. E. készítette.
Horányi,

M e m o r i a I I . 81. —

De Luca,

Das

gelehrte Oesterreich. Wien, 1776. I. 176—
194.

1.

—

Pressburger

Zeitung

1780

49

SZ.

(Kitüntetése a lengyel király által.) — Merkur von Ungarn 1787 (egy magyar tudom,
akadémia terve.) — Schlichtegroll, Nekrolog
auf das J a h r 1792. Gotlia. I. 2S2—303. 1. —
Meusel, Joh. Georg, Lexikon der von 1750
his 1800 verstorbenen teutsehen Schriftsteller. Leipzig, 1805. V. 335. — Kunitsch, Mich.,
Biographien merkwürdiger Männer der österreichischen Monarchie. Grätz, 1805. V. 84—
108. 1. — Hormayr, Oesterr. Plutarch. Wien,
1807. I X . 151.

—

Kölesy

é s Melczer,

Magyar

Flutarkus III. 125—132. 1.— Erdélyi Mu zeu m
1817. VIII. 88. — Ersch und Gruber, Allg.
Encyclopaedie II. Sect. V. 152. — Vaterländische Blätter. Wien, 1819. 90. sz. (Littrow.)
— Bote von und

für

— Oesterr.

National-

Akadémiai

Értesítő

Ungern

1834. 19. Sz. a r c z k .

Encyclopădie

I I . 544. — M.

1851. 161. 1. ( H i s t ó r i a i k é z -

iratairól.)— Stoeger, Scriptores 128. - Poggendorff, Biogr.-liter. Handwörterbuch. Leipz i g , 1859. 1055. —

Nouvelle

Biographie

géné-

rale. Paris. XXIII. 836. — Wurzbach, Biographisches Lexikon VIII. 262. (IL epitapliiumát
is közli, melyet Denis Mihály irt.) — Természettudományi

Közlöny

1869. 343., 1871. 4 5 4 . ,

1888. 33., 1891. Pótfüzet (Herman Ottó.) —
Századunk

1869. 176. SZ.

—

Athenaeum

1873.

23. sz. (Höke L.) — Szinnyei Könyvészete
( m u n k á i r é s z l e t e z v e . ) — Allgemeine
Biographie

XI. (Brülins.)

—

Pauler

Deutsche
Tivadar,

Budapesti Egyetem Története 174., 298. 1.
—

Vasárnapi

Ottó.) —

Újság

Akadémiai

1891.
Értesítő

19.

SZ.

(Herman

1891. 179., 187.,

568. 1. — De Backer-Sommervogel, Bibliotlléq u e . . . B i b l i o g r . I í . 9 6 — 1 0 9 . , I I I . 2245., I V .

237. 1. (munkáinak repert.) — Irodalomtörténeti

Közlemények

1893. 212., 337.

(Levelei.)

Hell Ödön, kincstári gazdatiszt Zólyomban. — Czikkei a M. Gazdában
(1841—48. Gazdasági tudósítások Zólyomból, Kincstári jószágok és Gazdatisztek
kétes helyzete magánbirtokon s a t )
Hell Sándor,
főreáliskolai tanár, szül.
1847. febr. 24. Selrheczbányán ; a gymnasium hét osztályát Beszterczebányán.
a VIII. Budán az egyetemi főgymnasium-
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ban 186'5-ben végezte; a pesti egyetemen 1868-ig bölcselethallgató v o l t ; októbertől próbaéves tanár volt a beszterczebányai kir. f ő g y m n a s i u m b a n ; decz.
Trencsénbe helyezték át helyettes tanárnak. 1870-ben tanári vizsgát tett a természetrajzból, mire az ú j o n n a n életbe lépett
állami főreáliskolához helyezték Körmöczbányára helyettes tanárnak és 1871.
márcz. 14. rendes t a n á r n a k nevezték ki,
hol 1877. febr. 15. meghalt. — Programmértekezése a körmöczbányai főreáliskola
Értesítőjében (1866. és 1871. Körmöczbánya Flórája )
Bar tl és Felsmann,

M a g y a r o r s z á g i Közép -

tanodák Névkönyve. Pest, 1860. 10. 1. —
Körmöczbányai

föreáliskolai

Értesítő

1877.

Helle János, orvosdoktor, duna-szentgyörgyi, tolnamegyei származású, PestPilis-Solt-Kis-Kunmegye tiszt, főorvosa s
bizottsági tagja; 1848-ban a pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. Meghalt 1880. júl. 6. Kun-Szabadszálláson
60. évében. — Czikkei a Gyógyászatban
(1861. Villám okozott sebek, Heveny
májlob tályogképződéssel sat.), az Orvosi
Hetilapban (1865. ford, czikkek és Jelentés az 1866. szept.—okt. Kis-Kun-Szabadszálláson uralgott cholera-járványról sat.)
Rupp Beszéd 166. 1. (Neve Hellernek írva.)
— Oláh Gyula,

Magyarország

Közegészség-

ügyi Statistikája 164. 1. és gyászjelentés.

Helle Károly,
jogi doktor; pestmegyei közigazgatási gyakornok. — Munés a mokái : 1. Vis major a római
dern forgalmi jogban. Kecskemét. 1894.
— 2. Törvény a házassági jogról (1894 :
XXXI. t.-cz. jegyzetekkel és utasításokkal ellátva.) U. ott, 1894.
Corvina

1895. 1., 36. Sz.

Hellebrant Árpád, a m. tud. akadémia alkonyvtárnoka, szül. 1855. nov. 18.
Pesten ; gymnasiumi t a n u l m á n y a i n a k befejezése után a budapesti egyetemen a
classica-philologiai előadásokat hallgatta
s 1878-ban tanári oklevelet nyert. 1876
óta a m. tud. akadémia szolgálatában
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van, hol 1878-ban kineveztetett könyvtári tisztté s 1892. decz. 4. alkönyvtárnokká. Az akadémia irodalomtörténeti
bizottságának is tagja. — Czikkei a Figyelőben (1876. Jászberényi Pál életéhez), a M. Könyvszemlében (1877-től Jelentések a m. tud. akadémia könyvtárának
állapotáról, gyarapodásáról és használatáról, 1880. Magyarországi vonatkozású
ősnyomtatványok a m. tud. akadémia
könyvtárában, 1882. Ismeretlen brassói
egylevelű nyomtatvány a XVII. századból. 1891. Adalék Szabó K., Régi M.
Könyvtárának II. kötetéhez), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (A magyarországi philologiai
irodalom könyvészete 1879 s repertóriuma 1886 óta),
Ungarische Revue ben (1885. Die ungarische Bibliographie bis 1711), a Századokban (1886. Die Matrikel der Universität Heidelberg cz. m u n k a ismert.),
a Tört. Tárban (1886. Franekerai tanulók,
1887. Az Olmützben tanult magyarok
1590—1664.), a Hunfalvy-Albumban (Budapest, 1891. Hunfalvy Pál munkássága időrendben), az Akadémiai Értesítőben (1893. Jelentése a Régi M. Könyvtár érdekében tett külföldi útjáról), az
Irodalomtörténeti Közleményekben (1893
óta Irodalomtörténeti repertórium). —
Munkái: 1 .Am. tud. akadémia
könyvtárában levő ősnyomtatványok
jegyzéke.
Bpest, 1886. (Ism. P. Napló 179. sz.,
Főv. L. 179. sz., Budapesti Szemle 1887.,
M. Könvv-Szemle 1888.) — 2. Kiss János superintendents
emlékezései
maga
által feljegyezve. 2. kiadás. U. ott, 1890.
(Sajtó alá rendezte s előszóval ellátta.
Olcsó Könyvtár 283. sz.)
Sí. Akadémiai

Értesítő

1893. 44. 1. — Pallas

1884. 1 7 . ,
Nagy

Lexikona

1885. 144.,
I X . 25. I.

Hellebranth János,
ügyvéd, békésszarvasi jegyző s a megye táblabírája.
— Munkája : Szarvas
városáról értekezett ugyanazon város százados ünnepi
alkalmatosságára. 1822. nov. 3., geneal.
tábla és Szarvas várának kőnyomatú
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rajza. Pest. (Különnyomat
Gyűjteményből.)

a

Tudom.
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elesett, a többit pedig m u n k á j u k folytatására kényszerítette. Ő vezette a hadsereg
és diplomaţia fizetésére vonatkozó számHalotti beszéd Z á b o r s z k y K a r o l i n a , II. h i t vese felett tavaszlió 22. 1844. Pest, 1844. — adásokat, sőt a hadsereg élelmezésének
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g e s a l á d a i Y. 8G. 1.
vezetése is jó részben az ő keze közt
— Petrik B i b l i o g r .
volt, úgy hogy H. volt Rákóczi tulajdonHellenbach báróné Jándky
Éva, maképeni pénzügyi s kereskedelmi miniszgyar nemes család ivadéka, tudományotere. A trencséni vereség (1708) után a
san képzett nő volt. — Munkája : Treue
bányászokat nem lehetett többé megvéErmahnung
einer Mutter an ihre eindeni a császáriak ellen. H. ekkor összesige Tochter.
Leipzig, 1760. (2. kiadás.
rontotta vizemelő gépeit, miáltal a tárók
U. ott, 1785.)
jórészben ismét hasznavehetetlenné válKorányi, M e m o r i a I I . 91.
tak. s így m a r a d t a k 1711-ig; a mikor
Hellenbach János, bányász, körmöczIII. Károly visszahívta a Rákóczival Lenbányai származású volt, hol atyja H.
gyelországba menekült H -ot. szintén kiJerémiás szintén bányász volt, 1654.
nevezvén bányagróffá. A protestáns ügyek
jún. 2-tól a wittenbergai egyetem hallvezetésében is nevezetes része volt. 1704gatója volt. A bányai k a m a r á n á l számben az ő védelme alatt tartatott a cseri
vevőtiszt volt Selmeczbányán. — Munkonvent, 1707. a rózsahegyi zsinaton a
kái : 1. Oratio pro Hungaria, Yitteberdunamelléki consistorium világi elnöke.
gae, 1656. — 2. Logicarum
Quaestio...
1721-ben a hires pesti vallásügyi bizottU. ott, 1658.
ságban mint az evangélikusok delegatusa
YVeszprémi Succincta Medieorum Biogr. i.
vett részt. Meghalt 1728-ban. — Disser63. — Wallaszky,
C o n s p e c t u s 207. —
Catalotatiója, mely külföldön Vittenbergában
gus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 471. — Bartholomaeides, M e m o r i a U n g a r o r u m 148. 1.
jelent meg, előttem ismeretlen.
Weszprémi, Succincta Medieorum Biogr.
Hellenbach János
Gottfried
báró,
I. 63—65. 1. — Horányi, Memoria II. 90. 1.
orvosdoktor, cs. kir. tanácsos és bánya-— Wallaszky, Conspectus Reipublicae Littegróf, előbbinek fia, szül. 1659-ben Selrariae in Hungaria. Budae, 1808. 207. —
meczbányán ; H. Wittenbergában tanult,
Bartholomaeides,
M e m o r i a e U n g a r o r u m 188.
— Oesterr.
National-Encyclopädie
I I . 545. 1.
hol 1685-ben orvosdoktori oklevelet nyert.
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 86.
Hazajővén, szerencsés gyógyításai az
I. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I .
udvarhoz is utat nyitottak neki ; I. Leo631. 1. — Fabó, M o n u m e n t a I. 39., 97., 116.,
poldnak egy baját sikeresen orvosolván,
I I . 99., 110., 119., 300. 1 . — Pallas Nagy
Lexikona I X . 26. 1.
attól cs. kir. tanácsosi czimet és 1686ban báróságot nyert. 1694-ben NyitraHeller Ágost, a m. tudom, akadémia
megyében Toót-Sookon, Dióson, Átrakón,
főkönyvtárnoka és rendes tagja, főreálVásárdon és Gellénfalván a Sooky és
iskolai tanár, szül. 1848. aug. 6. Pesten ;
Dombay családok j a v a i b a igtattatott be. A
tanulmányait a pesti városi főreáliskolában
Rákóczy-szabadságharczban ennek pártés 1863-tól a budai József-műegyetemen
jához csatlakozott és a b á n y á s z - k a m a r a
(a mérnöki tanfolyamot) végezte ; 1867—
grófja l e t t ; e miatt elvesztette jószágait.
69-ig a műegyetem physikai tanszéke
Kemény kézzel vezette az akkori nehéz
mellett tanársegéd volt. 1868-ban tette
időkben a bányák közigazgatását. 1707le a tanári vizsgálatot a physikából és
ben a kongó (réz-) pénz miatt, melyet
mathematikából. 1869-ben tanulmányainem akartak fizetésül elfogadni, a bányanak folytatására állami ösztöndíjjal Heimunkások fellázadtak ; H. katonasággal
delbergába ment. hol Kirchhoffjt és Helmment ellenök, közéjök lövetett, 40 ember
holtzot hallgatta. 1870 óta a budapesti
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II. kerületi főreáliskolában a physika tanára. 1875-ben a kir. magyar természettudományi társulat könyvtárnokká választotta, mely hivatalát 1895-ig viselte.
1887. máj. 13. a m a g y a r tudom, akadémia levelező. 1893. m á j . 12. rendes taggá
s 1894-ben főkönyvtárnokká választotta.
— Czikkei a Poggendorff-féle Annalen
der Physik und Chemieben (CXLII. 1871.
Über ein Barometer ohne Quecksilber,
ugyanez a Philosophical Magazinéban),
a Természettud. Közlönyben (1871. A
zenei összhang physikai okairól, 1872.
A Venus 1874. átvonulásáról, 1873. Az
üstökösök physikája, 1874. A hangszerek
természettani viszonyairól. 1875. Az égi
háború, 1876. Az iránytű, 1878. A gellérthegyi csillagásztorony, ugyanez németül
a Liter. Berichte aus Ungarnban, 1879.
A májusi hidegekről. 1880. Az utolsó tiz
év a csillagászat történetében, A fotofonról, 1887. Philosophiae naturalis principia mathematica, 1888. Pótfüzet, Megemlékezés Kirchhoffról, A fizikai kutatás
mai iránya. 1890. Ujabb kutatások a
hangtan köréből, Schenzl Guido. James
Prescott Joule, 1891. Egységes idő, 1893.
Siemens Werner, 1894. Helmholtz emlékére, Pótfüzet, Hertz Henrik Rudolf; ezeken kívül körülbelől 150 apróbb közlés
és 30 könyvismertetés), a Vasárnapi Újságban (1873.), a budapesti II. ker. reáliskola Értesítőjében (1879. A világrendszerre vonatkozó nézetünk keletkezése.
. . .Az idő meghatározásáról és jelzéséről.
1891. Dr. Schenzl Guido emléke), a Humboldt, Monatsschrift für die gesammten
Naturwissenschaften-ben (Stuttgart, 1882.
Ziele und Wege der modernen physikalischen Forschung, 1885. Aus wissenschaftlichen Grenzgebieten, 1887. Philosophiae naturalis principia mathematica,
zum zweihundertjährigen Gedächtniss,
1888. Hermann Ludwig Ferd. von Helmholtz), az Akadémiai Értesítőben (1892.
Emlékbeszéd Schenzl Guido felett), a
Budapesti Szemlében (1892. A természet-
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tudományok helyzete az irodalomban),
az Emlékkönyv a kir. m. természettud.
társulat félszázados jubilaeumára (1892.
Költői elemek physikai világnézetünkben,
A kir. m. természettud. társulat könyvtárának rövid története 1841—90.), az
Athenaeumban (I. 1892. Ujabb áramlatok a természetphilosophiában, ugyanez
németül a new-yorki Scientific Monthlyban II. 1893. Természettudomány és philosophiai világnézet.) Azonkívül számos
czikk és könyvismertetés a Tanáregyesületi Közlönyben, a Magyar Tanügyben, a Physikai és Mathem. Lapokban,
a müncheni Allgemeine Zeitungban, a
Pester Lloydban sat. — Munkái: 1. A
hangrezgés
intenzitásának
méréséről.
Pest. 1870. (Értekezések a term. tud.
köréből II. 4. sz. Ugyanez németül a
Poggendorff, Annalen der Physik u. Chemie-jében.) — 2. A természettan
elemei,
középtanodák alsó osztályai számára.
Bpest, 1877 — 78. Két rész. (I. rész 2.
kiadás. U. ott, 1883.) — 3. A
királyi
magyar
természettudományi
társulat
könyveinek
czimjegyzéke.
U. ott, 1877.
— 4. Physikai
földrajz a gymnasium
III. oszt. számára. U. ott, 1880. (2. átdolg. kiadás 1882., 3. k. 1884., 4. k. 1893.
U. ott.) — 5. Geschichte
der Physik von
Aristoteles bis auf die neueste Zeit. Stuttgart, 1882—84. Két kötet. — 6. Geografia
fisica per la III. classe ginnasiale. A
közoktatási minisztérium által magyarolasz szöveggel kiadva. Budapest, 1886.
— 7. A természettan
elemei. A reáliskola III. osztálya számára. U. ott. 1886.
— 8. Az időjárás.
Több idevágó munka
nyomán. U. ott, 1888. (Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat VI. cziklus
33.) — 9. A XIX. század physikai
ku
tatásának
mozgató
eszméiről.
U. ott,
1888. (Értek, a term. tud. köréből XVIII.
3.) — 10. Adalékok
az anyag
problémájához.
U. ott, 1890. —• 11. Természettan a chemia elemeivel. A népiskola
V. és VI. osztálya és az ismétlő iskola

Heiler
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számára, U.ott, 1890. - - 12. A
physika
története a XIX. században. A m. t u d t
akadémia megbizásából. I. kötet. U. ott,
1891. (Természettudományi KönyvkiadóVállalat VII. cziklus 45. A II. kötet sajtó
alatt.) — 13. Természettan
és csillagászati földrajz.
Polgári fiú- és leányiskolák számára. U. ott, 1893. — 14.
Az energiatan
alapjairól.
U. ott, 1894.
(Értek, a matbem. tud. köréből XV. 5.)
— Kéziratban : A physika története Aristotelestől Newtonig, a kir. m. természettudományi társulattól 1881-ben a Bugátféle pályadíjjal koszorúzott pályamű. —
Szerkesztette a Kir. M. Természettudományi Társulat Könyvtárának Czímjegyzékét, Bpest, 1877 és 1886, és szerkeszti
a Pallas Nagy Lexikonának physikai,
mathematikai, csillagászati s meteorologiai részét.
Szinnyei

Könyvészete.

—

Lengyel

István,

Névjegyzék és Tárgymutató a k. m. Természettud. Társulat 1841—83. megjelent fol y ó i r a t á h o z . B p e s t , 1884. — Akadémiai

Érte-

sítő

Alma-

1887. 163., 1889.

—

M. Akadémiai

nach 1888—90. — Kiszlingstein
—

Vasárnapi

Újság

Könyvészete.

1892. 8. SZ. a r c z k . -—

Cor-

vina 1894. 30. sz és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

Heller Izidor, hírlapíró, szül. 1816. máj.
5. Jungbunzlauban. Prágában kezdte meg
írói működését, melyet kalandorszerüleg
Európa majdnem minden nagyobb városában folytatott. 1845-ben Klein, az Ungar szerkesztője meghívta Pestre lapja
m e l l é ; írt e lapba eredeti s fordított
beszélyeket és különösen Pest-Ofner Skizzen rovatával növelte a lap élénkségét;
de azonkívül a lap szerkesztésében is
részt vett. Rövid ideig Párisban is volt
(1848. márcz.), de visszahivatott Pestre,
hol a Morgenröthe szerkesztését vette
á t ; azonban lapjában 1848-ban heves
harczot folytatott Kossuth és a m a g y a r
minisztérium ellen és a magyar politika
bukását jósolgatta; e miatt m á r májusban el kellett hagynia Magyarországot.
Bécsben deczemberig m a r a d t és a Freimüthige cz. lapban vezérczikkezett; decz.
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Bécset is el kellett hagynia s Frankfurtban telepedett le, honnét különféle lapokba levelezett. 1852-ben Berlinbe költözött, de még azon év decz. egy röpirata miatt Manteufíel Berlinből is kiutasította. Ekkor Bruck konstantinápolyi
követ titkárjának vitte magával. Az
ágostai Allgemeine Zeitungban megjelent:
Zur historischen Aufklärung der Schachzüge in der orientalischen Frage czírnű
czikksorozatával a diplomatikai körökben
nagy feltűnést keltett. Mikor Bruckkal
visszatért Bécsbe, az Österreichische Zeitung vezérczikkírója lett. 1859. májustól
1861 végéig Der Fortschritt czímű lapot
adta ki. 1864-ben részt vett a Neues
Fremdenblatt alapításában. Arczfájdalmai
(neuralgia) miatt nagy mennyiségű morphint használt; végre kénytelen volt a
tollat letenni s 15 évi szenvedés után
1879. decz. 31. meghalt Arcoban. —
Munkái: 1. Ľ er Zeitgeist.
Pest, 1847.
(Beck Willi rajzaival). — 2. Die
Älliirten
der Reaktion.
Roman. Berlin. 1852. Két
kötet. — 3. Sendschreiben
eines Oesterreichers an die deutsche Nation.
Leipzig, 1852 — 4. Oesterreichs Lage
und
Hilfsmittel.
U. ott, 1859. — 5. Memoiren des Baron Bruck aus der Zeit des
Krimkriegs. Herausgegeben von dessen
Privatsecretär. . .Wien, 1877.
Wurzbach,

Biogr.

Pester

Lloyd,

Petrik

Bibliogr.

Lexikon

Abendblatt

VIII.

1879.

299.

272. —
sz.

—

Heller Izidor, bölcseleti doktor, szül.
1872. decz. Tótprónán Turóczmegyében ;
Privigyén és Budapesten végezte a gymnasiumot, a budapesti egyetemen pedig
irodalmi, aesthetikai s művészettörténeti
tanulmányait. — Útirajzokat írt a M.
Zsidó Szemlébe (1894) és egy bírálatot
az Egyet. Philol. Közlönybe (1895.) —
M u n k á j a : A bécsi színügy
Mária Therezia és II. József alatt. A budapesti
tudom, egyetemen pályadíjat nyert bölcsészet-doktori értekezés. Bpest, 1895.
Önéletrajzi adatok.'
21.

ív sajtó

alá

adatott

1895.

szeptember

16.
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Heller Jakab, orvosdoktor, szül. 1805ben Pesten. — M u n k á j a :
Dissertatio
inaug. medica de colica saturnina. Pestini, 1830.
Rupp, B e s z é d 155. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
— Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g K ö z e g é s z s é g -

ügyi Statistikája. Bpest, 1876. 86. 1.
Heller József, orvosdoktor, h a r k á n y i
fürdőorvos, szül. 1841. jan. 29. Siklóson
Baranyamegyében, hol a t y j a H Jakab
polgári seborvos volt. H. a gymnasium
első négy osztályát Pécsett a cistercieknél, a felsőket pedig Eszéken végezte.
1859-ben orvosi tanulmányait a bécsi
egyetemen kezdette, hol azt h á r o m évig
folytatta; azután Pestre jött, hogy a
hátralevő két évet bevégezze. Mielőtt
orvosi oklevelet szerzett volna, három
és fél évig. mint Baumgarten Izidor (jelenleg curiai biró) orvosi kísérője, utazást tett Olaszországban, Svájczban és
Bajorországban. 1870-ben orvosdoktorrá
avatták Pesten. Két évi kórházi gyakorlat után, 1872-ben Babócsára került, mint
a Somsich grófok uradalmi orvosa. 1880ban Harkányba ment fürdőorvosnak és
jelenleg is ott működik. — Munkája : A
harkányi
gyógyfürdő
és kénes hévvize. Fürdészeti értekezés. Pécs, 1884.
(Ugyanez németül. U. ott, 1884.)
Húgát

és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora i840-re 19. 1. és önéletrajzi adatok.
Heller Prokop Benedek,
jogi doktor,
előbb az olmüczi egyetem actuariusa,
1856. ápr. 3. a pozsonyi akadémiához
mint rendkívüli tanár neveztetett ki. 1859.
deczemb. 24-én pedig rendessé lett. Tanította az osztrák polgári jogot 1860-ig
és szerepelt mint államvizsgálati bizottsági tag 1856—61-ig. 1861. júl. rendelkezési állapotba s később a gráczi egyetemre jutott. — Értekezése: Über Vormundschaftsbehörden, insbesondere über
den Familienrath (a pozsonyi Zeitschrift
für Gesetzkunde und Rechtspflege 1860.
V. évf. 3 0 - 3 4 . sz.)
Ortvay Tivadar,

Száz év e g y h a z a i f ő i s k o l a

életéből. Bpest, 1884. 139. 1.
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

Hellmann József,
1848—49. honvédőrnagy. — Czikke a Honvédben (1869.
14. sz. Veres-sapkás zászlóalj története.
Erre Elek Ferencz volt honvéd alezredes
Válasza u. ott 22. sz. és H. Ellenválasza
u. ott 34. sz. Átvette mindkét czikket az
Uj Nemzeti Honvéd Naptár 1870.)
Hellmár Antal, bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül.
1700. nov. 28. Malaczkán Pozsonymegyében ; 17 éves korában lépett a rendbe ;
Bécsben a theologiát, Gráczban a poesist
és rhetorikát végezte s mindkét tantárgy
ismétlése u t á n 1735—37. Szakolczán, a
nagyszombati egyetemen a logikát, physikát és metaphvsikát adta e l ő ; azután
a szerzet növendékeinek mestere volt;
végre Budán tanított, hol 1744. jan. 1.
meghalt. — M u n k á i : 1.
Mausolaeum
Graecense
Ferdinandi II. Rom. Imp.
Mariae Annae conjugis et Joannis Caroli
AA., versu descriptum Graecii, 1732. —
2. Templum
Aulicum
Societatis Jesu
seu Diví Aegidii urbis Graecensis patroni
basilica cum oratione in eundem et delineatione templi. U. ott, 1733. — 3. Dietamina
seu scita variae doctrinae, politicae. morális, stoicae, christianae, et
spirituális. Ex operibus Joannis Eusebii
Nierembergii. . . Promotore. . .Tyrnaviae,
1736. — 4. Lusus
poetici .. . Promotore. . . U. ott, 1736. (Ezt Kéri Bálintnak
tulajdonítják). — 5. Series
Banorum
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae ab anno
870 ad 1737. U. ott, 1737. (Mások szerint
Kéri Bálint a m u n k a szerzője). — Nevét
hibásan Hellmavernek és Hellmayrnak is
írják.
Catalogus librorum qui in Bibi. Univers.
Pestiensis publieae auctioni exponentur 4.
J u n i . P e s t i n i , 1787. 102., 153. 1. —

Katona,

História Critica XXXVIII. 863. 1. — Fejér,
H i s t ó r i a A c a d e m i a e 45., 46., 60. — Stoeger,
S c r i p t o r e s 134. — De
Backer-Sommervogel,

Bibliothéque de la Compagnie de Jesus.
Bibliographie IV. 260.
H e l l n e r János Sámuel,
ág. ev. gymnasiumi tanuló volt Kézsmárkon, midőn
22
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a következő alkalmi m u n k á j á t k i a d t a :
Plausus
votivi. cjuos dno Adamo Potkonitzky die 24. Dec. claro suo nomini
sacra die, feliciter remeante, mente devota dicat incl. stúdiósa juventus classis
Imae anno, quo feLIX Vna Dies, LapsI
prope terMlnVs annl, nobis Laetltlae
prlnCeps. Leutschoviae, (1779.)
Petrik

Bibliogr.

Hellwig Vilmos, reáliskolai igazgató tanár. szül. 1832. decz. 21. Szász-Régenben ; a gymnasiumot Segesvárt végezte 1854-ben; theologiát és természettudományokat hallgatott a tübingai (1854)
és a berlini egyetemen 1856-ig. 1856.
okt. 5-től 1857. ápril végéig szülővárosában a felsőbb leányiskolában tanított
és 1857. máj. elejétől 1859. júniusig a
marosvásárhelyi ág. ev. népiskola és
egyszersmind a kereskedelmi iskola tanítója volt. 1859. jún. 13. meghívták a
szász-régeni polgári iskolához conrectornak. Miután a tanári vizsgát Nagyszebenben letette. 1861. m á j 20. óta a
szász-régeni ág. ev. alreáliskola igazgatótanára. — Progranimértekezései az iskola
Programmjában (1865. Die Entwicklung
der Sächsiscb-Regner evang. Knabenschule seit dem Jahre 1848., 1866. Der
Floszhandel auf dem Mieresch, 1883.
Die Witterungsverhältnisse von S.-Regen
in den Jahren 1868 bis 1877.) — Szerkeszti az iskola Programmjait 1864 óta.
Trausch,
579. 1. —

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 98., I I I .
Statistisches

Jahrbuch.

Hermann-

stadt, 1891. 51. 1.

Hellopoeus Bálint.
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nek neveztetett ki Slavoniába. Alig egy
évi szolgálat u t á n 18::8-ban meghivatott
Ferdinand Szász-Coburg-Góthai berezeg
szolgálatába s erdőbiróvá tették a gömörmegyei m u r á n y i u r a d a l o m b a ; később
erdőmesterré léptettetett elő. Az akkori
rendezetlen erdészeti viszonyok közt nagy
szolgálatokat tett a fejlődő magyar erdészet terén, erdőfelmérésekkel és rendezéssel, úgy a Coburg berezegi uradalmakban, mint idegen erdőbirtokok rendezésénél is. 1834-ben magyar leányt
vett nőül és a magyar nyelvet ő is
annyira elsajátította, hogy azon nyelven
levelezett is. Az 50-es években alakult
magyarországi német erdészeti egyesületnek választmányi tngja volt. Meghalt
1871-ben. — Czikkei a pozsonyi Mitt e i l u n g e n des ung. Forstvereines cz.
folyóiratban (1855. Über die Abstandszahl, 1860. Zur Naturgeschichte des
Bären, 1861. Holzzuwachs und Waldwerthberechnung), a pozsonyi Verhandlungen für Naturkundeban (1857. Beitrag zur Naturgeschichte des Bären,
1860—61. Die periodische Quelle von
Kapsdorf im Zipser Comitate), az Erdőszeti Lapokban (1862. Hol építsünk a
közerdőszök s z á m á r a szállást ? Az úrbéri
fajzás megváltása ügyében, 1866. Adatok
a medve természetrajzához). — Munkája : A magyar
erdész-egyletről.
Pozsony, 1861. (Ugyanez németül u. ott,
1861.)
Szinnyei K ö n y v é s z e t e

és fiának ifj. Helm

Ervinnek szives közlése.

L.

Szikszai.

Helm Ervin,
idősb, erdőmester, H.
Jakab orvosnak és orvosi szakírónak fia.
szül. 1800. nov. 8. Bécsben ; középiskoláit ugyanott végezte s az erdészeti tanfolyamot Marienbrunnban
hallgatta;
honnét Csehországban Opocsnón Colloredo Mannsfeld uradalmában lépett gyakorlatra ; azután Pozsonymegyébe került
Pálffy gróf vöröskői u r a d a l m á b a ; egy évi
itteni foglalkozás után működő erdész-

Helm Ervin, ifjabb, erdőmester, előbbinek fia, szül. 1835. febr. 24. Vizesréten
Görnörmegyében ; tanulmányait az iglói,
podolim és selmeczbányai középiskolákban végezte. Az erdészeti pályára óhajtván lépni, atyja vezetése alatt 1852—
54-ig a Coburg herczegi szittnyai erdőhivatalnál gyakornokoskodott.
1854—
56-ig a selmeczbányai erdészeti akadémiának hallgatója volt és 1860-ban mint
uradalmi erdészsegéd az államvizsgát
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Pozsonyban letette. 1862-ben a gömörmegyei murányi erdőhivatalhoz erdésznek nevezték ki. hol 1869-ig működött.
1869—73-ig Köviben, 1 8 7 3 - 8 2 - i g NagyRőczén (Gömörm.) főerdész volt; 1882—
91-ig Cserépfalun (Borsodm.) erdőmester
és azóta ezen minőségben Vizesréten
működik. — Czikkei az Erdőszeti Lapokban (1869. Nézetek a juhlegelőről az
e r d ő b e n ) ; a Karpathen-Postban (1881.
Die zukünftige W a l d w i r t s c h a f t ) ; a Vadászlapban (1882. Borzvadászat, 1883.
Panasz orvvadászok ellen, 1887. Vadtolvajok lövik az erdőőröket, 1888. Vadásziévá!, 1891. Tarka őzek).
Önéletrajzi adatok.

Helm Gyula, előbbinek testvéröcscse,
Jászberényben lakik. — Czikke az Erdőszeti Lapokban (1870. fgló XVI szepesi
város erdőségeinek rövid leírása).
Helmár Ágost, kir. főgymnasiumi tanár, szül. 1847. szept. 3, P o z s o n y b a n ;
ott végezte középiskoláit a r. kath. főgymnasiumban. 1866-ban beiratkozott a
bécsi egyetem bölcseleti karánál, hol
1867—69-ig a történelmi seminarium
rendes tagja volt. 1869-ben helyettes
tanár lett a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumnál. 1870-ben vizsgálatot tett a bécsi
tanárvizsgáló bizottság előtt és képesítést nyert a történelem és földrajz tanít á s á r a s ezen évben aug. 16. rendes
tanár lett a losonczi állami gymnasiumnál, 1872. okt. 17. a pozsonyi kir. kath.
főgymnasiumnál. 1895-ben saját kérelmére áthelyezték a pozsonyi állami főreáliskolához. — Tárczaczikkeket írt a
Pressburger Zeitungba (1877. szept. 27.
névtelenül, 1878. jan. 15. R. T. jegy
alatt), a Westungarischer Grenzboteba
(1879—81.), a Pozsonyvidéki Lapokba
(1882.) sat., a Budapesti Szemlében (XV.
1877. Banfiniusnak mint történetírónak
jellemzése). Programmértekezése a pozsonyi királyi gymnasium Értesítőjében
(1874. Heltai Gáspár Magyar Krónikája ;
ugyanez a Figyelőben III. 1877.) —
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M u n k á i : 1. Bonfinius
müve
kútfőinek
kimutatása.
A m. tud. akadémia által
a Vitéz-alapítványból (1873.) jutalmazott
pályamű. Bpest, 1876. (Ism. Századok).
— 2. A magyar birodalom 888—1848-ig.
Tört. térkép. Pozsony, 1878. (Fali s kézi
kiadás. Ism. Századok 1879.) — 3. A
magyar zsidótörvények
az
Árpádkorszakban.
U. ott, 1879. (Különnyomat a
pozsonyi kir. gymnasium Értesítőjéből.) —
4. Világtörténelmi
tabellák
származási
táblákkal. Különös tekintettel a magyar
történelemre. Iskolai s magánhasználatra.
U . c t t , 1881. (2. bőv. kiadás. U.ott, 1887.)
— 5. A magyar
millenarium.
Visszapillantás Magyarország 1000 éves történetére. U. ott. 1884. (Németül u. ott,
1884.) — 6. Iskolai atlasz a világtörténelem tanításához. U. ott, 1889. — 7.
Két térkép a magyar történelemhez. U.
ott, 1889. — 8. Magyarország
és Horvát-Tótország
térképe.
U. ott, 1890. —
9. Magyarország
története középiskolák
alsó osztályai és polgáriskolák számára.
U. ott, 1892. (Gaal Mózessel együtt.)
Ambrus

)lór. V á z l a t o k . L o f o n c z , 1885. 55.

1. — Horváth

Könyvészet

Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1884. —

1886., 1889—90., 1892—93. és ön-

életrajzi adatok.

Helmeczi (K.) István, ev. ref püspök,
szül. 1670-ben Király-Helmeczen, hol
atyja lelkész v o l t ; 1688. márcz. 6-tól
Debreczenben tanult, azután akadémikus
rektor volt három évig Győrben. 1697.
júniustól Odera-Frankfurtban és 1697—
1700-ban Franekerában az egyetem hallgatója volt. Angolországot is meglátogatta. 1702. okt. 11-től Hadházán. 1706tól Nagy-Kállóban pap ; innét ment 1712.
ápr. 12. Szatmár-Némemetibe lelkésznek.
1719. jan. 13. esperesnek és egyházmegyei főjegyzőnek választották. 1723. ápr.
29-től Nagy-Kőrösön lelkészkedett1747-ig,
a mikor öregsége miatt, papi hivataláról
lemondott. 1740. jún. 23. dunamelléki
püspöknek választották. Meghalt 1753.
febr. 12. Nagy-Kőrösön. — Munkái: 1.
22*
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Disputatio
theologica de miraculis Christi
prout ea fuerunt hipodeichmata rerum
spiritualium. — Franequerae, 1700. —
2. Igasság
paisa
melyei a Kristustól
szereztetett sákramentomi sz. vacsora
felől, a helvetziai confessióban kiadattatott igaz tudományt erőséti; és valamely tudós rom. cath. egyházi személynek, Bernárd Pálnak, anno 1735. Kassán
kinyomattatott és világ eleibe bocsáttatott nyilai ellen oltalmazza, Melianus
Gnatereth. (Körösi István) Krisztus szeretetéből való, Ephes. IV. 11. alázatos
egyh. szolga. Miaburgban (Utrecht) 1741.
(a helytartótanács betiltotta Ez ellen
irta Gusztinyi János nyitrai püspök, 1.
M. írók III. 1558.. Üdvösség m a n n á j a
cz. munkáját.) — Előszóval látta el az
1752-ben kiadott: Éneklésben tanító mestert. — Kéziratban: Pál apostolnak a
Kolossébeliekhez küldött levélre száz
ívnyi magyarázatot írt latinul; prédikácziói, melyek közt található a Kiss Ferencz leállói kapitány fölött mondott beszéd is, a nagy-kőrösi gymnasium könyvt á r á b a n vannak.
Bod, M. Athenas 103. -T- Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. I. 29. (Csúzi Cseh
János latin üdvözlő versét közli, melyet ez
H. dissertatiojának megjelenésére írt.) —
Horányi, Memoria II. 92.— Katona, História
Critica XXXIX. 958. — Bartók Gábor, Szatmár-Németi szab. kir. város egyházi és polgári történetei. Szatmár, 1861. 130. 1. —
Liszkay József, Nagy-Győr ev. ref. egyház
múltja és jelene. Győr, 1868. 51. 1. — Tudósítás a nagykörösi helv. hitv. tanítóképezde
és népiskolák állásáról 1873, 3. 1. (itj. Kiss
Áron.)

—

41. — Prot.

Protestáns
Egyh.

Uj Képes
és

Iskolai

Naptár
Lap

1876.

1875.
46.,

47. sz. (Síremlékének feliratát közli.) —
Görömbei Péter, N a g y - K á l l ó i e v . ref. e g y h á z

története. Sárospatak, 1882.170. — 'lörténelmi
Tár 1886. 800. 1. — Petrik Bibliogr. és Tóth
Ferencz gyűjteménye III. köt. Tormási János,
Dunáninneni Superintend. Reformatiója Históriájának rövid rajzolatja. (Kézirat a m. n.
múzeumban.)

Helmeczy Mihály,
bölcseleti doktor,
a m. tudom. Akadémia lev. tagja s pénztárnoka, családi neve Bierbrauer volt és
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Király-Helmeczen Zemplénmegyében született, 1788. szept. 27. kereszteltetett m e g ;
nevét később Serfőzőre, majd Helmeczyre
változtatta; tanult S á t o r a l j a ú j h e l y b e n
és Pesten, hol 1804. szept. 26. a kegyestanítórendbe lépett; a szokott előképzés
után 1806-ban Tatán az első elemi, 1807
- 9 - i g pedig Veszprémben a gymnasium
alsó osztályaiban tanított. 18U9-ben elhagyta a rendet és Pesten 1810-ben az
egyetemen Horvát István rendkívüli előadásait hallgatta a magyar nyelvészetből;
1811-ben bölcseleti doktorrá a v a t t á k ;
azután jogi tudományokat
hallgatott.
1817-ben ügyvédi oklevelet nyert és a
következő három év alatt, növendékével
Siskovics Józseffel tudományosan készült
egy nagy európai körútra, mely azonb a n az 1820. nápolyi zavaroknál fogva
meghiusult. Ekkor szerzett nyelvismereteinek később nagy hasznát vette. Pesten
Melczer László hétszemélynök mellett
titkári állást nyert, melylyel egyszersmind
az ügyvédi gyakorlatot is összekapcsolta.
Kazinczy Ferenczczel 1815. ápr. 19. ismerkedett meg, ki aztán a Trattnernél megindított jeles magyar írók (Dayka, Kazinczy. Báróczy) kiadásánál az ő segedelmével élt. Berzsenyi Dániel verseinek
2. kiadását (Pest, 1816.) «Kalauz Értekezés»-sel vezette be, mely negyvenöt
lapra terjed ugyan, de hatása egy egész
nagy munkáéval ért fel. 1836. nov. 12.
a Kisfaludy-társaság alapítótagja lett.
Sokat fordított az olasz, franczia, angol
és spanyol nyelvből, ezen fordításaiból
azonban csak igen kevés jelent m e g ;
dolgozatai a magyar nyelvnek akkor
még kevéssé mívelt korszakában leginkább lexicographiai tekintetből voltak
fontosak. Számos új szavat és fordulatot köszönhetünk neki, melyek csakhamar
a többi írók nyelvébe is átmentek. E
tekintetben merészsége sok megtámadásnak és igazságtalan kifakadásnak volt
kitéve. Ezen időből maradt fenn az ismeretes m o n d á s : Helmeczy, ki a szókat
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elmetszi. A század első negyedében fennállott irodalmi köröknek, a Kulcsárénak
és Bártfayénak kedvelt és befolyásos
tagja, a kor nagy íróinak benső barátja,
s az ósdiaknak. a Kazinczy iskolája ellenzőinek h a t a l m a s pörölye volt. 1830. nov.
17. kineveztetett a m. tud. akadémia
pénztárnokának. Kisfaludy Károly még
1830 elején egy Jelenkor cz. politikai
lap kiadhatásáért folyamodott, melynek
ő lett volna a szerkesztője, de ebben
nov. 21. történt halála megakadályozta.
H. megújítván a kérelmet, az engedélyt
1831. márcz. 11. megnyerte s a lap 1832.
jan. 1. megindult kis 4rét féliven hetenként kétszer. Midőn Széchenyi István
gróf, ki a lapot orgánumául választotta,
nyilt levélben figyelmeztette őt lapjának
czélszerűtlen alakjára ; H. a régi szokástól eltérve, lapját 1836. jan. 2-tól ivrét
alakban adta k i ; a Jelenkor iparkodott
ugyan külformára s tartalomra nézve a
kor követeléseihez simulni, azonban pártonkívüli függetlenséget hajhászva, mindvégig csekély hatású alárendeltségben
m a r a d t ; 1848. ápr. 18-tól fogva Társalkodó cz. melléklapjával együtt Királyi
Pál vette át a szerkesztést, mire azon
év június 29. megszűnt. H. azután csendes visszavonultságban élt és 1852. decz.
I. meghalt Pesten. H. özvegye 1675 kötet
könyvgyűjteményét a m. tudom, akadémiának ajándékozta. — Költeményei az
Aurorában ( 1 8 2 2 - 2 4 . . 1828. eredetiek
és Tasso, Schiller, Matthisson után ford.);
Czikke a Tudom. Gyűjteményben (1828.
III. Vízalatti hajózás és háború időrend
szerint és hazánkhoz illesztőleg.) — Munkái : 1. Széphalom
urához, midőn Mark,
Emil, Ferencz nevű első fimagzata születnék. Hely n., 1811. (Költemény.) —
2. Nemzetes
Czibulka
Anna
asszonysághoz, a pesti német színjátszó t á r s a ság első énekesnéjéhez ; midőn a magyar
közönséget nemzeti nyelvünkön éneklésével gyönyörködtetné. A Duna melletti i
régi játékszínben márcz. 25. 1812. Hely I
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n. (Költ., két kiadásban.) — 3. Az Isten
legtisztább
szeretet,
az én imádságom
és elmélkedésem. Eckaríshausen u t á n . . .
Pest. 1813. (2. kiadás. U. ott, 1821.) 4. Felsőbüki
Nagy
Klára
kisasszony
s boldogasszonyfai Igmándy Antal menyekzőjök alkalmára febr. 26. 1816. U.
ott, 1816. (Költ.) — 5. Méltgs
Szögyény
Zsigmond
úr beszéde, melyet a szokásként végzett törvénytétel határidejekor
az 1724-ben megállapított kir. kúriának
százados emlékezetére 1824. decz. 20.
mondott. Próbafordításban. U. ott. — 6.
Bártfay Jozefinának
kedveskedésül. Igv
vagy úgy. . . L a m p e Károly után. Hely
és év n. (Költemény.) — Levele Patakihoz, Pest, 1814. nov. 6. (Tört. Lapok I.
1874. 3. sz.), Wesselényi Miklóshoz 1814
és 1830, (a gróf Wesselényi-család görcsönyi levéltárában), Horvát Istvánhoz,
Pest, 1824. nov. 17. (a m. n. múzeumban), Fábián Gáborhoz, Pest, 1838. decz.
30. (Irodalomtört. Közlem. 1893. 362. 1.)
— Költeményeit Toldy Ferencz gyűjtötte
össze; ezek azonban kéziratban maradtak. Álneve: Palingenius.
Tudom.
zolatok

Gyűjtemény
1837.

55.

1827. X I .

103., 104. Sz. — Oesterr.
I I . 547.

IX.,

—

—

Evlapjai

Magyarkák.

Ismeretek

Raj-

1835. 1.,

National-Encyclopädie

Kisfaludy-Társaság

X. 1. —

Ujabbkori

119.

SZ. — Társalkodó

Tára

Lipcse,

I V . 242.

I. k .

1845. —

—

lap 1852. 937. SZ. — iII. Akadémiai

Hl.

Hír-

Értesítő

I.

1852. 387. 1. 1853. 1. sz. (Toldy F. gyászbeszéde).

— Ferenczy

í r ó k 1. 183. — Pesti
Egyetemes
t. Akadémia

és

Napló

Danielik,

HI. Encyclopaedia
Almanachja

Magyar

1855. I . 75. SZ. —
I X . 186. 1. —

1863.

274.

—

HI.
Toldy

Ferencz Nemzeti í r o d . Története és Összes
M u n k á i V. — I.auka, Múltról a J e l e n n e k 36.
— Figyelő

V — I X . , X I I I . , X X I . — Kath.

1890. 527—716. 1. ( T a k á t s Sándor). —
Bibliogr.

—

Irodalomtörténeti

1893. 184., 270., 1894. 435. 1.

lexikona

Szemle

Petrik

Közlemények
—

Pallas

Nagy

IX. 29. 1. (Tóth Lörincz) és g y á s z -

jelentés.
Heiner György,
gymnasiumi tanár,
XVI. századbeli jeles humanista, brassói
származású v o l t ; atyja H. Bálint mint
Brassó városi quaestor (Stadthann), keresztényszigeti (Grossau) útjában 1590.

Heiner —Heltai
decz. 1. meghalt. H. a brassói gymnasiumban tanult 1574-ig; ekkor a vittenbergai egyetemre ment, honnét 1580ban tért vissza s azon év ápr. 12-től
mint lector 14 évig tanított az ottani
gymnasiumban ; a nélkül, hogy a rectori
hivatalra vágyott volna, tettel és tanácscsal segítette az akkori iskolaigazgatót
Zelius Jánost, ki a brassói iskola jegyzőkönyvébe a következőket irta róla : Theologum optimum, Pbilosophum acutissimum, Oratorem facundissimum. anno
1594. 12. Cal. Április defunctum. Báthori
István fejedelem őt bátyjával, H. Bálinttal
együtt, ki Báthori Zs. fejedelem kanczelláriájának jegyzője volt, 1583. febr. 3.
nemesi rangra emelte. — Munkái: 1.
SÓVTOJJ-OC

XOO'HaaiOV JteVTYJXOO'COV

Tpí-

Tov xscpaXatov jASTp'.y.-fl fjLStóccppaciic • • Vittenbergae, 1579. — 2. EXsyeiov> i n 1 u a
inter caetera, vera Domini noştri Jesu
Christi, Dei et Mariae semper Virginis,
Filii Majestas asseritur, ad Rever. Dominum Hyrscherum. Antistetem Ecclesiae Dei in oppido Czevden. U. ott, 1580.
— 3. Apologia
de Luthero.
U. ott,
1580. — Két alkalmi latin költeményét
és a vittenbergai tanulólársaitól hozzá
írt bucsúverseit (1580) fölsorolja Trausch.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 99.

Heiner Sámuel, ág. ev. lelkész, kézsmárki szepesm. származású ; miután kö
zépiskoláit a hazában elvégezte, tanított
Selmeczen és Korponán, honnét a nagy
tűzvész következtében visszatért a kézsmárki iskolához. A boroszlói s jenai egyetemen (1715. nyári felében) tanulta a
felsőbb tudományokat és h a z á j á b a visszatérte után Mateóczon volt pap és 1719.
ápr. 28. Felkára ordináltatott lelkésznek.
— M u n k á j a : Convenientiam
Disconvenientem
R. Abarbanelis quam Mosen
inter atque Jeremiam occasione loci Deut.
XVIII. 15. 18. Instituit Rectore magn.
seren, principi ac dno Gvilielmo Henrico Ducae S a x o n i a e . . . in academia Jen e n s i . . . publico examini submittit Prae-
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ses M. Gottlieb Vilbelm Keller. . . respondente. . . Év n.
Haan, J e n a H u n g a r i c a 42. —

Mokos, M a -

gyarországi tanulók a jenai egyetemen 39.
1. és Horvát István Lexicon Eruditoriim cz.
kézirata a m. n. múzeumban.

H e l t a i Ferencz, jogi doktor, hírlapíró,
szül. 1861. márcz. 15. Szentesen Csongrádmegyében ; a jogot a budapesti egyetemen végezte; 1881-ben az Ellenőrnek
és mikor ezen lap megszűnt (1882. aug.
31) a Nemzet szerkesztőségének tagja
l e t t ; mindkét lapnál a közgazdasági rovat szerkesztője volt. 1887—88. a Nemzetgazdasági Szemle cz. folyóiratot, 1887
óta a Vasúti és Közlekedési Közlönyt
szerkeszti. Tagja a kereskedelmi minisztérium tarifabizottságának, az országos
statisztikai tanácsnak, a főváros törvényhatósági bizottságának. A hírlapírók nyugdíjintézete megválasztotta titkárának,majd
Törs Kálmán halála (1892) után alelnök é n e k , a m . tudom, akadémia pedig (1884.)
nemzetgazdasági bizottságának kültagjává. Hoffer családi nevét 1879-ben változtatta Heltaira. — Három nagyobb
tanulmányt írt. melyeknek egy része a
Nemzetgazdasági Szemlében, másik része
a Budapesti Szemlében (1881. Iparfelügyelő intézmény, 1885—86. A magyar
államvasutak) jelent meg. Czikke: A
közúti vasutakról, különös tekintettel a
budapesti
viszonyokra
(Közgazdasági
Szemle 1895.) — M u n k á j a : As
ipartörvény revíziója
Budapest, 1883. (A magyar tudományos Akadémia a magyar
átalános biztosító társaság által kitűzött
jutalmában részesítette.) — Szerkesztette
a Budapest kerületi elöljáróságairól szóló
1893. XXXIII, törvénvczikket (és tevékeny részt vett e törvény végrehajtásában.)
I/. Könyvészel

1883.

—

Akadémiai

1884. 169., 188 Î. 168. 1. —
Ország-Világ

1890. 51.

1889. 47. SZ. — Pallas

Sz.
Nagy

arezk.
Lexikona

SZ. (Balla M i h á l y ) . — Századunk
tatásai

102. 1.

Ertesitö

HI. Salon ls84. —
—

Nemzet
I X . 33.

Névváltoz-
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Heltai (.Helth) Gáspár, protestáns lelkész, legnagyobb valószínűség szerint
nagv-dísznódi (Heltau) származású s erdélyi szász szülők gyermeke volt. A magyar
nyelvet csak 1586-ban kezdte tanulni.
1545-ben tért vissza Wittenbergából, hol
1543 márcz. 22. óta főleg Melanchthon
vezetése alatt akadémiai felsőbb tanulmányait végezte, mire Kolozsvárra protestáns lelkészszé választatott. Eleinte
Luther tanát követte. 1557-ben meghívták a brassói ág. evangélikusok lelkésznek. de H. ezt nem fogadta el. 1557-ben
Dávid Ferenczczel a kávinista vallásra
tért és a kolozsvári ref. község seniorának nevezte magát. Midőn híveinek többsége áttért az unitárius vallásra, lelkipásztoruk 1569 körül szintén unitárius
lett és a reformátusok ellen irányult
nagy gyulafehérvári vitának főleg 1569.
folytatásában vett részt. Bár születésére
szász, de lelkében magyar volt, szükségét érezte egy nyomda fölállításának;
azért megismerkedett Hoffgref György
nyomdászszal és vele szövetkezve állították föl 1550-ben Kolozsvárt a legelső
nyomdát. Mindkettejük czége alatt jelentek meg H. művei is. HofTgrefnek tűrhetetlen természete miatt közös üzleti viszonyuk nem volt. tartós, H. szakított
vele. s így 1553-ban m á r csupán az ő
czége alatt jelentek meg művei. Lelkészi
s irodalmi teendői mellett neki igen
terhes volt a nyomda-üzleti mellékfoglalkozás ; azért egyezségre lépeti ismét
Hoffgreffel és m á r 1554-ben egészen r á ruházta a n y o m d a vezetését, ki 1558-ig
önállóan és saját neve alatt működött.
Ekkor H. ismét szakított vele és 1574-ig
maga vezette a n y o m d á t ; e mellett nagy
irodalmi tevékenységet fejtve ki. Meghall
1574-ben Kolozsvárt, minthogy 1575-ben
nyomatott m u n k á j a colophonján ez áll :
Végezé Heltaj Gáspárné (a munka nagy
része már 1574-ben ki volt nyomtatva.)
— Munkái:
J. Catechismvs
Minor,
azaz, a keresztyeni ludomanac reuide-
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deden való sumaya. Colosuarha nyomtatot Helthai Gašpar éš György Hoffgreff
altal. 1550. (Egyetlen példánya az erdélyi
múzeum könyvtárában.) — 2.
Summa
christlicher
Lehre;
änderst, der kurze
Catechismus, durch Caspar Helth . . . U.
ott, 1551. — 3. Trostbüchlein
mit christlicher Unterrichtung, wie sich ein Mensch
bereiten soll zu einem seligen Sterben.
Gesammelt und zusammengesetzt aus
christlichen Prediger Schriften . . . U. ott,
1551. — 4. A Biblianac
első r esse,
azaz. Mosesnec öt könyve : Melly Magyar
Nyelvre fordittatot. . . U. ott, 1551. (Többek közreműködésével fordította. A Jesvs Sirah könyuét, A Bölts Salamon Királnac Könyueit, A Biblianac negyedic
részét, Azaz, a prophetaknac Irasoc-at
1551 —52-ben ő nyomatta u g y a n . d e azok
átvizsgálását és kijavítását másra bízta.)
— j5. A ressegsegnek
es
tobsodásnac
veszedelmes
voltáról való Dialógus. U.
ott, 1552. (Ebből mutatvány a Vasárnapi
Újságban, 1868.) — 6.
Catechismvs
mellybe a mennyei tudomannac Sommáia, a derec szent Írásból, és sok keresztyén Tanitóknac Írásokból röuideden
egybe szerzetettöt es befoglaltattot. . .
U. ott, 1553. (Csak két csonka példánya
maradt, egyik a lőcsei ev. gymnasiumban,
másik a n. múzeumban.) — 7. Vigaszkeresztyeni intessel és
taló könyvetskes
tanitassal, miképen kellyen az embernec
készülni keresztyeni es boldog e Világból
való k i m ú l á s á h o z : Külemb külemb keresztyéni Tanitóknac írásokból
összue
gyűjtöttet, es egybe szerzetettöt. U. ott,
1553. (Ujabb kiadása : Sicz, 1593.) — 8.
Confessio de Mediatore generis humani,
Jesu Christo, vero Deo et hornine, contracta nomine et voluntate Ministrorum
Ecclesiae in urbe Claudiopoli in P a n n ó nia. Witebergae, 1555. (Stancarus Ferencz ellen irt munka.) — 9.
Agenda
azaz Szentegyhazi Chelekedetec, Mellyeket követnec közönségesképpen a Keresztyeni Ministerec es Lelkipasztoroc.

665

Helle—Hellebranth

Vyonnan n y o m t a t t a t o t . . . Kolozsvár, 1559.
(Első kiadása 1550-ban jelent meg.) —
10. Soltar
azaz, Szent Davidnac. es
egyeb Prophetaknac Psalmusinac, auagy
Isteni dichireteknec k ö n y u e . . . U. ott,
1560. —(11. História
Inclyti
Matthiae
Regis Hungáriáé augustisHunyadis,
sirni, Ex Antonij Bonfinij, Historici diserti l i b r i s . . . U. ott. 1565. — 12. Száz
Fabula,
Mellyeket Ezopusból, es egyeb
ünnen egybe gyütet, és öszve szőrzet, a
fabulaknac ertelmével egyetembe. U. ott,
1566. (Csak két példánya ismeretes : a
kolozsvári ref. collegiumé és a m. tud.
akadémia csonka példánya. Ujabb kia d á s a : Német-Ujvár, 159b.) — 13. Bisputatio in causa sacrosanctae et semper
benedictae Trinitatis indictioiie Sereniss.
Principis &c. inter Nouatores D. Georgium Blandratam, Franciscum Dauidis,
eorumq. asseclas : Et Pastores Ministrosq.
Ecclesiae Dei catholicae. ex Hungaria
et Transylvania, qui diuinam veritatem
ex scriptis Propheticis & Apostolicis, juxta
continuum Ecclesiae sanctae catholicae
consensum, defendendam susceperunt,
per decern dies, Albae Juliae in Transylvania Habita : Ordinatione ac voluntate eorundem Pastorum ac Ministrorum
catholicae partis revisa ac publicata.
Kolozsvár, 1568. (Új czímlappal és új
élőbeszéddel kiadta 1570. U. ott.) — 1 4
Halo. Mellyel a megtestesült Ördeg a
Papa Antichristus Hispaniaba az együgyű
iambor Keresztyéneket, az Evangliumnac
köuetöit, halhatlan álnaksagockal es mesterségöckel meg körüli, ki keresi, meg
fogia, És minden marháiokat el véuén,
kimondhattlan, kegyettlen kényockal meg
kényoza, es rettenetes halalockal meg
öli, Az ö Pilésses hoheri, Es az ö bolond szolgai, a meg vackitot Feiedelmec
altal. Egy iambor keresztyén és tudós
Hispaniol altal, Gonsalvivs Reginaldvs
altal Íratott es kiadatott. U. ott, 1570.
(Egyetlen példánya a m. n. Múzeumban ;
Ism Eötvös Lajos, M. Prot. Egyh. és
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Isk. Figyelő 1870. 256. 1., ki a segesvári 1538. hittani vitatkozásról szóló
részletet is közli, melyet ú j a b b a n közzé
tett Fabricius Károly is Archiv des Vereines für siebenb. Landeskunde N. F.
Disputatio
X. 1872. 2 4 1 - 2 5 0 . 1.) — 15.
de Deo per decern dies continvos indictione Sereniss. P r i n c i p i s . . . inter partes
habita. in Vrbe Transyluania : Alba Julia.
Denuo, cum noua Praefatione aedita.
U. ott, 1570. — 16. Decretvm.
Azaz.
Magyai es Erdély Orszagnac Töruénv
Könyue. Heltai Gáspártól wyonnan meg
nyomtattot. TJ. ott, 1571, (Verbőczi István m u n k á j a , Veres Balázs által Debreczenben 1565-ben kiadott fordításának
H. által javított kiadása.) — 17._Cancionole, Az az, Históriás Énekes K ö n y v :
Mellyben külemb fele szép löt dolgoc
vadnac nyomtatua, a Magyari Királyokról, es egyeb szép löt d o l g o k r ó l . . . U.
ott, 1574. (Történeti énekek többektől.
Ezek közt Bánkai Nagy Mátyás Hunyadi
Krónikája, melyet H. nemcsak helyenként magyarázó jegyzetekkel látott el.
h a n e m a Hunyadi János eredetét és
nemzetségét tárgyaló első énekkel is
megtoldott.) — 18, Chronica az Magvar o k n a c dolgairol: mint iöttec ki a nagy
Scythiaból Pannoniában, Es mint foglaltáé magoknac az országot: Es mint birtác aszt Hertzegröl Hertzegre, Es Királyról Királyra, nagy soc lusakodásockal és
szántalan soc, viadallyockal, Mellyet Heltai Gaspar Meg irta Magyar nyeluen.
Es ez rendbe hoszta. Az Bonfinius Antalnac nagy könyuéből, és egyeb Históriás könyvekből, nem kiczin m u n k á v a l
. . . U. ott, 1575. (Győr. 1789. Két dar a b . Ism. Sándor István, Sokféle 1801.
VII. Ujabb k i a d á s a : Heltai Gáspár Krónikája, az Ujabb Nemzeti Könyvtár II.
folyamában. Pest, 1853. 67 — 618 hasáb.)
— 19. Salamon
királynak
az
David
király
fianak
Markaifai való Tréfa beszédeknek rövid könyve . . . Kolozsvár,
1577. (Ezen munka fordítását Toldy Fe-
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rencz és utána még határozottabban
Beöthy Zsolt H.-nak tulajdonítják. Ezen
első kiadás csonka példányai v a n n a k
az erdélyi Muzeumban, a debreczeni ref.
coll. és a m. tudom. Akadémia könyvt á r á b a n . Sok kiadást é r t ; a következők
ismeretesek : Kolozsvár, 1585.. Monyorókerék 1591.. Hely n.. XVI. század., Lőcse.
XVII. száz., Budán 1744-ig háromszor,
U . o t t , 1749., 1760-ig 6-szor. 1786., Vácz,
1795., Buda, 1808. és Esztergom, 1885.
Kőrösy László bevezetésével. E m u n k a
forrásairól, eredetéről és történetéről Ipolyi
Arnold írt tanulmányt az Uj M. Muzeum,
1855. I.) — 20 Evangéliumok
és Epistolák...
É/v~n. (Egyetlen csonka p é K
d á n y a az erdélyi Múzeumban.) — 21.
Isteni
dicséretek
és könyörgések.
..
(Egyetlen csonka példánya az erdélyi
Múzeumban. Aranyos-Rákosi Székely
Sándor : Unitárius vallás történetei Erdélyben. Kolozsvár,. 1839. 70. 1. s z e r i n t :
Isteni dicséretek, imádságok és vigasztaló énekek, nyomt. H. Kolozsvárt 1570
t á j á n ; ezen ének-gvűjtemény Dávid Ferencz és társai által készíttetett és rendszeresíttetett, eredetiek és lengyelből fordítottak ; másodszor vagy harmadszor
bővítve 1605 vagy 1607. jelent m e g ;
4. kiadása 1697., 5 bőv. 1749., 6. ú j r a
dolgozva 1737-ben adatott ki.) — .22.
Nagy Sándor
históriája
. .. (Egyetlen
igen csonka p j l d á n y a a kolozsvári ev.
ref. collegium könyvtárában.) — 23. Aelii
Donati,
Vir i Clarissimi.
de octo partibus orationis
Methodus.
Nunc denuo
revisa & diligentei-recognita. Claudiopoli
excudebat Caspar Heltus. (Év n. XVI.
századi kiadásai: 1554, 1565., 1581. és
1583. u. ott.) — 24. Hofgref-féle
énekes
könyv. . . (Ezen kótás ének-gyűjteménynek két csonka példánya ismeretes, egyik
a m. tud. Akadémia könyvtárában, másik
az erdélyi Múzeumban; Toldy Ferencz
adta ezen czimet a gyűjteménynek, Szabó
Károly azt vallja, hogy H. gyűjtötte ös3ze
s adta ki,)

Czvittinger, Specimen 167. — Bod, M. Athen a s 105. — Korányi,

M e i r . o r i a I I . 93. —

Klein,

Nachrichten II. 219. — Katona, História Critica XXV. 630. — Bartholomaeides. Memoriae
Ungarornm
1831. I I I .

17. — Felsőmagyarországi

565.

—

V I . 174. — Pesti

Napló

F . ) — Ferenczy
— Budapesti

Közhasznú

és

Szemle,

Minerva

Esmeretek

Tára

1854. I . 60. SZ. ( T o l d y

Danielik.

M.

í r ó k I . 183.

I I I . 1858. 160., 177. 1. 1883.

(Zsilinszky Mihály, H. történelmi müvei.)
— Egyetemes
runk

M. Encyclopaedia

T á r c z á j a 1865. 20, s z .

I X . 187. —
— Toldy

Ko•

Ferencz,

M. Nemzeti Költészet Története, M. Nemzeti Irodalomtörténete és Összes Munkái
III. 53—58. 1. — Franki, Hazai és Külföldi
I s k o l á z á s 38., 356., 362. 1. — Sybel,

Historische

Zeitschrift. München, 1867. (Flegler Sándor.)
— Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 101—
118., I I I . 580. \. — Századok 1867. ( S z a b ó K á -

roly, H. reformátor), 1870. 66., 1872. 691.,
692. 1., 1878. (Zsilinszky Mihály.) — Vasárnapi Újság 1870. 18—20. sz. (Szabó Károly
II. nyomdájáról.) — Figyelő I—III. (Helinár,
H. krónikája), IV—VII., IX.. XVIII. — Hl.
Könyv-Szemle

1877. 2.,

1878.

314.,

1S83. 246.,

270., 1892., 230., 336., 1894. 381. 1. — Szilády
Áron, Kégi M. Költök Tára I—IV. — Beöthy
Zsolt, Szépprózai elbeszélés I. és a M. Nemzeti Irodalom Tört. Ismertetése I. — Szabó
Károly, Régi M. Könyvtár I., II. — PetőfiTársaság
Deutsche

Lapja

1S77. I I . ( B o d n á r Z s . ) —

Biographie

D . ) — Prot.
(Révész K.)

Egyh.
—

Alig.

X I . 711. 1. ( T e u t s c h
és

Egyet.

Isk.

Lap

Philol.

G.

1883. 34. SZ.
Közlöny

1889.

(Zlinszky Aladár, II. egy meséjének eredet é h e z . ) — Petrik

B i b l i o g r . — Katholikus

Szemle

1890. 378., 523., 544., 545. 1.
Heltai Gáspár, ifj., városi tanácsos,
később városbíró Kolozsvárt, előbbinek
fia, ki 1582-ben vette át a t y j á n a k özvegye
által kezelt nyomdáját, melyet 1601-ig
vezetett s mely később, h a g y o m á n y szerint, az ev. ref. kollégium tulajdonába
ment át. — M u n k á i : 1. Magyar
Arithmetica, azaz. Számvetesnec tvdomanya.
Most viyonnan az Frisiusnac Mapyar
Aritmeticayából sok wy és hasznos példáckal ki adatot. Colosvarat, 1591. (Hogy
ezen számtani kézikönyvet Gemma Frisius
Arithmeticája után ifj. H. G. dolgozta,
kitetszik a könyv végére tett figyelmeztetéséből, mely így szól: «Az Keresztyen
Iffjuságnac. Eszt a kiczinded számvető
könyveczkét, ved io neuen. Az mennyire
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én az Könyvekből tanulhattam vgy magyaráztam. Hogy ba az Isten valahonnét,
olly embert támaszt, ki bőuebben Magyar
nyelure fordittya, én kés/, vagyoc ahoz
is fogni, és Nyomtatásban ki adni az te
tanúságodra. Addéglan eszt megtanulhad, és élhetsz vélle. Meg boczás penig
az vetkekről, Mert en Magyar nem vagyok. Isten éltessen. Tipographus. Oct.
31. napján 1591.» Ism. Kopp Lajos. Régi
magyar grammatikák. Bpest. 1893. Különnyomat a Budapest VIII. ker. főreáliskola Értesítőjéből.) — 2. Cisio Magyarnyelven. és az égh iarasánac és czillagoknac külömb külömb természetinec
follyasából való Practica. . . Az Könywnyomlato által Magyarrá forditatot, és
vyiolan ki adatot. U. ott, 1592. (Egyetlen
teljes példánya a m a g y a r tud. akadémia
könyvtárában.) — Verbőczi, Decretvm
Juris consuetudinary . . . magyar fordításának (Debreczen, 1611.) kiadását eszközölte, használva a régibb magyar fordításokat.
Siebenb.

Quartalschrift

I V . 279. 1. —

Cata-

logus Bibi. F r . Com. Széchényi. Suppl. I. 242.
1. — Trausch,
1. —

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 118.

Műegyetemi

—• Szinnyei

Lapok

1877. 183., 252., 277. 1.

Könyvészete.

—

Szabó

Károly,

Kegi M. Könyvtár I. 122., 126. 1.

H e l t a i Jenő, hírlapíró, szül. 1871. aug.
11. Budapesten; középiskoláit elvégezvén,
a jogi pályára lépett; ezt azonban 1890ben félbeszakította s a hirlapirói pályát
választotta. 1892-ben katona, majd tartalékos hadnagy lett. — írói munkálkodását
1888-ban a Magyar Figaróban kezdte
meg, a hol Ó'Neyros álnév alatt költeményeket, Guk-ker név alatt pedig színházi karczolatokat í r t ; időközben a Borsszem Jankóban is jelentek meg versei.
1890. máj. 1. óta a Magyar Hirlap munka-'
társa, hol saját neve s Elta. Jelt álnevek
alatt, tárczákat, croquiskot és aktuális
politikai költeményeket ír. 1892-ben a
Pesti Naplóba Ejup álnév alatt croauiskat írt és belső m u n k a t á r s a volt a Hétnek. hol novellái, politikai, szinházi, iro-

dalmi stb. krónikája jelentek meg versben és prózában : Riporter, Incerbus és
Ichor álnevek alatt (Puybroche márki
sajátságos esetei I —X., Joujou kisasszony,
I—IV. verses jelenelek, A jövő század
legendái I —V., Az Operette, énekes vígjáték. előadták az Otthonban 1894. decz.
9., Az omnibusz költészete, verses monolog) ; a M. Hirlap karácsonyi Albumában (1893. Miután letörtem, verses monolog.) Irt még költeményeket a M Szalonba, Ország-Világba s a M. Géniuszba.
— Munkái: 1. Modem
dalok. Költemények. Bpest, 1892. (Ism. Nemzet 149. sz.,
Bud. Hirlap 146. sz., Élet, M. Salon.) —
monolog. U. ott. 1892.
2. Bakfisálmok,
(Monológok 49.) — 3. Kató, költemények.
U. ott, 1894 (Ism. a Hét 1893., Élet és
M. Géniusz 1894.) —4. Hoff maimé
meséi.
U. ott, 1895. (Regény-melléklet a Magyar
Hírlaphoz.)
M. Könyvészet

1892—93. — Ország-Világ

1S92.

13. SZ. a r c z k . — M. Szemle 189-'. 45. SZ. —
M. Szalon XVII. 1892. arczk., XVIII. 1893,

arczk. — A Hét 1894. 4. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.

Hemmen Ferencz,
csanád-egyházmegvei áldozópap, aradi főesperes, új-aradi
plébános és szent-széki ülnök, szül. 1835.
okt. 29. Zádorlakon, Temesmegyében;
1858. ápr. 29. áldozópappá szenteltetett
f ö l ; 1857. szept. 15-től 1858. ápr. 29-ig
a püspöki megye a c t u a r i u s a ; azután
négy hónapig Nákófalván volt káplán ;
okt. 1-től püspöki igtató, kiadó és könyvtárnok ; ismét segédlelkész T e m e s v á r t ;
1862, okt. 1-től a történelem és magyar
irodalom t a n á r a az ottani főgymnasiumb a n ; időközken több egyházi hivatalt
is viselt, nevezetesen 1873. nov. 1-től
a püspökmegyei nyomda igazgatója volt.
1874. febr. 16-tól a főgymnasium igazgatója. 1»83. júl. 1-től új-aradi plébános
l e t t ; 1884-ben nyerte a Ferencz-József I.
osztályú lovagrendjét. 1885. aradi főesperes és 1887. szept. 3-tól egyszersmind
az aradi középiskolák püspöki felügyelője,
— Czikkei a C s a n á d cz. folyóiratban(1869.
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A csanádegyházmegyei elaggott papok
segély-nyugdíjalapja, 1871—72. A zádorlaki új templom alapkövének letétele és
fölszentelése); programmértekezése az
äradi főgymnasium Értesítőjében (1879.
A történet alapeszméje.) — Munkái: 1.
Egyházi
beszéd szent-István Magyarország T. apostoli királya ünnepén a Csanádi s z é k e s e g y h á z b a n . . . 1874. aug. 20.
Temesvár, 1874. — 2.
Mária-Radna
története. Arad. 1883. (Névtelenül.)
Némethy Lajos, D i c s - b e s z é d e k . B p e s t , 1881.
44.1. — Schematismus Dioecesis C s a n a d i e n s i s

1892. 250. 1.

Hemtner ( M i h á l y ) Florián,
bölcseleti doktor, kegyesrendi áldozópap, szül.
1757. aug. 16. Szent-Györgyön (Pozsonymegye). bol atyja H. Péter polgár volt;
1774. nov. 5. lépett a rendbe ; 1777—
80-ban Selmeczbányán tanított; 1781.
bölcselethallgató volt Budán és Pesten,
1780. bölcseletdoktorrá a v a t t á k ; theologiát tanult 1783. Nyitrán, 1784. Budán,
1785—86. E g e r b e n ; gymnasiumi tanár
volt 1787—89. Kőszegen. 1792—95. Pesten, 1792—1802. Szegeden; 1 8 0 3 - 4 . a
természettan t a n á r a u. ott és vicerector,
1805. M.-Ovárott gymnasiumi igazgató
és vicesuperior, 1806. Selmeczen rector
és igazgató, 1807. a collegium leégett
és őt Nyitrára osztották be ; 1808. a pozsonyi gymnasiumnál hitoktató, 1809 —
16. ugyanott az akadémián előbb hitoktató. 1816. júl. 2-tól aligazgató; az
akadémia élén 1819. jún. 21-ig állott,
midőn ugyanott meghalt. — Munkája :
Propositiones
exphysica
primo semestri
explanata quas in lyceo Szeged, sehol,
piar. propugnarunt- Szegedini, 1802. —
Latin levele Horvát Istvánhoz, Pozsony,
1814. ápr. 14. (a m. n. múzeumban.) —
Kézirati m u n k á j a : Scripta theologica,
quae diligentei- commendo adservanda.
Pest, 20. Oct. 1795. (4rétű terjedelmes
m u n k a a budapesti rendház könyvtárában.) — Nevét hibásan írják Hemptnernek.

Hazai
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— Pressburger

Szinnyei

Tudósítások
Zeitung

Könyvészete.

1819.

1819. I . 52.
X. 51.

— Ortvay,

Sz.

s z á m . •—

Száz

év

egy liazai főiskola életéből. Bpest, 1S84. 120.
1. és a budapesti piarista rendház jegyzökönyvéből.

H é n a p Tamás,
bölcseleti doktor, kegyestanítórendi áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1859. jún. 21. Kosdon,
Nógrádmegyében ; gymnasiumi tanulmányait a budapesti II. kerületi, a váczi s
kecskeméti r. kath. fó'gymnasiumokban
végezte. 1877-ben a kegyesrendbe lépett
és a theologiát Nyitrán, felsőbb tanulmányait pedig a budapesti egyetemen
végezte, a hol 1887-ben bölcselet-doktori
s tanári oklevelet nyert. Jelenleg a veszprémi főgymnasiumban tanít. — Czikkei
a Veszprémi Független Hírlapban (1892.
46. sz. Katona Józsefről, Vándori álnév
alatt, és 1894. 50. sz. Száz év előtt cz.
az irodalmi viszonyokról a Martinovicsféle összeesküvés idejében.) — Munkája :
Kőszegi Rájnis József. Irodalomtörténeti
tanulmány. Veszprém, 1884. (Előbb a
Figyelő XVII. köt. 1884.)
Önéletrajzi adatok.

Henckel János,
egyház-jogi doktor,
Mária királyné udvari papja. Lőcse város
régi polgári családjából származott, melynek egyik tagja (H. György) m á r a Hunyady-ház hivei közt szerepel és 1457ben azokkal a budai börtön szenvedéseiben osztozik. Külföldi főiskolában
végezte tanulmányait és 1513-ban szülővárosa plébánosává választotta ; a plébániai egyház némely olajfestményein látható még nevének monogrammja, hirdetve,
hogy a művészet emeléseért buzgón érdeklődött. 1517-ben tagja volt azon küldöttségnek, mely II. Lajos királynak
Lőcse város hódolatát bemutatta. Néhány
évvel később tornai főesperessé neveztetett. A klassikai műveltséghez és az alapos tudományossághoz, melyet a külföldről hozott magával, a természet kiváló
tehetségeket és az ékesszólás hatalmát
csatolta. Ennek köszönhette, hogy hire a
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királyi udvarig elhatott és Mária királyné,
II. Lajos neje által 1522-ben udvari papj á v á választatott. Mária királyné 1526
tavaszán gyóntatója s udvari káplánjai
részére egyházi kitüntetésekért folyamodik a pápához. H. szívélyes baráti viszonyban állott Rotterdami Erasmussal,
ki őt becsülésével és leveleivel megtisztelte. A magyarországi nagy vallási mozgalom közepette H. elszigetelve állott;
mert a két felekezet közötti küzdelem
sokkal újabb és hevesebb volt ez időben,
semhogy a kiegyenlítési kísérletek sikerre
vagy akár csak elismerésre számíthattak
volna. Ez és a mérhetetlen zavar méltán
elkeserítették őt és örömmel ragadta meg
az alkalmat, távozni Budáról. 1526 elején Kassa város lelkészévé választotta s
húsvét után elfoglalta a kassai plébániát.
Ez időben püspökséget is ajánlottak neki;
azonban nem fogadta el. A szerencsétlen
mohácsi csata után, az özvegy királyné
ismételt sürgetéseinek engedve, 1528 elején ismét elfoglalta udvarában (Znaimban) a hitszónoki s gyóntatói hivatalt.
H. ezalatt összeköttetésben maradt Rotterdami Erasmussal és rábírta ezt, hogy
Vidua Christiana cz. m u n k á j á t Mária
királynénak ajánlva bocsássa közre. 1530ban H. Augsburgba kisérte úrnőjét. Itt
sokat érintkezett Melanchtonnal és a
Protestantismus egyéb vezérférfiaival. Sőt
a szőnyegen forgó kérdések tisztázása s
békés megoldásához, maga is hozzájárulni kivánt. E végből egy hittudományi
dolgozatot adott át Melanchtonnak, ki
elég fontosnak tartotta arra, hogy Luthernek megküldje. H. ezen magatartása által
m a g á r a vonta a gyanút, hogy a protestantismushoz szít. Midőn V. Károly 1530
végén Máriát a Németalföld kormányzójává nevezte ki, fölkérte őt, hogy udvari
tisztjeit, kik az eretnek tanokhoz hajolnak. bocsássa e l ; ilyennek jelölte ki hitszónokát Henckelt is. Ezt elbocsátván a
királyné, évi nyugdíjt rendelt neki s a
boroszlói székesegyháznál kanonokká ne- I
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veztette ki. 1531-ben Schweidnitz sziléziai város lelkészszé választotta. Midőn
azonban köszvénybaja elhatalmasodott,
visszatért Boroszlóba, hol 1539. nov. 5.
meghalt. Máriával és ennek titkárával,
Oláh Miklóssal, miután Belgiumba távoztak volt, élénk levelezésben állott. —
Munkái nem maradtak reánk ; nagybecsű
leveleiből is csak néhány ismeretes, melyeket Fraknói közöl H.-ről írt m u n k á j á ban : Kassa városa tanácsához Buda,
1526; Bártfa város polgáraihoz Kassa,
1527 ; Kassa város közönségéhez, Znaym,
1529 és Oláh Miklóshoz, Sveidnitz, 1532.
— Nevét Henkelnek is írják.
Czvittinger,

Specimen 167. — Bod, M. A t h e -

nas 352. 1. (Nevét hibásan Henhelnek irja).
— Horányi,

M e m o r i a I I . 98. — Melczer, B i o g r .

b e r ü h m t e r Zipser 39. — Fabó, M o n u m e n t a
I I . 47..

48.,

345. — Franki

Vilmos,

Henckel

János, Mária királyné udvari p a p j a . Pest,
1872. (Értekezések a tört. tud. köréből II.
4.) —

Figyelő

XVIII.

1885., 1890. 385.
mények

—

68. —

Történelmi

Irodalomtörténeti

Tár
Közle-

1892. 486.

Hencz Ágoston,
köz- és vállóügyvéd
Keszthelyen Zalamegyében, hol 1885.
febr. 18. meghalt 33. évében. — Czikkei
a Győri Közlönyben (1862. 53—58. sz.
Uti napló-töredék, Páris, London), a Jogtudományi Közlönyben (1882. Az 1881:
LX. t.-czikk 104. és 156. §-aihoz, Az 1881:
LX. t.-czikk 13. §. b. pontjához, 1883.
A végrehajtási törvény 40. §-ához, Az
uzsoráról és a káros hitelügyletekről
szóló törvényjavaslatról, 1884. A 11.
számú curiai döntvény és az 1881 : LX.
t.-cz. 237. §-a.)
Gyászjelentés

Hencz Antal, építész Keszthelyen. —
Czikkei a Győri Tört. és Rég. Füzetekben
(1865. Cserépzsindely a rómaiaknál), a M.
Mérnök-egyesület Közlönyében (1868. A
falak erősségének tényezőiről, Néhány
szó a falkapcsokról, Építészeti műszavak,
III. 1869. Ismét a falkapcsokról, IV. 1870.
Hogyan kellene az építészeti pályázatokat. rendezni? V. 1871. A csicsói templom.) stb. — Munkája : Műszaki
leírás
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Hencz — Hengge

homoktalajon
építendő borpincsék
terveséséhes. A földmívelésügyi m. kir. ministerium által hirdetett pályázat alkalmával. Keszthely. 1893.
Hl. Könyvészet

1893.

Hencz Béla
(nemes-jáczi és aszupataki), megyei árvaszéki ülnök. H. Ferencz gazdatiszt és Bohunka Henriette
fia, szül. 1851. jún. 17. Kosztolnán Trencsénmegyében; a gymnasiumot Nviirán,
jogi tanulmányait a pozsonyi akadémián
végezte; később megyei szolgálatba lépett
és 1870-től nyitramegvei árvaszéki jegyző,
majd ugyanott ülnök lett. — A Nyitrai
Lapokba, a Nyitrai Közlönybe és a Nyitr á b a írt vezérczikkeket, tárczát és apróságot, neve alatt vagy névtelenül és
nevének kezdőbetűivel is jelölve czikkeit;
olykor egy-egy költeményt is közölt.
Munkásságának nagyobb része a 70-es
évekre esik.
Önéletrajzi adatok.

Hendel Issdk.
ág. ev. lelkész, szül.
1548-ban Kőhalomban, 1570. kántor Tekén, 1575. iskola-rector, 1579. jegyző a
nagyszebeni bíróságnál, 1586. medgyesi
városi jegyző, végre 1587-től Zsi berken
(Seiburg) Kőhalom vidékén lelkész volt.
— Krónikát hagyott hátra kéziratban,
mely az 1143—1593. évi eseményeket
tárgyalja. Eder szerint (Schaesei Ruinis
Pannonicis. Cibinii 1797. 24., 275. és
291. 1.) ezen krónika minden kritika
nélkül van irva és sok történeti valótlanságot foglal magában. Eder azonban
1793-ban az ő Adversaria Históriáé Transilvaniae cz. kézirati munkájába (417—
427. 1.), ezen krónikából némely adatot
(1557-ig) fölvett.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 118.

Hene Ferencs,
dulcineai püspök és
nagyprépost; fiatalabb éveiben tekei plébános, gyulafehérvári lyceumi tanár és
zalathnai plébános volt; 1798-ban kanonok lett. Meghalt 1835. jan. 27. Gyulafehérvárott. — M u n k á j a : Beiträge
zur
dacischen
Geschichte.
Nebst lithogr.
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Abbildung
mente des
mannstadt,
Jahrbücher
HI. Sion

einiger merkwürdiger MonuAlterthums. Mit 9 Taf. Her1836. (Ism. Wenzel Gusztáv,
für Literatur. Wien, 1845.)

1890. 552. 1. — Petrik

Bibliogr,

Henfner János, jogi doktor, egyetemi
tanár, szül. 1800 körül Magyarországban ; jogi tanulmányainak végeztével a
tanári pályára lépett és 1827. ápr. a
zágrábi akadémiához a politika tanárának kinevezték, 1835-ben pedig a pesti
egyetem tanára lett, hol a római és hűbéri jogot adta elő ; a jogi kar dékánja
is volt és később nyugalomba vonult.
Meghalt 1856. júl. 22. Pesten 56. évében. — M u n k á i : 1. Introductio
in
oeconomiam
politicam,
alias nationalem ad recentissimos scientiarum politicarum progressus exacta. Zagrabiae, 1831.
— 2. Római magánjog
többnyire Haimberger és Schilling Bruno után. Pest,
1855 — 56. Három kötet. — Kéziratban:
Oeconomia politica alias nationalis, juxta
praelectiones . . . Zagrabiae, 1833. 8rét 91
levél és Sententiae Financiae, juxta praelectiones 8rét 65 levél (mindkettő Clement
kézirata a m. nemzeti m ú z e u m b a n ) ;
Statistica, H. előadása 1845 —46., Finanzvagy pénzügytan, Büntetőjog és Közigazgatási jog. (Első előadások magyar nyelven a pesti egyetemen ; a budapesti egyetemi könyvtár kéziratai közt.)
Hazai

s

Kiilf.

— Jelenkor

Tudósítások

1827.

I.

1835. 83. SZ. — Pest-Ofner

31. s z .
Zeitung

1856. 171. SZ. — Wurzbach V I I I . 302. 1. ( h i b á s
é l e t r a j z i a d a t o k k a l és ez u t á n Pallas Nagy
lexikona

IX.

50. 1.)

—

Petrik

Bibliogr.

és

gyászjelentés.

H e n g g e Alajos, r. kath. lelkész, vasmegyei származású, 1835. márczius 25.
született; 1858. júl. 22. miséspappá szenteltetett föl; azután segédlelkész volt Kőszegen, 1860. nevelő Gyepüfüzesen, 1862.
plébános Pinka-Miskén (Vasm.) és 1879től egyszersmind csatári apát. — Munkája : Elemi neveléstan.
Pest, 1872.
Petrik
megye

Könyvészete. —Szombathelyi
Névtára

1887.

püspöki
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Herrisch

Henisch György,
orvosdoktor, szül.
1549. ápr. 24. Bártfán. Bártfa város költségén Wittenbergában tanult 1566-tól ;
azután a lipcsei s bázeli egyetemen a
philologiát és orvosi tudományokat hallgatta. Már 18 éves korában latin verselésével kitűnt és még alig volt 26 éves,
midőn a régi nyelvekben és mathematikában hírnévre fett szert és Wolff Jeremiás a j á n l a t á r a 1575-ben az augsburgi
gymnasiumhoz a mathematika, logika s
ékesszólástan tanárának megválasztották.
Időközben orvosi gyakorlatra is kinyerte
az engedélyt; 1576. ápr. 12. a bázeli
egyetemen orvosdoktorrá avatták és az
újonnan fölállított orvosi collegium tagja
s négyszer decánja lett. 1576. jún. 4.
nőül vévén Wyrsung Kristóf augsburgi
patrícius leányát, végleg letelepedett eme
városban. Wolff Jeremiás halála után,
1580. okt. 8. a gymnasium igazgatójának
neveztetett ki. 1592-ben Bártfa városa
meghívta őt tanárnak, de ő a meghívást
nem fogadta el. Az augsburgi városi
könyvtár felügyeletével megbízatott és
ezen könyvtárról (1600) saját rendszere
szerint készített könyvjegyzéket adott ki.
1617-ben lemondott tanári állásáról. Meghalt 1618. máj. 81. Augsburgban. —
M u n k á i : I. Oratio de Modo Nutritionis
in Corpore Humano. Lipsiae, 1572. —
2. Enchiridion
Medicum
Medicamentorum tam simplicium quam compositorum. Basiliae, 1573. — 3.
Joannis
Petri Canterini,
História
vom
Venediger Krieg wider den Türcken.
U. ott,
1573. (Fordítás.) — 4. Dictys
Cretensis
et Bares Phrygius.
Belli Trojani
Scriptores additis Libanii et Aristidis de Bello
Trojano DeclamationibuscumPraefatione.
U. ott, 1573. — 5. Neunhundert
Geddchtnuss-würdige
Geheimnuss
und
Wunderwerck, von mancherley Kräutern,
Metallen, Thieren, Vögeln und andern
natürlichen Künsten und Historien. Erstlich d u r c h . . . Antonium Mizaldum in
Latein zusammengetragen. Jetzt a b e r . . .
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auch besser erklärung, in Hochteutsche
Sprach gebracht. . . U. ott, 1574. (U. ott,
1582. és 1615.) — 6.
Artsney-Buch
Sexti Platonici philosophi, von Voglen,
wilden und zamen Thieren, wie man
diesel b in der arlzney
für allerhandt
Kranckheiten brauchen s o l . . . U. ott,
1574. (U. ott, 1582.) — 7, Poemata
Hesiodi Ascraei
quae extant omnia, Gr.
cum varia interprelatione L a t i n a . . . ex
Graeco Sermone in Latinum conversis.
U. ott, 1574. — 8. Artstgarten
von Kräutern. . . U. otf, 1575. (Mizaldus után ford.)
— 9. Tabulae Institutionum
Astronomicarum.
Adjuncta est Sphaera P r o d i
cum textu Graeco. in latinam linguam
converso. Augustae. 1575. — 10. Epitome
Geographiae
Veteris et novae, et Pomponius Mela, de situ Orbis. Augustae
Vindelicorum, 1577.— 11. De Pogonia.
U. ott, 1578 — 12. Institutionum
Dialecticarum
libri VII. et repetitionum libri
Praeceptionum
II. U. ott, 1590. — 13.
Bhetoricarum
libri V. et Exercitationum
libri II. U. ott, 159:-!. (U. ott, 1603.) —
— 14, Bibliothecae
. ..
Augustanae
Catalogus.
U. ott, 1600. — 15. De .4sse
et partibus
ejus. U. ott, 1601. (U. ott,
1606.) — 16. Aretaei Oappadocis
AitiSimeiotica
et Therapeutica,
ologica,
Graece et Latine . . . edita. U. olt, 1603.
(U. ott, 1640.) — 17. De
Numeratione
multiplici,
vetere et recenţi. U. ott,
Aetiologica,
1605. (U. ott, 1609.) — 18.
Semeiotica
et Therapeutica
ad modum
et ductum Araetei. U. ott. 1605. (U. ott,
1627.) — 19. Gommentarius
in Sphaer a m P r o d i . U. ott, 1606. (U. ott, 1609.
és 1619.) — 20. Arithmetica
Perfecta
et demonstrata. U. ott, 1609. (U. ott,
1611.) — 21. Thesaurus
Sapientiae
et
Linguae Germanicae, cum significatione
Haebraica, Graeca, Anglica, Hungarica,
Italica etc. Pars I. U. ott, 1616. (A—G-ig
terjed, a szerzőnek legjelesebb munkája,
a II. rész nem jelent meg.) — Levelei
Bártfa városához 1592. márcz. 20. és
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Henisch—Hennig

m á j u s 23. (a város levéltárában). — Arczképe : rézmetszet. Clarissimorum. . . virorum effigies. (Aug. Vind., 1605. és Brucker,
Ehrentempel der deutschen Gelehrsamkeit. Aug. Vind., 1747. cz. munkákban).
Gesneri, Bibliotheea. Tiguri, 1583. '269. —
Collectio in unum Corpus omnium Libror u m . F r a n o o f u r t i , 1592. 469. — Draudii,

Geor-

gii, Bibliotheea Librorum Germpnioorum
Classica. Franckfurt, 1611. 528. 1. és Bibliotheea Classiea. U. ott, 1625. 1316., 1321 ,
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67-ig tanácsos és 1568—rí9- ben városbíró volt Ló'csén Szepesmegyében. —
Naplót írt (mely ismeretlen); Hain Gáspár, Zipserisch-Leutschauerische Chronica cz. m u n k á j a czímlapján azonban
az 1516—1652-ig élt naplóírók közt ó't
is fölemlíti, kinek m u n k á j á t fölhasználta.

Henkel János. L. Henckel.
Henking Henrik,
a sopron-vasi sze1335.. 1432. 1. — Echingeri, Eliae, C a t a l o g u s
der-egylet
igazgatója
;
Svájczban a selyBibliothecae Augustanae. Aug. Vind., 1633.
mészet terén 15 évig szerzett tapaszta375., 378., 406., 708., 792. 1. — Hydae,
Thomae,
Catal. impr. Libr. Bibl. Bodlfjanae in Acalatok után telepedett le hazánkban. —
demia Oxonicnsi. Oxonii, 1674. 329. — Rei— Munkái : 1. Gutachtlicher
Vortrag
seri, Ant., Index MSS. Bibliothecae Augustaan den Seidenbau-Verein in dem Oedennae. Aug. Vind., 1675. 133., 145., 147. — l.iComitate
am Francot'.,
26.
•penii, burger u. Eisenburger
Martini, Bibi. Realis
Medica.
1679. 142., 150. 1. és Bibliotheea Realis PhiJuli 1841. Oedenburg. 1841. - 2. Maullosophica. U. Ott, 1682. 133., 643. 1. — Bibbeerbaum- und Seidensucht
in Ungarn.
liotheea
Slusiana.
R o m a e , 1690. I I I . 381. —
U. ott, 1843. (Egy táblázattal és három
Caialogus Bibliothecae Thuanae. Lauenburg,
tábla rajzzal. Ugyanez magyarul. U. ott,
1701. II. 51., 334. - Catalogus Bibl. Georgii
Serpilii. Ratisbona, 1713. 413., 469. — Cata1843.) — 3. Seidenbau
und
Seide-Gelogus Bibl. Trajectino Bataviae. 1718. HO. —
werbe in Ungarn. U. ott, 1844. (KépekBibliotheea Windhagiana. Viennae, 1733. 367.,
kel és táblákkal).
508. — Georgi, Theopili, Allg. Europäisches
Bücher-Lexicon. Leipzig, 1742. I. 251.. II.
236. — Bibliotheea Principalis Ecclesiae et
Monasterii Ord. S. Benedict)". Ratisbonae,
1748. III. 462., 478. — Jöcher, Chr. Gottl.,
Allgemeines Gelehrten-Lexicon Leipzig, 175^.
1489. 1. — Catalogue des Livrcs imprimés de
la Bibliothéque du Roy. Beiles Lettres. Par i s , 1750. 1. 129., 257. 1. —

Bamberger,

Georg

Christoph, Zuverlässige Nachrichten. Lemgo,
1758. I I . 147., 148. —

Bibliotheea

Hoblyniana.

Londini, 1768. 228. — Weszprémi, Succincta
Medicorum Biographia I. 65—68., IV. 158.,
443. — Halier, Albertus, Bibliothecae Medicinae Practice. Bernae, 1776. I. 194., 1777.
I I . 190. — Horányi,

Georg

Wilhelm,

M e m o r i a I I . 96

Augsturgische

—

Zapf,

Bibliothek.

Augsburg, 1795. 206., 853. 1. és Augsburgs
Buchdrucker-geschichte. U. ott, 1807. 203. —
Bibliotheea Sam. Com. Teleki. Viennae, 1819,
I V . 1. 1. — Bartholomaeides,

Memoriae Un-

garorum 47. — Franki, Hazai s Külföldi Iskolázás 74., 76.. 201., 202. 1. — Anzeige für
Kunde der deutschen Vorzeit 1867. 267. 1.
(Mutatvány : Adagia latina-germ.-ung. Hagenau, 1601. cz. munkájából és életrajza).
— Szinnyei
Deutsche

Könyvészete
Biographie

XI.

275.

709.

—

Allg.

750. ( F r a n c k J . ) —

-V. Könyv-Szemle 1892—93. 80-83. 1.

Henisch

János,

városbíró,

J 562—

Szinnyei

Könyvészete.

Hennel Adám Theophil,
orvosdoktor,
modori, pozsonymegyei származású. —
M u n k á j a : Dissertatio
inaug. medica de
vulneribus lethalibus in genere per se
et per accidens contingentibus. Erfordiae.
17-6.
S-.innyei Könyvészete.

Hennig Alajos, Jézus-társasági házfőnök. szül. 1826. jún. 21. R a j k á n Mosonmegyében; a gymnasiumot Pozsonyban
és Győrött, a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát ugyanott és Esztergomban végezte. 1860. m á j . 26. a rendbe
lépett; 1874. febr. 2. a négyes fogadalmat letette. Akadémiai hitszónok volt
Pozsonyban, majd hat évig felügyelő és
rector Kalocsán ; 1884. júl. 27. óta a
nagyszombati rendház igazgatója s a noviciusok magistere. — Czikke az Uj M.
Sionban (1884. Az andácsi Mária kápoln á r a vonatkozó hagyománynak érvénye).
— Zeneszerzeményei: 1. Missa brevis
et facilis styli «A Capeila» dicti4voc,um
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Henning —Henrich
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inaequalium . . . Aug. Vinci., 1882. — 2.
XXI. Concentus sacri breves partim 4
partim 3 vocum inaequalium, priscis
musicae ecclesiae tonis compositi. U. ott,
1 8 8 3 . — 3 . Missa 2 vocum inaequalium
cantu in duos choros distributo. Bpest,
1892. — 4. Cantus Antiphonarurn B. M.
Virginis. U. ott, 1893. — 5.
Concentus
sacri in usutn praecipue studiosae gvmnasiorum juventutis. Ü. ott, 1893. — 6.
Tis ének hangjegyekkel Jézus szent szivének tiszteletére. Kalocsa, 1894. — Ezeken kívül különféle egyházi népénekeket
is szerzett.
Catalogus

S o c i e t a t i s J e s u 1886. —

Zelliger,

Egyházi írók Csarnoka 167. 1. és Tóth Mike
Jézus-társasági tanár szives közlése.
Henning Gottfried
Vilmos,
pénzügyi
titkár, szül. 1829. jan. 21. Segesvárott
polgári szülőktől; t a n u l m á n y a i n a k befejeztével a hivatalnoki pályára lépett
és 1876-ban m. kir. pénzügyi titkár volt
Oesterreichs
Temesvárt. — M u n k á i : 1.
Festfriihlingsfeier.
Hermannstadt, 1854.
— 2. Das neue Gebühr en-Gesetz
vom
13. Dec. 1862 nebst den noch in Kraft
bleibenden Bestimmungen der Gesetze
vom 9. Februar und 2. Aug. 1850. Ein
Beitrag zur rascheren Orientirung, Broos,
1863. (2. kiadás. U. ott, 1863.) 3.
Der Goldschmiedthurm
in Schässburg.
seine Lehren 1848 und sein Vermächtniss 1862. als die Ruine zur Umwandlung in eine Turnhalle bestimmt wurde.
U. ott, 1863. (Költemények). — 4. Ungarische Heimaths-,
Liebes- und Heldenlieder.
Pest, Wien und Leipzig, 1874.
(60 költemény, újkori költőkből ford.)
— 5. Gesetze und Vorschriften
über
Stempel und Gebühren.
Mit alphabetischem Gebühren-Tarif, Tabellen für die
Verzugs-Zinsen und vollständigem Sachregister. Nach der amtlichen Ausgabe
der «Pénzügyi Törvények és szabályok»
bearbeitet. 2. mit den Stempel- und Gebühren-Gesetzen von 1873., 1875.. 1879.,
1881. ergänzte Ausgabe. U. ott, 1881.

Trausch,

Scliriftsteller-Lexicon II. —

h'ert-

beny, Die u n g a r i s c h e L i t e r a t u r in der Weltl i t e r a t u r . B p e s t , 1876. 3., 60. 1. Horváth
Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1881. XC. 1.

Henninger Károly, szepesmegyei származású iskola-tanító volt Laibiczon Szepesmegyében. — Munkája : Gesänge auf
alle Festtäge. Leutschau, 1817.
Petrik

Bibliogr.

Hennyei László.
L. Henyey
Vincze
László.
Henrich Frigyes Keresztély,
ág. ev.
lelkész, H. Keresztély récsei lelkész fia;
előbb Nagy-Szebenben volt prédikátor
és innét 1837. nov. 27. meghivatott lelkésznek Nagy-Ápoldra, hol 1841. márcz.
27. meghalt 50 éves korában. — Munk á j a : Baptismatis
succincta
história.
Cibinii. 1832.
Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 119.

Henrich János Dániel,
ág. ev. lelkész, H. György íalmácsi lelkész fia,
szül. 1792 jan. 1. ; tanult a nagy-szebeni gvmnasiumban és 1814-ben a jenai
egyetemen; 1815—17-ig házi tanító volt
egy bécsi családnál és 1817—19-ig a
Teleki Imre gróf családjánál Hosszú faluban ; azután t a n á r lett a nagy-szebeni
gvmnasiumban, továbbá prédikátor NagySzebenben ; 1833. jan. 10-től Doborkán
és 1854, szept. 23. Szelindeken lelkész ;
1849—54-ig az unterwaldi kerület dékánja volt. Betegeskedése miatt 1863-ban
nyugalomba vonult Nagy-Szebenbe, hol
1872. jan. 5. meghalt. — Munkái: 1.
Prima colonia teutonica
in
Hungaria
Ssatmdr
et Némethi
ex duobus privilegiis oiiginalibus nondutn typis vulgatis
diplomatice illustrata. Dissertatio ad históriám Saxonum in Transsilvania spectans. Cibinii, 1822. — 2. Worte
des
Trostes am Sarge der unvergesslichen
Fräulein Carolina Kleinkauf. Gehalten
von ihrem Lehrer und Freund J. D. H.
Laubenprediger am 15. März 1828. U.
ott. — 3. Erinnerungen
an
Albrecht
Huett, aus seinem eigenhändigen Tagebuche und aus sicheren Quellen ge22. ív sajtó

alá

adatott

1895.

szeptember

25.
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schöpft. U. ott, 1847. — 4. Ansicht über
dieZehnt-Ablösung der sächsischen Geistlichen. Im August 1848. (U. ott.) —
Kéziratban : Geschichtliche Nachrichten
vom Unterwälder Capitel, ívrét 80 lap
fa berethalmi superintendensi levéltárban). — Nevét hibásan Heinrichnek is
írták.
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II. 120. 1.

és gyászjelentés.

Henrich Samuel
Bálint,
ág. ev. lelkész, H. Mihály hégeni (Henndorf) lelkésznek (meghalt 1834. márcz. 5. 97 éves
korában) f i a ; tanult 1807-ben a tübingai
egyetemen és mint a nagy-szebeni városi templom hitszónoka 1818. nov. 9.
meghalt 33 éves korában. — Munkája :
Dissertatio
theologica, qua doctrina de
peccato originali modesto examini subjicitur. Cibinii, 1811.
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

I I . 121. 1.

Henriczy Béla, ág. ev. papjelölt. Henr i d Ágoston ev. lelkész és Buray Ottilia
fia, szül. 1872. márcz. 15. Alsó-Sztregován Nógrádmegyében; gymnasiumi tanulmányait Beszterczebányán, a theologiát pedig a pozsonyi ev. lyceumban
végezte. — Hittani czikkei a pozsonyi
Gondolat cz. folyóiratban, szépirodalmi
dolgozatai a Nógrádi Lapokban jelentek meg
Unghváry Vilmos főmérnök szives közlése.

Henriczius Jónás, ág. ev. lelkész Sopronban ; rózsahegyi, liptómegyei származású volt és 1663-ban Vittenbergában
tanult. — Munkája : In nomine
Jesu!
Methoclica Praecipuorum
Articulorum
Fidei,
secundum ordinem articulorum
Schmalcaldicorum Symbolicum, Repetitio, cujus Disputationem V. De Providentia, Praeses Johann Deutschmann. Wittenbergae 1663.
Klein, N a c h r i c h t e n II. 170. (Hol neve Heinrich J á n o s n a k i r a t i k . ) — Bartholomaeides,

Memoriae Ungarorum 163. 1.

Hensch Árpád,
gazdasági akadémiai
tanár szül. 1847. okt. 26. Kézsmárkon
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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(Szepesm.) ; ugyanott végezte a gymnasiumot, mire a pesti egyetemen joghallgató lett, de csakhamar belátta, hogy a
gazdasági pálya iránt több hajlammal
bír, s Magyar- O várra ment, hol a gazdasági felsőbb tanintézetet 1867-69-ben bevégezte. Innét a gyakorlatba ment és
két évet a vasvári főbérnökségnél, egy
ével a derekegyházi s király-daróczi uradalmakban töltött. Elméleti ismereteinek
kibővítése czéljából az 1872. és 1873. évet
állami ösztöndíjjal külföldön töltötte.
Ezen idő alatt beutazta Belgiumot, Franczia- és Angolországot, Bádent és Würtemberget, az utóbbi évben pedig a hallei
egyetemen tamilt, honnét a szomszédos
mezőgazdasági telepeket is bejárta. Viszszatérve. h á r o m évig intéző volt a korbest-felső-topai uradalomban, hol a teljesen elhanyagolt és felette kedvezőtlen
viszonyok közt létező gazdaság rendezése
és kezelése képezte feladatát. Végre az
1877. évben a kassai gazdasági tanintézethez intézővé nevezték ki s ezzel régi
vágya, a tanpályára léphetni, beteljesedett. 1880—90-ig a keszthelyi gazdasági
tanintézeten a növénytani s növénytermelési szakoknak volt rendes t a n á r a ; 1890
óta a gazdasági akadémián az üzemtani
s közgazdasági szaktárgyakat tanítja.
Tisztségei közül fölemlítendő, hogy a
keszthelyvidéki gazdakörnek titkára s
ezen kör Értesítőjének 1885—90-ig szerkesztője volt. — Munkatársa volt összes
hazai mezőgazdasági szaklapjainknak,
azonkívül számos czikk jelent meg tőle
külföldi szaklapokban is. — Munkái: 1.
Az okszerű
talajmívelés
elmélete és
gyakorlata. A kir. m. természettudományi
társulat megbízásából, 117 rajzzal. Bpest,
1885. — 2. A szántás-vetésről.
Kolozsvár, 1889. (2. kiadás. U. ott. 1893. Erdélyi gazdasági egylet könyvkiadó vállalata II. 3.) — 3. Hensch Árpád
...
Jelentése 1892-ben Magyarországon tett
gazdasági tanulmányútjáról. Magyar-Ovár,
1894. (Különnyomat a m. kereskedelmi
23
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miniszternek 1892. évi működéséről a
törvényhozás elé terjesztett jelentéséből.)
— 4. Jósságberendezésés kezeléstan. Útmutató gazdaságok okszerű berendezésére, jövedelmező kezelésére, birtokok
szerzésére s bérletek kötésére. U. ott,
1895. — Közreműködött a Bálás Árpád,
Általános és különleges mezőgazdasági
növénytermelés cz. m u n k a 2. kiadásának
átdolgozásánál és a Pallas Nagy Lexikona
gazdasági czikkeinek egyik írója.
Szinnyei
Repertóriuma.
Természettudom á n y . — Veininger Imre, A k e s z t h e l y i ni.

kir, gazdasági tanintézet (1865—1885.) É v k ö n y v e . K e s z t h e l y , 1885. 154. 1. —
Ignácz
1893.

Könyvészete
—

Lexikona,

Corvina

1886.

—

1895. 8. SZ. —

fi.

Horváth
Könyvészet

Pallas

Nagy

IX. 80. 1. ( B á l á s Á.)

Henszlmann Imre, orvosdoktor, kir,
tanácsos és egyetemi tanár, a m. tudom,
akadémia s a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja. Elődei a XVI. század elején Würtembergből kerültek hazánkba s a család
egyik ága Bártfán telepedett le. Szül.
1813. okt. 13. Kassán Abaujmegyében,
hol iskoláit kezdette, azután Eperjesen
és Pozsonyban folytatta ; Eperjesen 1827ben alapították a magyar nyelvmívelő
társaságot Fáy András, H. I.. Pulszky Ferencz, Szentiványi Miklós és Vandrák
András, Greguss Mihály elnöklete alatt ;
akkor még Eperjesen Gregusson kívül
egy tanár se tudott m a g y a r ú l ; itt kezdett H. is magyarúl tanúlni. Pesten és
Bécsben orvosi tudományokat is hallgatott, mikből később (1837) Paduában
orvosdoktori oklevelet n y e r t ; ekkor meglátogatta egész Olaszországot és sokat
időzött különösen Velenczében és Rómában, Az orvosi tanulmányok nem elégíték k i ; azért ez életpályáról, melyet
először választott magának, a régészet
és szépművészetek felé fordítá figyelmét,
mely szakok iránt már eperjesi tanuló
k o r á b a n különös vonzalmat érzett. E
téren, Fejérváry Gábor mű- és régiséggyűjteménye s becses könyvtára mellett,
leginkább ifjúsági sőt már gyermekkori
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barátjával, Pulszky Ferenczczel kezdé
magát művelni. Elméleti t a n u l m á n y a i b a n
Winckelmann és Lessing művei szolgáltak első kalauzául. Gyakorlati ismereteit
aztán Bécs műcsarnokaiban és többszörös utazásai alatt Olasz- és Németországban gyarapítá. A rajzoló művészetekben
a festészet- és szobrászatra nézve különösen legtöbbet tanult Behm hazánkfiától,
ki Bécsben a Medailleur-Akadémiának
igazgatója, s kinek szintén jeles gyűjteménye volt a régi remek festők műveinek
metszeteiből. Az építészetet végre Rómában kezdé tanulni, első sorban az antik
építészet remekein. Az ó-német és gót
styl iránti különös előszeretetet a kassai
és zsámbéki templom ébreszté föl benne ;
s a kassai székesegyház tanulmányozása
vezette őt a felfedezésre, hogy van bizonyos alapelv, mely szerint a középkorban építettek. Ez alapelv vizsgálata, kifejtése s minden létező jelesebb góth
épületre alkalmazása azóta évekig foglalkoztatta példátlan szorgalmát. A m.
tudom, akadémia 1841. szept. 3. választotta levelező tagjává (1873. máj. 21.
rendessé); a Kisfaludy-társaság pedig
1848. máj. 27. választotta tagjai sorába
H. számos művében és hírlapi czikkben
figyelmeztette a nemzetet arra, hogy mily
kincsei vannak az országnak műemlékeiben s mily vétek azok elpusztítása
vagy elhanyagolása. Nálunk nemcsak
országos, de municipális intézkedések sem
léteztek, természeti vagy művészeti műkincseink, régiségeink megismertetésére.
Ezért, történt, hogy 1845-ben is egy
reform, egyházban becses régi falképek
bemeszeitettek és a zsámbéki jeles egyházromot (melyre szintén H. figyelmeztette a nemzetet) a lakosok házak építésére
szolgáló kőbányának tekinték, valamint
a budai városi hatóság a budai hegyek
közt létező régi Paulinus-kolostor romjait (hol a még létezett romalapokat
1846-ban H. ásatta ki). Az ilynemű vandalismusok ellen hatályos szót emelt H.
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az 1846-ban Kassán és Eperjesen egybegyűlt magyar természetvizsgálók és orvosok egyesületének régiségtani osztályában. minek következtében az egyesület
folyamodást határozott intézni az országgyűléshez, kérvén azt, hogy intézkedjék
a még fennálló régiségek rajza, ismertetése s fentartása iránt. Hasonló figyelmeztetést intézett az egyesület a m.
tudom, akadémiához is, melynek ülésein,
maga H. is gyakran felszólalt ez ügyben.
Az akadémia is intézett fölszólítást a
nemzethez a régiségek iránti kegyelet
ébresztésére. H. 184-7-ben az Erdélyi János által szerkesztett Szépirodalmi Szemle
főmunkatársa volt és a Csengery Antal
által szerkesztett Pesti Hírlapban is több
jeles dolgozata jelent meg. Sokat foglalkozott ez időben a művészet történetével is s tanulmányainak eredményét egy
nagy terjedelmű munkában akará a magyar közönség elé adni, mely műve egészen Nagy Sándor idejéig A régi művészet története cz. kéziratban van. Azon
élénk politikai mozgalom, mely az 1840.
országgyűlést követte, öt is besodorta a
politikába s mozgalmaink, irányaink ismertetésére külföldön 1843-ban német
folyóiratot indított meg: Vierteljahrschrift
a u s und für Ungarn cz., melyből hét
kötet jelent meg Lipcsében. Iránya rokon
volt a magyar ellenzék, a reformpárt törekvéseivel. 1848-ban a nemzeti minisztérium felállítása után, Esterházy Pál
berezeg Bécsben székelő külügyi ministeriumában. Pulszky F. barátjának államtitkársága alatt, fogalmazói állást foglalt
el Szontágh Pál társaságában és lényeges
szolgálatokat tett a szabadság ügyének ;
különösen ő tartotta fel a német sajtóval
az érintkezést. Ezért, miután Windischgrätz herczeg Bécset bevette s Pulszky
elmenekült, H. több hivatalnoktársával
együtt elfogatott és 1849. aug.-ig fogságban
tartatott; ekkor, miután ellene bebizonyítható vád fenn nem forgott, szabadságát viszanyerte s a nyomasztó politikai
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légkörből 1850-ben külföldre költözött
és Angolországban folytatta tanulmányait.
E külföldi tartózkodása alatt vetette meg
európai hírének alapját, a csúcs-íves
építészet alaparányairól új és eredeti
nézeteinek közzététele által, melyek a
műértő szakkörökben meleg elismerésre
találtak. Vizsgálatai közben ugyanis arra
a fontos eredményre jutott, hogy a gótstilű műemlékeken, sőt az egyiptomi és a
görög classicus és a régiebb korú románstilű épületeken is, ezek egyes részei
közt bizonyos meghatározott arányok
uralkodnak, melyek egyetlenegy alapméretből és építészeti egységből mathematikailag meghatározott szabályossággal
folynak. E felfedezéséről 1856-ban emlékiratot adott be a brit építészek londoni
testületének, mely ott a legnagyobb elismerésre talált. Angolországból Francziaországba ment s 1857. okt. a franczia
közoktatási minisztérium elé terjesztette
fentebb említett nagyfontosságú fölfedezését. A dolog nagy feltűnést keltett és
felköltötte a császár (III. Napoleon) érdeklődését is, ki H.-t magához hivatta,
megmagyaráztatta általa az ú j elmélet
igazságát és azt annyira méltányolta,
hogy a kiadás költségeihez tízezer frankkal
járult. E nagy diadal után (I860) visszatért
Magyarországba s itt folytatta működését
az akadémiában és folyóiratokban. Ő
kezdeményezte a székesfehérvári s kalocsai ásatásokat és azok az ő felügyelete
alatt folytak, ő írfa le s tette közzé az
eredményeket, ő ismertette a pécsi püspöki
székesegyházat. 1862 nyarán a Corvina
maradványainak keresése végett, id. Kubinvi Ferencz és Ipoly Arnold társaságában, nagyobb tudományos utazást tett
Konstantinápolyba s Athénbe; ugyanazon év szept. és okt. hónapokban pedig
a fehérvári ásatásokat vezette. 1867-ben
mint országos biztos a párisi művészeti
kiállításon időzött és arról referált az
akadémiában és elkészítette a pécsi székesegyház monographiáját a műemlékek
23*
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díszkiadásába. 1869. s a következő években az akadémiai archaeologiai bizottság
kiküldése folytán a hazai műemlékek
megismerése czéljából utazásokat tett
Torontál és Csanád vármegyében, Lőcsén
és vidékén és a Bácskában, mindenütt
gazdag eredménynyel. Az 1869—72. országgyűlésen képviselői mandatumot vállalt, melyet 1873-ban a budapesti egyetemen az archaeologia tanszékével cserélt
föl. Ekkor a magyarországi műemlékek
gondozására 1872. ápr. 11. alakult országos bizottság előadója is lett; a m.
tudom, akadémia archaeologiai bizottságának is előadója volt. 1873. a székesfehérvári újabb ásatások eredményeiről
tartott előadást és e feladat sikeres
végrehajtását, régi királyaink koronázási
egyházának és temetkező helyének kiemelését és a fenmaradt, megmenthető
emlékek megismertetését tekintvén tudományos fáradozásai legfőbb czéljának,
1883-ban a már negyedik ásatás munkájába kezdett és pedig oly fényes eredménynyel, hogy ezúttal feltakarta szent
István bazilikájának harmadik tornyát,
constatálta gránitoszlopainak számát és
méretét és a királyi sírok helyeit, jelesen
nagy Lajos sírkápolnáját. Nejének elvesztése, ki az aranylakodalom előtt fél évvel
(1888. febr. 14.) meghalt, oly annyira
megrendítette az addig még mindég erős
férfiú idegeit, hogy azóta nem volt többé
egészséges pillanata. Utolsó időben egy
áthülés következtében tüdőgyuladást kapott, de csaknem az utolsó pillanatig
megtartotta eszméletét. Halála napjának
délutánján 1888. decz 5. azt kérdezte :
Hány az ó r a ? «Négy» volt a felelet,
mire megjegyezte, hogy négy óra múlva
ő már nem lesz többé az élők közt és
elbúcsúzva szeretteitől, esti nyolcz órakor minden halálküzdelem nélkül megszűnt élni (Budapesten.) Nagy áldozatokkal gyűjtött műkincseit szülővárosának,
a felsőmagyarországi múzeumnak hagyta.
Barátja Myskovszky Viktor, ki vele élete
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későbbi szakában együtt működött, a
felsőmagyarországi múzeumegylet kassai
nagygyűlésén 1889. máj. 19. mondott
felette emlékbeszédet. — Cikkei az Athenaeumban (1840. Általános nézetek az
aegvptusi művészetekről. A bécsi műkiállítás 1841—42., polémiák és Hírlapi
ellenőr cz. rovat és itészeti czikkek), a
Pesti Hirlapban (1841. 59. sz. Nézetek
az 1841. pesti műkiállításról, 83. sz. A
Libay-féle mellszobor ügyében, 1843—44.
országgyűlési jelentések, műbirálatok stb );
a M. tudom, akadémia Értesítőjében
(1841. A franczia drámáról és annak
káros hatásáról, székfoglaló; 1847. Mármaros-szigeti falképekről, Kassai székesegyház főoltára képeiről. A régiségek
rajzoltatása iránt, 1853. Észrevételek a
középkori egyházépítészet alkotása szabályainak fölfedezését szembetüntető némely rajzokra vonatkozólag, 1875. Jelentés a székesfejérvári újabb ásatásokról,
1876. A magyar zománczról, 1877. Myskovszky Viktor rajzairól, A lőcsei oltárkép eredetéről, 1882. Jelentés a székesfehérvári ásatásokról), a Regélő Pesti
Divatlapban (1842. Drámai jellemek. Miért
tetszik a franczia dráma, Az újabb franczia szinköltészet és annak káros befolyása a miénkre, Az 1842. műkiállítás
Pesten, Shakespeare Othellója, a nemzeti
színház közönsége és az Athenaeum
szini kritikája, 1843. A dráma alapelvei, Figyelmeztetés Shakespeare III. Richárdjára, 1844. A hellenek rajzoló művészei Nagy Sándor koráig arczképet
nem készítettek, mutatvány); a Világban
(1842—44. könyvismertetések), a Pesther
Tagesblattban (különféle tartalmú czikkek, nevezetesen Hild építész által Pesten
emelt épületek bírálata egy czikksorozatban és némely felföldi népmondák
feldolgozása sat.); a Tudománytárban
(XIII. 1843. Egy pár szó Dürer Albrecht
méltánylására, rajzzal);. az Életképekben (1844. II. Hölgyvezető a pesti műkiállításban. Alexy szobormintája, 184b.
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I. Szentségház Kassán, II. A legújabb magyar regényirodalom. 1847. Szentségház a
sz. Erzsébet-egyházban Kassán, rajzzal),
az Irodalmi Őrben (1846. II. 1. sz. Eötvös
József báró Falu jegyzőjének ismertetése),
az augsburgi Alig. Zeitungban (1848-ig
politikai czikkek. mint magyarországi
levelezőjétől); a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (V. 1843. A hellen tragoedia
tekintettel a keresztyén drámára, Uj F.
X. 1875. Három nemzeti műemlék, XI.
Leonardo da Vinci és a Lombard iskola ;
XX. 1883. A képzőművészetek fejlődése);
a Budapesti Szemlében (1840. II. A rajzoló művészetek feladata); a Magyarföld
és népeiben (1846. Kassa sz. kir. város,
Fejérváry Gábor eperjesi múzeumának
ismertetése s erre vonatkozó indítványa);
a M. Szépirodalmi Szemlében (1847. Mit
tartunk az irány-költészetről ; Egyéni és
egyményi,hétczikk,Szabó az Odyszea fordítója, Magyarországi szent Erzsébet kassai
templomának főoltárképei, öt czikk, A
népmese Magyarországon, 14 czikk); a
M. Hajdan és Jelenben (1847. A pannonhalmi benedekrendi apátság al- és feltem
ploma); az Oesterr. Blätter für Literatur u.
Kunst cz. lapban (1848-ig és előbb is több
czikk, nevezetesen műkiállítások bírálata
és a kassai székesegyház szentségházának
ismertetése, réztáblával); a Wiener Zeit.ban (1848. A pragmatica sanctio s egyéb
czikkek); az Értesítőben (1852. 17., 19. és
20. sz. A képzőművészetek fejlődése) ; a
Moniteur des Architectesben (1857. Église
S. Yved de Braine Type de Notre-Dame
de Tréves de l'église cathedrale de Cassovie, ez azon értekezés, melylyel a
francziák előtt bebizonyította, hogy a
kassai sz. Erzsébet templomát Villard
d'Honnecourt tervezte); az Uj M. Múzeumban (1858. Levél a kassai dom építőjéről), a Budapesti Szemlében (XI., XII.
1861. A középkori építészet, VII. 1875.
Három nemzeti műemlék, XIX. 1879.
könyvism.) ; az Archaeologiai Közleményekben (1861. I. Mátyás király egykorú
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arczképei, 1862. Kis-bényei román ízlésű
templomnak leírása, 1864. A szatmári
püspöki megyének középkori építészeti
régiségei, Tanulmányok a középkori építészeti chronologia köréből tekintettel a
magyar műemlékekre, 1864—65. Archaeologiai kirándulás Abauj és Sáros megyékbe,
1866. A bél-három-kúti, máskép apátfalvi
egyháznak arányai, 1870. Archaeologiai
kirándulás Csanádra, 1872. A visegrádi
korona bolt és a királyi lakosztály elrendezése); a Vasárnapi Újságban (1861.
37. sz. A magyar akadémia palotája, képpel, 1862. Jelentés a székesfehérvári régiségekről, 1864. 28., 29. sz. Alexy Károly
szobrász domborművei a pesti redoutépületen, 1865. Adler Vincze magyar
zeneszerző, 1866. A magyarországi legújabb régészeti fölfedezések, 1867. A régi
hadi építészet Magyarországon, 1868.
Pulszky Ferencz régiséggyűjteményéből);
a bécsi Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmähler cz. folyóiratban
(1862. Die romanische Kirche zu KleinBény, 1865, Die nordfranzösische Abtei
und Kathedralkirche, Die Alterthümer
von Osztropataka im Saroscher Comitate,
1868—71.Die Kathedrale von Fünfkirchen,
Die vierthürmigen Kirchen in Ungarn,
1874. Zur Kunst der Gothen); a Kritikai
Lapokban (1862 —63. Az akadémia palotájának terve, eddigi története, A magyar
képzőművészeti társulat), a Magyar Sajtóban (1862. 224., 232., 237., 241.. 250..
253., 267. sz. Jelentés a fehérvári ásatások eredményéről, 1863. Levelezés Párisból, 1864. 132. sz. A pécsi székesegyház
két katakombája, 1865. 46. sz. Attila
lakomája még'egyszer); a M. tudom,
akadémia Évkönyveiben (1864. Jegyzetek
a byzanti építészetről), a Győri Tört. és
Rég. Füzetekben (1865. A görög n. e.
temploma Ráczkevén) ; a bécsi Oesterr.
Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst
etc. cz. lapban (1865. Eine archaeologische Reise in der Szatmárer bischöf-

707

Henszlmann

lichen Diözese, hat czikk) ; a M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálataiban
(IX., X. 1864—65. A művészet fejlődésének törvényei); az Oesterr. Revueben
(1865—67. Die mittelalterliche Baukunst
in Ungarn, Daniel Josef Böhm); az
1867. párisi kiállításról szóló osztrák
jelentésben (1867. Bericht über die Werke
der Kupferstecher-, Holzschneidekunst u.
Lithographie etc. der Pariser Weltausstellung) ; a Gazette des beaux^ arts
cz. folyóiratban (1867. L'art hongrois
á ľexposition universelle); a Heckenasztféle Magyarország képekben cz. munkában (Í867. A magyar faluk templomai,
fametszetekkel); a Magyar Újságban
(1868. 8. sz. Az akadémiában kiállított
Fejérváry-Pulszky-féle gyűjtemény ügyében kiküldött bizottság jelentése, 15. és
köv. sz. A gyűjteménynek leírása, hat
tárcza, 76. sz. Jelentése az akadémiához
a Pulszky-féle gyűjtemény ügyében. 1869.
aug., szept. Előleges jelenlések a régi
kalocsai székesegyháznak felásatásáról és
felfödözéséről); a Budapesti Közlönyben
(1868. 15., 22., 28., 36., 40-744., Pulszky
Ferencz művészeti régiségeinek kiállítása),
a Műcsarnokban (1868. Nagy Sándor
szobra a Fejérváry-Pulszky régiségi gyűjteményben) ; a. Pester Lloydban (186667 több czikk. 1868. A Fejérváry-Pulszky
régiség gyűjteményéről több czikk, 1874—
75. négy czikk. 1885. máj. Berechtigung des
Spitzbogenstyls); az Ungarische Revueben (1869. Die neuesten archäologischen
Entdeckungen in Ungarn); a lipcsei Jahrbücher für Kunstwissenschaftban (1869!
Ein Künstleralbum des XVI. J a h r h u n derts) ; a kalocsai érseki Schematismusban (1870. De ecclesia metropolitana
Colocensi, 1871. Fructus laborum ad
detegenda Metropolitanae Ecclesiae Bácsiensis f u n d a m e n t a anno 1870 suscepta,
Iö72. Rudera abbatiae Benedictinorum
de Báth-Monostor effossa mense Öctobri
1871.) ; a Honban (1868. 15. sz. Pulszky
F. művészeti régiségeinek kiállítása), az
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Archaeologiai Értesítőben (1870. Bács
vára területén véghezvitt ásatásokról é s
fölfedezésekről, más bácsi és erdődi régiségekről, Régészeti utijegyzetek, Bács,
1871. Jelentés a lőcsei, szepesi, eperjesi
és kassai régiségekről, melyeket szerző
egy ministeriális kiküldetés folytán 1870.
okt. vizsgált, 1872—73. Jelentések, 1888.
Az ó-egyptomi művészetről, sat.); az
Életképekben (1876. 84. sz. A csészetartó
szőbrök); a Congres international ď a n thropologie et ď archéologie prehistoriques, Compte-rendu de la VIII-me session
á Budapest 1876. cz. munkában : Ľ a g e
du fer. Étude sur ľ a r t gothique); Reissenberger. Die evangelische Pfarrkirche
in Hermannstadt cz. munkájához (1884)
írt egy N a c h t r a g o t ; Bunyitay Vincze, A
váradi püspökség története III. kötete
(1885) s z á m á r a : A nagyváradi kettősszékesegyház cz. czikket. a Pulszky Ferencz Albumába (1885) is írt egy czikket.
Országgyűlési beszédei az 1869—72. Naplókban jelentek meg — Munkái : 1. Ľ&
voce. Dissertatio inauguralis medico-psyBrutus
chologica. Pestini, 1837. — 2.
und die Tarquinier.
Historische Tragödie in 5 Akten. U. ott, 1837. — 3. Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel
a művészeti fejlődésre Magyarországban.
U. ott, 1841. (Ism. Pulszky F. Athenaeum
1842. II. 15. sz. Észrevételek a szerzőtől
Regélő Pesti Divatlap 1842.64. sz.) — 4
Bericht über die erste ungarische Gew e r b e a u s s t e l l u n g . . .von Ludwig Kossuth,
aus d. Ung. U. ott, 1842. — 5. Gesetzvorschlag über Ungarns Freistädte. Nebst
einem Anhange. Pest, 1844. — 6. Gesetzvorschlag
über die Volkserziehung
im Königreiche Ungarn. Aus dem Ungarischen übersetzt. Tyrnau. 1844. — 7.
Kassa
városának
ó-német stylü
templomai.
Rajzolá és magyarázá. Pest,
1846, (Nagy félív alakban 12 rajztáblával. Ism. Egyh. Lit. Lap. 1847. I. 1.,
2. sz., Nemzeti Újság 1847. [. 440., 441.
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sz., 1851-ben a magyar tudományos
akadémiától a Marczibányi-féle mellékjutalmat kapta. Kivonatát közölte Montalembert, Histoire de Ste Elisabeth de
Hongrie. Paris, 1854. cz. m u n k á j á b a n . )
— 8. Die Reform in Ungarn,
von Josef Freiherr von Eötvös, aus d. Ung.
seine
U. ott, 1846. — 9. Ungarn and
Völker, herausg. von Emerich Vahot,
übersetzt von. . . U. ott, 1846. (Csak az
1. füzete jelent meg.) — 10. A hellen
tragédia,
tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországon. U. ott, 1846. (Különnyomat a Kisfaludy-társaság Évlapjaiból.) — 11. Die mittelalterliche
Baukunst in England. Leipzig, 1847. (Bloxam
M. H. angol m u n k á j á n a k 7. kiadása után
ford.) — 12. Catalogue of the collection
of the monuments of art founded by the
late Gabriel Fejérváry, of Hungary exhibited at the apartments of the Archaeological Institute of Great Britain and
Irland. London. 1853. — 13. A cillei
székes-egyház-féle
építészeti pályázathoz
való magyarázat francziául (kézirat gyanánt nyomatott. Ezen építészeti pályázatot szerző két franczia építész társaságában készíté ; a h á r m a s társ jutalmul
az első a r a n y érmet nyerte.) — 14.
Theorie des proportions appliquées dans
ľarchitecture depuis la XII. dynastie des
rois égyptiens jusqu' au XVI. siécle.
Styl égyptien. Ordre dorique. Avec atlas.
Paris, 1860—63. Két rész. (A táblákat
a szerző maga rajzolta. Ára 108 franc.)
— 15. A székesfehérvári
ásatások
eredménye. Pest, 1864. (9 réztáblával és 78
fametszettel.) — 16. Az orvosok és természetvizsgálók
vándorgyűlése
alkalmával Pozsonyban kiállított régészeti
tárgyak catalogue raisonnéje . . . 1865.
(Rómer Flórissal együtt.) — 17. Jelentés
a bányavárosokba tett régészeti kirándulásról. U. ott, 1865—66. (Archaeologiai
Közlemények V. 3.. VII. 1.) — 18. Műrégészeti Kalauz különös tekintettel Magyarországra. II. rész. Középkori építé-
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szet. Pest, 1866. (I. részét Rómer írta.)
— 19. Catalogue
des antiquités grecques, romaines, du moyen áge et de la
renaissance composant la collection de
Mm. de Fejérváry — de Pulsky dont la
vente aura lieu hotel Drouot . . . 18—23.
mai 1868. Paris, 1868. — 20.
Pulszky
Ferencz
mügyüjteményének
jegyzéke.
Pest, 1868. — 21. Pécsnek
középkori
régiségei:
1. A pécsi székes-egyház építészete, sz. Benigne h a j d a n i temploma
Dijonban, sz. Márk temploma Velenczében. 2. A pécsi székesegyház dombor
művei. U. ott. 1869. (Monumenta Hungáriáé Archaeologica I. Németül 1870.)
— 22. Die Grabungen
des Erzbischofes
von Kalocsa Dr. Ludwig Haynald. Geleitet, gezeichnet und erklärt. Bpest. 1873.
— 23. Die altchristliche
Grabkammer
in Fünfkirchen.
Wien. 1873. — 24. Tamdmányok
a góthok művészetéről. Bpest,
1874. (Értékezések a tört. tud. köréből
III. 6. Ugyanez németül. Bécs. 1874.) —
25. Magyarország
ó-keresztény,
román
és átmenet-stylű
műemlékeinek
rövid
ismertetése.
A vallás- és közoktatási m.
kir.miniszter meghagyásából. Bpest. 1876.
(7 tábla, 1 térkép és 287 fametszettel.)
— 26. A magyarországi
ár
vízkárosultak
javára Budapesten gróf Károlyi Alajos
palotájában 1876. m á j u s b a n rendezett
műipari és történelmi
emlék-kiállítás
tárgyainak lajstroma. U. ott, 1876. (Bubics Zsigmonddal együtt, sajtó alá rendezte Szalay Imre.) — 27.
Brugsch-Bey,
Heinr., Geschichte Aegyptens unter den
Pharaonen, nach den Denkmälern. Leipzig, 1877. cz. m u n k á j á n a k ismertetése.
(Bpest, év nélkül, magyarul.) — 28. Dürer Albert. U. ott, 1878. — 29. Lőcsének
régiségei. U. ott, 1878. (14 táblával és 88
fametszettel. Monumenta Hung. Archaeologica III. 2.) — 30.
Magyarország
csúcsíves stylíí műemlékei
II. kötet. U.
ott, 1880. (4 táblával és 181 fametszettel. Az I. kötete a 25. sz. alatti munka.)
— 31. Magyarország
góth-stylü
mű-
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emlékei.
U. ott, 1880. — 32. KözépSyria
építészete.
U. ott, 1881. — 33.
A nagyszebeni
és székesfehérvári
régi
templom.
U. ott. 1883. (Reissenberger
Lajossal együtt, két rézm. és egy kőny.
tervrajzzal.) — 34. Ausstellung
der Landes-Denkmäler-Kommission.
U. ott, 1885.
(Különnyomat a Pester Lloyd 209. és 214.
sz.) — 35. Die Nibelungen
von Hans
Melzn (Henszlmann). Leipzig, 1886. (Tragédia öt felvonásban.) — Kézirati munkái : A kassai székesegyház főoltárképei,
mesterének fölfedezése, azoknak lerajzolása 1847., Rudán a szép j u h á s z n é
szomszédságában fekvő pálosok h a j d a n i
zárdájának felásatása, felmérése és lerajzolása 1847.; Építészeti pályázat, angol magyarázattal egy Konstantinápolyban tervezett anglikán templom számára
1857.; Építészeti pályázat a m. tud.
akadémia palotájára, a rajzok magyarázatával, pályázott Frey és Gerster építészek társaságában és a kikötött 300
aranyon kívül a legjobb p á l y a m u n k á r a
kitűzött 150 aranyat is elnyerte ; A konstantinápolyi és athenei úton készített
sok építészeti és szobrászati rajz 1862.;
a Theorie des proportions dans ľarchitecture cz. munka folytatása 1863.; Jelentés a párisi világkiállítás építészeti,
szobrászati és festészeti osztályáról 1867,
két kötet, melyből az építészeti jelentéshez való bevezetés a Mérnök- és Építész-egylet Közlönyében 1868. és a festészetről való jelentéshez a bevezetés a
Műcsarnokban jelent m e g ; Jelentés az
ú. n. Histoire du travail osztályáról a
párisi kiállításon 1867. egy k ö t e t ; Jelentés a visegrádi vár állapotáról és az
annak fenntartására szükséges m u n k á latokról 1870. ; Függelék a pécsi székesegyház m o n o g r a p h i á j á h o z ; A sirena symbolikai és művészeti t e k i n t e t b e n ; Magyarország czímere arch, és heraldikai
tekintetben, melyet mint a képviselőház
által az országos czímer meghatározása
érdekében kiküldött bizottságnak jegy-

zője szerkesztett; Heraldikai káté ; Die
Bildnisspraxis der H e l l e n e n ; Egyptom
régi művészete. A magyarországi műemlékek országos bizottsága körében
mint előadó számos jelentést olvasott
fel a magyarországi emlékekről, ú. m.
Visegrádról kettőt, a lébenyi, sőregi. pannonhalmi, pécsi, bácsi, egyházas-básti
stb. templomokról és régiségekről, elkészítette az országban a szakférfiak- és
régészet-kedvelőkhöz intézendő felszólításokat két folio táblával, melyeken az
instructio számára válogatott régi emlékek fametszetei vannak lenyomva, mihez
járúl a nyomtatott m a g y a r á z a t ; vezette
továbbá e bizottság jegyzőkönyveit. Benkő
Kálmán (Magyar Színvilág 80. 1.) Kié a
koncz ? cz. színművét is említi. — Szerkesztette a Vierteljahrsschrift aus und
für Ungarn cz. folyóiratot, mely 1843.
és 1844-ben jelent meg Lipcsében, öszszesen hét füzetben ; az Uj Korszak cz.
közművelődési és tanügyi hetilapot 1865.
novembertől 1866-ik áprilisig Pesten.
(Ebben a m. n. m ú z e u m ügyét tárgyaló
czikksorozat sat.) Több évig ő szerkesztette az akadémia Archaeologiai Értesítőjét, 1872—1878-ig (VII—XII. kötetét),
1872-ben Érdy Kálmánnal. 1874 ben
Geduly Ferenczczel, 1875-ben Ortvay
Tivadarral, 1876—78-ig báró Nyáry Alberttel ; az Archaeologiai Közleményeket
(XI—XV. kötet), úgy a Régészeti Emlékeket (Monumentákat) is. — Jegyei :
H. I. a hírlapi czikkeknél. — Arczképe :
kőnyomat Marastoni Józseftől 1861 és
ugyanattól rézkarcz 1862 Pesten.
líisfaludy-Társaság
—

Magyarkák.

Évlapjai

Lipcse,

V.

1813.

1845. — Honderű

II. 5. sz. (Severus.) — Sonntagsblätter,
1847. 15. SZ. — Oesterr.

Blätter

u n d K u n s t 1847. 130. SZ.
retek
I.

Tára
184.

1.

27. Sz. —
Frankfurter
Vasárnapi

I V . 267. 1. —
—

—

Post.

Wien.

Konversationsblatt
Újság

1859.

21.

1847.

Wien,

Literatur

Ujabbkori

Ferenczy

Ostdeutsche

Humorist.

für

21. 1.

és
Wien,

IsmeDanielik
1858.

1858. 25. sz. —
1858. 24. s z . —

SZ.

arczk.,

1888.

50. SZ. a r c z k . ( P u l s z k y F.) — Ország
Tükre
1862. 5. SZ. a r c z k . — Századok 1869. 53., 120.,

Hentaller
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275.; 1870. 69., 1871. 367., 642., 1872. 354.,
657.,

1873.

Nagyvilág

303.,

372.

1.

1871. 53. SZ.

—

—

Magyarország

Toldy

Ferencz,

és
M.

Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1865. 334.,
362. 1. — Egyetemes

M. Encyclopaedia

— Budapesti

1869. 185. SZ. — M.

Közlöny

Akadémia

Értesítője

1870.

127.,

I X . 196.
Tudom.

1872.

188.,

1873. 145., 1876. 205.,. 1877. 110., 1878. 48..
118., 1879. 35., 1880. 30., S3., 106., 1883. 115.,
1886. 1 6 8 . ,
miai

1888.

Almanach

201.
1873.

—

M.

341.

1.

Tudom.

Akadé-

(Munkálatai),

1S90. 359. 1. (Nekrolog.) — Szinnyei

Reper-

tóriuma. Történelem I., II. Természettud.
I . — Torma Károly R e p e r t ó r i u m a . B p e s t ,
1880. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . —
M. Salon YI. 1886—87. (Kézirata.) — 1888:
Nemzet

337. SZ., Fővárosi

Budapesti
Pesti

Hírlap

Napló

l.apok

337.

sz.

és

1889. 141.,

( M y s k o v s z k y Viktor.) —
Közlöny

1889.

137—139. SZ.,

338. SZ., Egyetértés

602.

Múzeum-Egylet

Felsömagyarországi
1890.

(Myskovszky

e m l é k b e s z é d e . ) —!Irodalomtörténeti
nyek

1894

331.

0

—

142. s z .

Természettudományi

1. —

Evkönyve

338. SZ.,

Pallas

KözleméNagy

lexikona

IX. 81. 1. (Tóth Lörincz) — és gyászjelentés.

Hentaller Edéné (Batta
Ssildrda),
szül. 1829. decz. 14. Budapesten ; özvegy
édes anyja gondos nevelésben részesítette.
Ezen kiváló nevelés szerezte meg neki azt a
műveltségét, Logy nagy érdeklődéssel viseltetett az irodalom iránt. A költők műveit
m á r gyermekkorában szerette megtanulni
és szavalni. Alig volt 16 éves, midőn
Hentaller Ede földbirtokoshoz ment nőül
Jászberénybe, hol a hazai irodalmat éber
figyelemmel kisérte s a külföldi remekírókat is tanulmányozta apósa könyvtárából, ki ezt sógorától Retzer József
bárótól. II. József császár könyvtárnokától, örökölte. A szabadságharczot Jászberényben élte át, hol az átvonuló magyar sereg segélyezésében és a betegek
ápolásában tevékeny részt vett. Gyermekeit tettei-lélekkel magyaroknak nevelte,
oly irányban, hogy közülök három az
irodalom terén is működik. A Kazinczy
ünnepélyeken (1859) a Jászságban és
Hevesmegyében, mint m á r özvegy, szavalataival működött közre. 1861-ben gyermekei neveltetése czéljából Budapestre
költözött és idejét franczia s német művek
fordításával töltötte. A 70-es években
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élénk részt vett a nőegyletek alakításában
és különösen a nőképzőegylet érdekében
sokat írt a lapokba ; ez utóbbi egyletnek
évekig jegyzője volt. Meghalt 1886. aug.
10. Budapesten. — Az 50-es évek végén
kezdett írni a lapokba ; Vahot Imre Napkeletjének rendes levelezője volt és a magyar öltözetről írt czikkei «A rókamentés
hölgy» álnév alatt jelentek m e g ; dolgozott a Pesti Hölgydivatlapba (1861-től);
munkatársa vot a Friebeisz Ferencz által szerkesztett Nefelejtsnek (1861 —75.);
fordításai jelentek meg a Vértesi Arnold
által szerk. Magyarország és a Nagyvilágban (1867-től), a Heckenast által kiadott
Regélőben (1865—68) és az Egyetértésben.
— Munkái: 1. A Wallisböl,
Struensee
Gusztáv (Gustav vom See) után ford. H.
Batta Szilárda. Beszély a szerző életrajzával. Bpest, 1876. (Magyar könyvesház
20.) — 2. Üllő és kalapács.
Regény
(Spielhagen Frigyestől), ford. H. Batta Szilárda. U. ott. 1876—77. három kötet. —
írói neve Szilárda.
M. Könyvészet 1876—77. — F á y l n é - I I e n t a l l e r

Mariska szives közlése és gyászjelentés.

Hentaller Elma.

L. Serák

Károlyné.

Hentaller Lajos, országgyűlési képviselő és hírlapíró, előbbinek és H. Edének
fia, szül. 1852. okt. 23. Jászberényben
(Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.); atyja korán
elhalt, özvegy a n y j a Budára költözött
és H. a gymnasiumot ott és a pesti piaristáknál végezte. 1871-ben m á r szerepelt
mint az egyetemi fiatalság egyik szóvivője ; tevékeny tagja volt a jogász-segélyző-egylet választmányának és 1872ben a központi ellenzéki körnek. Ezután
a főváros szolgálatába lépett és a polgármester mellett a közigazgatást tanulmányozta. Az 1875—76. árvíz alkalmával
tanúsított fáradozásaiért a bizottsági közgyűlés elismerését vívta ki. 1876-ban
élénk részt vett a főváros török-barát
mozgalmaiban. 1881-ben jegyzője volt az
akkor tartott függetlenségi pártgyűlésnek
és ugyanezen évben, mint a fülöp-szállási
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Hentaller

kerület országgyűlési képviselője függetlenségi programmal helyet foglalt a parlamentben. 1885-ben a magyar írók és
művészek köre igazgatójává választotta
s mint ilyen kapta 1836-ban a franczia
akadémia tiszti rendjelét. 1886 őszén a
Gresham biztosító-társulat kinevezte du
nántúli képviselőjének Győr székhelylyel
1889 óta a gyöngyösi kerületet képviseli
Az egyházpolitikai harczok idejében ki
vált az anyapártból és az Eötvös-fractió
val tartott. A hírlapírás mellett a függet
lenségi harcz történetével is foglalkozott
A szabadságharcz történetére vonatkozó
gazdag könyvtárral és kéziratgyűjteménynyel bír. Neje H. Mariska (Pauli Rikárd
énekművész leánya) színművésznő (szül.
1868. júl. 1. Bpesten.) — 1877. az Egyetértés
szerkesztőségébe lépett; 1879—83-ba,n a
Függetlenség munkatársa s 1882-ben aug.
l-ig segédszerkesztője, 1881—83-ban a
Kecskemétnek. 1884-ben a M. Újságnak
munkatársa volt; 1884—86-ban a Pesti
Hírlapba írt tárczákat. 1887-ben Győrben
lakván, a Győri Hilapba írt czikkeket;
1888—92-ben ismét az Egyetértésnek volt
munkatársa (mely lapba mai napig ír);
az utóbbi években írt még a Pesti Naplóba, Ország-Világba, Magyarországba,
Magyar Hírlapba s a Budapestbe is. Czikkei a Nefelejtsben, az Abauj-kassai Közlönyben, a Sárosmegyei Közlönyben, a
debreczeni Polgártársban (1877. 22. sz.
A párbajról), a Debreczenben (1877. 202.
sz. A nemzet és minisztere, 206. sz. Köztársaság a mi reményünk, 222., 228.,
233. és 234. sz., 1878. 11., 12. sz. György
Aladár, 4., 7., 17. és 18. sz. Lauka Gusztáv, 20., 22., 29., 31. sz. Tóvölgyi Titusz,
Thaisz Elek, 32., 45. és 62. sz. A mai
kor gyermekei, 87., 94., 130., 158. sz,
1882.); a Függetlenségben (1880. 318. sz.
Az oszrák tisztikar. Adatok az úgynevezett
Almásy Pál-féle összeesküvéshez 1881.
Geszler kalapja, Az ördögmalom, Az áruló,
Panem et circenses. melegítő házak és
népkonyhák alakítása ügyében, A zsidó-
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ügy, A rendőrség és a strike, A Pesti Hirlap és Görgey Arthur, 1882. decz. Az
1795. vértanuk, 1889. A ki Ferencz Józsefet elakarta fogni sat.) ; a Kecskemétben (1881—85., 1890. több czikk); a Budapesti Hirlapban (1882—83. A Facia
Negra, A párisi kirándulók Kossuthnál,
A köztársasági elnök estélye, Velenczében, 87. sz. A rejtélyes ember. 1884. 116.
sz., 1888. Keresztesy bácsi sat.), a Pesti
Naplóban (1883. ápr. Életre halálra, 1886.
128. sz. Petőfi követjelöltsége, 1890. 42.
sz. Nelli-Lonovics Hollósi Kornélia, Karácsonyi melléklete : a Lovassyak elfogatása, 1891. szept. A külföldre menekült
magyarok névsora, 251. sz. Pár szó a
szinész-egvletről sat.), a M. Szalonban (II.
1884—85. Elbeszélés, Az alsóház, Egy német könyv Kossuthról. 1889. Két episod,
XV. 1891. elb., XVII. 1892. A szabadságharcz dalai), a Hazánkban (1889. Tolnamegye felirata Lovassyék ügyében), az
Egyetértésben (1890. nov.-decz. Kossuth
és Görgei utolsó találkozása, 1891. 267. sz.
Kossuth bankette Turinban, 1892. szept.
Budapesttől Turinig, Kossuth Lajos alkotmánytervezete, 268. sz. Kossuthnál 1892.
144. sz. A Klapka- és Petőfiiigy, 1894.
nov.-decz. Maderspachné megvesszőzése,
1894. márcz. Kossuth Lajos, 52 hasáb sat.),
az Ország-Világban (1891. 13. sz. Petőfi
Sándorné szózata), az Ellenzékben (1892.
márcz. Kossuth és Görgei ai"adi találkozása), a Budapestben (1891. 28. sz. Hentzi
szobra, a 73. sz. A Vilmos-huszárok hazajövetele 1848-ban sat.), a Magyar Hirlapban (1893—95. A magyar katonai akadémia, Kossuth egy kiutahiai levele, A
nagy-sarlói csata évfordulója, Október 6.
Bécsben 1848-ban, Sajtócenzura ostrom
alatt, Kossuth és Metternich, 46. és köv.
sz. Jászay Pál naplója, 97. és 1U4. sz.
Száz év előtt, Budavár bevétele 1849.
máj. 21. sat.), a Dugonics-társaság Évkönyvében (1894. A szabadságharcz nőalakjai), A Magyarországban (1895. 121. és
köv. sz. Fekete könyv, ifj. báró Kemény
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István alsó-fehérmegyei főispánnak emlékiratai 1848—-t9-ből, eredetileg németül í r v a ) ; írt még a Pester Lloydba s a
Budapester Tagblattba is — Munkái:
1. A fülöpszállási
választókhoz.
Beszámoló beszéd. Kecskemét, 1884. (Különnyomat a Kecskemétből.) — 2. Politikusaink pongyolában.
Tollrajzok a képviselőházból. Bpest, 1886. — 3. Görgei
mint politikus.
Történeti tanulmány. U.
ott, 1889. (Ism. Budap. Hirlap 120. sz.
a nagyváradi Szabadság 19. és köv. sz.)
— 4. A czivilizált
oláhok. Pár megjegyzés a román fészkelődésekre. Szeged, 1891.
— 5. Kossuth és kora. Bpest. 1894. — 6.
Gróf Esterházy
Miksa emlékezete.
U.
ott, 1894. — 7. A balavásári
szüret.
U. ott, 1894. (Ism. Erdélyi Múzeum.) —
8. Petőfi'mint
követjelölt. U. ott, 1894.
(Ism. Vasárnapi Újság 39. sz. és Erdélyi
Múzeum) — 9. A szabaclságharcz
dalai. (Anthologia). U. ott, 1895. — Szerkesztette a Magyar Újság cz. politikai lapot 1882. szept. 15-től Budapesten, mely
azonban még azon évben megszűnt. —
Álneve s j e g y e i : Hajnóczy Lajos, H. L.,
—nt— és —r. (a Függetlenségben és más
lapokban.)
Komjáthy Béla, V é d b e s z é d e k p o l i t i k a i s a j t ó -

perekben. H. L. sat. védelmére. Bpest, 1884.
— .11. Könyvészet
gyösi

Lapok

1886., 1889., 1891. — Gyön-

1889. 21. Sz. — Ország-Világ

34. sz. a r c z k .
l é k l e t . — Pallas

1891.

— ,11. Salon 1892. a r c z k . - m e l Nagy

Lexikona

I X . 83. 1.

Hentaller Mariska. L. Fáylné.
Henter Mihály (debreczeni), ev. ref.
lelkész Nagy-Enyeden ; 1650. júl. 5-től a
franekerai egyetemen tanult. — Munkái : 1. Quaestio status inficialis de adoratione imaginum in Papatu. Utrecht,
1649. — 2. Disputatio
theologica de vocatione hominis ad salutem. U. ott, 1649.
— 3. Compendioli
Socinionismi.
. .disputa ti ones tres. Franekerae, 1651. — Nevét Debreczeni H. Mihálynak írta.
Történelmi
Tár 1886. 608. 1. (hol n e v e Hent i s n e k v a n i r v a . ) — Kemény József g r ó f , Le-

xicon Eruditorum Tom. XXXUI. (Kézirat a
kolozsvári múzeumi könyvtárban).
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H e n t s c h i t t (Henschitt) József, Jézustársasági áldozópap, 1717-ben Nagyszombatban a philosophia hallgatója v o l t ;
később a soproni plébánia templom vasárnapi hitszónoka lett. — M u n k á i :
1. Dank- und B itt-Bede, als wegen in
Böhmen von Gott gesegneten Waffen M.
Theresiae das feyerliche Te Deum von
der Stadt Oedenburg den 1. Julij 1742
gehalten wurde. Oedenburg, 1742. — 2.
Danck- und Ehren-Rede
Gott dem Allerhöchsten vor die gekrönte Siege im
Herzogthum Bayern, und siegreiche Krönung im Königreich Böheim Ihro königl.
Ungarischen Majestät der Allerdurchlauchtigsten Frauen Mariä Theresiä abgestattet, als das feyerliche Te Deum von
der königl. Frey Sladt Oedenburg den 7.
Julii 1743. gehalten wurde, vorgetragen.
U. ott.
Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi I.
474. Suppl. II. 218.
Hentzhidai Mátyás, orvosdoktor 1704ben tanult Leydenben, és utóbb II. Rákóczy Ferencz udvari orvosa lett, midőn
Kassán 1708. jan. 1. a fejedelem elrendelte, hogy «Nemzetes Hentzhidai Mátyás
Udvari Doktornak Esztendei Conventionalis fizetése lészen kész Pénz flor. 480. Hús,
Kenyér annak rende szerént; négy Lovára széna, abrak.» — M u n k á j a : Dissertatio de Ordine Nativitatis Trium Filiorum Noachi. Praes. Joanne Marckio. Lugd.
Bat., 1704. (Johanni Marckii, Bibliothecae
Exercitationes. Amstelodami, 1707.)
Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr.
Cent. Alt. P. Post. 285., IV. I3.i., 462. 1.
H e n t z i u s (Heinz vagy Hienz)
Márton
jeles csillagász volt, 1540 körül Heidelbergában tanult; 1543—47-ben Nagy-Szebenben tanított és 1582-ig lector volt 50
frt fizetéssel; 1583-tól 1585-ig iskola-igazgató volt 120 frt fizetéssel. Alatta emelkedett uralomra Szeben városában a protestantizmus. E mozgalom vezérei melegen érdeklődtek az iskola emelése iránt.
A város 1545-ben 600 frton új, az előb-
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binél tágasabb épületet vásárolt, s azt
megfelelően berendezte. Munkái eddig ismeretlenek.
Franki, Hazai s külföldi iskolázás. Bpest,
1873. 156., 158., 250. 1.
Henyey László,
sebész, pozsonymegvei származású, hol atyja Héderváry
grófnál gazdatiszt v o l t ; 1877-ig Pozsonyban t a n u l t ; 1878-tól 1880-ig a budapesti
egyetemen orvostanhallgató v o l t ; majd
Tirolba költözött és ott megnősülvén,
sebészi oklevelet szerzett és azóta ott
működik. — A Pozsonyvidéki Lapok
m u n k a t á r s a volt 1877-ig (írt elbeszéléseket s tanulmányokat.) — Munkái : 1. A
rabszolga
leány. Amerikai regény. Gerstäcker Frigyes után ford. Bpest. 1879.
(Piros könyvtár 18.) — 2. A kém. Weiler Ferencz regénye, ford. U. ott. 1879.
(Piros könytár 21 )
Figyelő

III.

1877. 78. 1.

—

M.

Könyvészet

1879. és Sziklay János szives közlése.
Henyey Vincze László,
kegyestanítórendi áldozópap és tanár, nemes H. Gábor és Miskey Borbála fia, szül. 1740.
máj. 13. Répcze-Szemerén (Sopronm.);
1759. okt. 18. lépett a rendbe Privigyén ;
1762-ben Váczon az alsóbb osztályban tanított ; 1763—64. Kecskeméten bölcselethallgató v o l t ; 1766—67. Nyitrán theologus ; ugyanott 1767. ápr. 5. miséspappá
szenteltetett föl. 1768. Váczon a Theresianum praefectusa, 1789—75. ugyanott
és a gymnasium felsőbb osztályaiban tanított ; 1776. Debreczenben a theologia
t a n á r a v o l t ; 1777—88. a Károlyi Antal
gróf fiát Józsefet nevelte Váczon és Bécsben ; halála után pedig egy ideig ennek
István fiát nevelte ; munkáját is neveltje
s z á m á r a írta. 1790-ben világi pap lett.
— Munkája Rövid beszélgetések
olyan
gyermekeknek hasznokra, a kik már olvasni tudnak és gondolkodni kívánnak
tanulni. G. C. Claudius után. Pest, 1805.
(Névtelenül.)
Horányi, Scriptores Scholarum Piarum II.
110.

—

Karcsú

Antal

Arzén,

Váczi

könyv-

nyomdászat története. Vácz, 1875. 4. 1. —

Figyelő
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X.

1881.

374. —

Petrik

Bibliogr.

I.

271. — Takáts Sándor, B e n y á k B e r n á t . B p e s t ,

1891. 121., 133.. 161. 1. — Henyei Ladislai
data biografica 1812. (Kézirat a m. nemz.
múzeumban) és Csaplár Benedek szives közlése a rend jegyzökönyvéből.
Heppler József, gymnasiumi (III. oszt.)
tanuló volt Pesten. — M u n k á j a :
Illustr.
ac Rev. clno Leopoldo
e liberis
baronibus a Scliaffrath
abbati b. M. V. de
Illda. Diem suum onomasticum recolenti
vitam longaevam perpetuamque felicitatem munusculo. hoc ex animo gratulatur . . . anno 1797. Pestini.
Petrik

Bibliogr.

Herald Ferencz, bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1858-ban Nyitr á n ; a budapesti egyetemen végzett classica philologiai tanulmányokat és 1884.
m á j . 17. bölcseleti doktorrá avatták. 1883
óta tanár és jelenleg a budapesti II. ker.
kir. kath. főgymnasiumban a latin és
görög nyelvet és irodalmat tanítja. —
M u n k á j a : De tribunis
plebis.
Dissertatio inauguralis. Bpest, 1884.
llajner

Ferencz

Névkönyve,

Bpest,

1893.

29. 1.
Herbánszky Adolf,
kegyestanítórendi
áldozópap és tanár. szül. 1816. febr. 22.
Érsekujvárott (Nyitram.); 1832. szept. 25.
lépett a r e n d b e ; 1833— 34. Trencsénben
novicius, 1835. ugyanott és 1836. Podolinban gymnasiumi t a n á r ; 1837—38.
Váczon bölcselethallgató ; 1839—40. Nyitr á n és 1841. Szent-Györgyön theologiát
tanult. 18 í 1. aug. 5. miséspappá szenteltetett föl N y i t r á n ; gymnasiumi tanár
volt 1842—44. M.-Óvárott, 1845. Podolinban, 1846. Kolozsvárt, 1847. ugyanott
hittanár, hitszónok és könyvlárnok ; 1848
— 49. Léván tartózkodott betegen ; 1850.
ugyanott gymnasiumi tanár. Meghalt 1850.
j ú n . 3. Tarnóczon. — Munkája : Egyházi
beszéd, melyet a kolozsvári akadémiai
szentegyházban urnapi sátoros ünnepély
alkalmával tartott. Kolozsvár év n. (1846.)
Petrik

Bibliogr.

Herbart Pál,
erdélyi
származású,
Heidelbergben tanult. — M u n k á j a : De
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persona
Christi. Heidelberg. 1602. nov.
27. (A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár ban.)
Koncz József szives közlése.

Herbert Heinrich,
főgymnasiumi tanár, H. Mihály takarékpénztári igazgató
fia. szül. 1838-ban Nagy-Szebenben; a
gymnasiumot szülővárosában 1855-ben
végezte; 1863. ápr. 27-től a jenai egyetemen tanult és azon év okt. 18-tól a
nagyszebeni ág. ev. főgymnasiunnál alkalmazták, hol jelenleg is működik mint
rendes tanár és a német nyelvet, földrajzt és történelmet adja elő. — Czikkei a szebeni Archiv für siebenb. Landeskundeban (N. F. XVII. Der innere
und äussere Rath Hermannstadts zur
Zeit Karls VII., XX. Die Gesundheitspflege
in Hermannstadt bis Ende des 16. Jahrhunderts, XXIV. Der Haushalt Hermannstadts zur Zeit Karls VI. A. Die Bürgermeisterrechnungen. Mittheilungen aus
den Hermannstädter Magistratsprotokollen. B. Die Wirthschaftsrechnungen.)
Programmértekezései a nagyszebeni ág.
ev. főgymnasium Értesítőjében (1877.
Hermannstadt zur Zeit Karl's VI., 1888.
Das Rechnungswesen Hermannstadts zur
Zeit Karl's VI., 1893. Die Gesundheitspflege in Hermannstadt zur Zeit Karl's
VI. Mittheilungen aus den Hermannstädter Magistratprotokollen). — Munkái : 1.
Repertórium
über einen Theil der Siebenbürgen betreffenden Literatur. Hermannstadt, 1879. — 2. Die
Reformation
in Hermannstadt
und dem Hermannstädter Capitel. Festschrift zur vierhundertjährigen Gedächtnissfeier der Geburt
Dr. Martin Luthers. U. ott, 1883.
Typray

Könyvészete

1879.

—

Htokos,

Ma-

gyarországi tanulók

a jenai

egyetemen.

Bpest,

Statistisches

Jahrbuch.

1890.

121.

—

Hermannstadt, 1891. 12. 1.

Herbert János, ág. ev. lelkész, szül.
1786. szept. 13. Nagy-Szebenben, hol a
gymnasiumot elvégezte, mire 1807-ben a
jenai egyetemre m e n t ; 1808-ban Lipcsében, azután Göttingában folytatta tanul-
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mányait, hol legtovább időzött és Blumenbachot hallgatta ; 1809-ben tért vissza
hazájába s 1810 kezdetén a nagyszebeni
gymnasiumnál alkalmazták mint tanárt.
Több évi szolgálat után nagyszebeni
városi lelkész lett; 1824 jan. 28. Fenyőfalvára (Gierelsau), onnét pedig 1836.
szept, 28. Vurpodra (Burgberg) hívták
meg lelkésznek. Meghalt 1858. szept. 21.
Nagy-Szebenben. — M u n k á j a : De cultura Rec/ni Hungáriáé
dissertatio. Cibinii, 1810.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 121.

Herbert Jóssef. ág. ev. lelkész volt
Szelindeken. Meghalt 1877. nov. 16. NagySzebenben 56 éves korában. — Czikke
a Verhandlungen und Mittheilungen des
siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Herrnandstadt cz. folyóiratban (IX. 1858. Nachtrag zum Käferverzeichnisse Siebenbürgens)
Gyászjelentés.

Herbert Theodor Gottfried.
— Munkája : Ein Wort über mögliche Verbesserung der Sumpfluft in den banatischen
Ebenen, durch eine naturgemässe Pflanzenphysiologie erläutert. Pesth, 1841.
(Kőnyomat.)
Petrik

Bibliogr.

Herbich Ferencs,
bölcseleti doktor,
az erdélyi múzeum őrsegéde, szül. 1821.
jan. 15. Pozsonyban ; középiskoláit Czernowitzban végezte, s minthogy atyja, szintén H. Ferencz, ki katonaorvos volt, és
mint botanikus Bukovina flórájának ismertetése körül a tudományban is jó
nevet hagyott hátra, saját p á l y á j á r a
szánta s miután Czernowitzban a középiskolát elvégezte, a bécsi Josefinumba
küldte, hol 1840—41-ben orvosi tudományokat tanult. Vágya azonban a bányászat és geologia felé hajtotta, s azért
Selmeczre ment, hol 1841—44-ben elvégezte a bányászati s erdészeti tanfolyamot. 1845—54-ben Bukovinában szolgált mint bányatiszt és művezető, hol is
szabad idejét Bukovina ásványainak vizs-
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gálatával töltötte. 1854-ben Erdélybe jött.
hol a szent-keresztbányai s fülei vasműveknél (1859-ig, majd a balabányai
kir. és magántársulati rézbányaműnél)
mint hányanagy és igazgató működött, s
ez idő alatt szülő hazája földét folytonosan tanulmányozta. Ekkor fedezte föl az
Olt szorosának változatos másodkori tömegkőzeteit és kövületekben gazdag helyeit. 1858-ban Füléből nagyobb tanulmányutat tett Németországon át Belgiumig,
mely alkalommal Tübingában Quenstedt
tanártól igen becses paläontologiai- és
Krantztól Bonnban szép kőzettani tárgyakat szerzett és hozott magával, melyek
később galicziai, bukovinai s keleterdélyi
tárgyakban gazdag gyűjteményével együtt
az erélyi múzeum birtokába jutottak. Balánbányáról kutató szelleme a ditrói s borszéki hegységekbe, továbbá a Nagy-Hagymás hegységbe vitte őt. Ott 1859-ben a
a kék sodalithoz hasonló nephelinsyenitet
(vagyis ditroitet) fedezte fel, mire az ő bő
gyűjtési alapján ismerkedett meg a tudományos világ ezen érdekes kőzetekkel.
186 i-ben Cotta Bernát tanárt kalauzolta
Erdély hegységeiben. A nagy-hagymási
hegységben szintén ezen időben fedezte
fel azokat a gazdag másodkori kövülethelyeket, melyeket később a tudomány
javára kizsákmányolt. 1869. okt. 1. az
erdélyi múzeumhoz ment őrsegédnek, s
ettől fogva egészen a tudomány szolgálatába szegődött. A múzeum föld- és őslénytani gyűjteményének nemcsak saját
gyűjteményével gazdagítása, hanem szakszerű rendezése, mondhatni, ujjá teremtése az ő érdeme. Összegyűjtvén Erdély
eruptív kőzeteit, az 1873. bécsi világkiállításon 1500 gyönyörű példányból álló
gyűjteményt mutatott be ; csak így lehetett neki Erdély földtani térképét elkészíteni az eruptív kőzetek elterjedesének kimutatása czéljából. Az 1870—75. években az akkor még ifjú m. kir. földtani
intézetnek szentelte tevékenysége egy részét, a mennyiben mint ideiglenesen al-
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kalmazott segédgeológ Erdély keleti részének átnézetes fölvételével bízatott meg.
1875-ben a kolozsvári egyetem bölcseletdoktorává avatta s magántanárrá habilitálta az osztrák-magyar birodalom földtani viszonyainak előadására. 1879-ben
a közös pénzügyministerium két évre, cs.
kir. bányatanácsosi czímmel, BoszniaHerczegovina számára bányaügyi előadóvá nevezte ki ; mely sikeres működéseértkapta a Ferencz-József lovag-rendjelt.
Az 1882. febr. 3. mocsi meteorithullás alkalmakor H. érdeme, hogy a legnagyobb
35-70 kgrammos meteorkő az erdélyi múzeumba jutott. 1882—84. Erdély új földtani térképének elkészítésében a törcsvári
és ojtozi szorosok közti Kárpátok felvételét
ő eszközölte. 188£-ben állította össze az
erdélyi múzeum számára az imént említett
Kárpátterületnek teljes kőzetgyűjteményét,
mely aztán 1885-ben az országos kiállításon is szerepelt. A bécsi cs. kir. birodalmi
földtani intézet levelezője, a m. földtani
társulat és a cherbourgi Société nationale
des Sciences naturelles levelező-, a bukovinai Verein für Landeskultur und Landeskunde és a nagyszebeni természettudományi társulatnak rendes tagja s az erdélyi múzeum-egylet alapító tagja volt.
Meghalt 1887. jan. 15. Kolozsvárt. Budapesten a természettudományi társulat
febr. 9. közgyűlésén és Kolozsvárt az erdélyi múzeum-egylet közgyűlésén febr. 20.
Koch Antal egyetemi tanár tartott fölötte
emlékbeszédet. — Czikkei a Hingenau
Zeitschrift f. Berg- u, Hüttenwesenjében
(1859. Über die Braunkohlenformation in
Ostsiebenbürgen, Über die Rotheisensteine
von Alsó-Rákos und Vargyas); az Oesterr.
Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesenben
(1861. Die Urschieferformation der OstKarpaten und ihre Erzlagerstätten); a
nagy-szebeni Verhandlungen und Mittheilungen für Naturwissenschaftenben
(1862. Geologische Skizze von Borszék,
1865. Geologische Ausflüge auf den
Butschetsch, 1866. Geologische Streifun-
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gen im Altdurchbruche zwischen Felsőund Alsó-Rákos, Geologische Excursion
nach Balánbánya und dem Vöröstó, nach
Békás, Zsedánypatak u. s. w. 1868. Beiträge zur Paläontologie Siebenbürgens); az
Erdélyi Múzeum-egylet Évkönyvében (VI.
1872. A kolozsvári javasolt artézi kútról,
Basalt-obsidián, 1873. Az eruptív kőzetek
beosztásáról Erdélyben), a bécsi Verhandlungen der k. R.-ben (1872. Beobachtungen aus dem östl. Siebenbürgen), az
Erdélyi Múzeumban (II., IV., V. Ití75.
1877. és 1878. Bányász-földtani észleletek
Erdélyben), a Földtani Közlönyben (1877.
Geologiai tapasztalatok az erdélyi Érczhegység keleti szélén) a Kolozsvári OrvosTermészettudományi Értesítőben (1885.
Paleontologiai adatok az erdélyi Kárpátok
ismeretéhez, 1887. Az erdélyi keleti Kárpátok képződményeiről.) — Munkái: 1.
Beschreibung
der bis jetzt bekannten
Mineralspecies der Bukovina. Leipzig,
1859. — 2. Északkeleti
Erdély
földtani
viszonyai.
Pest. 1871. (M. kir. földtani
intézet Évkönyvei I. 3. Németül is u. ott.)
— 3. A Székelyföld
földtani és őslénytani leírása. Bpest, 1878. 36 kőnyomatú
táblával, egy földtani térképpel. (M. kir.
földtani intézet Évkönyvei V. Németül is
u. ott.) — 4. Paleontologiai
tanulmányok az erdélyi érczhegység mészkőszirtjeiről. U. ott. 1887. (M. kir. földtani intézet Évkönyvei VIII. 1. Németül is u.
ott.)
Szinnyei
1886. rosi

K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1878.,
1887: N e k r .

Lapok

18. SZ.,

P. Napló
Egyetértés

18. s z . ,
18. SZ.,

Fövá•
Orvos-

Természettudományi
Értesítő ( K o c h A n t a l e m l é k b e s z é d e ) , Földtani Közlöny ( K o c h A. e m -

lékbeszéde) és gyászjelentés.
Herbordus deHungaria.
bergamoi püspök ; valószínűleg szülei költöztek Olaszországba, de eredetileg magyar származású és Bergarno városában a dömések
közé lépett; 1260. ápr. 7. választatott
bergamoi püspökké s 1272 elején halt
meg. — Rovetta a következő munkákat
tulajdonítja neki : Tractatus adversus
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Haereses ; Commentarius in septem psalmos poenitentiales és Sermones de tempore: utóbbi prédikácziókat Quetif (QuetifEchard, Scriptores Ord. Praedicatorum.
Paris, 1714) sem l á t t a ; az előbbeni két
m u n k á j á n a k hol létezéséről sincsen tudomásunk.
Horányi,

Memoria

II.

172.

—

Toldy,

M.

Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1852. I.
78. — Gams, Series E p i s c o p o r u m 777. — Vj
Hl. Sión

1877. 491. 1.

Herbst József, r. kath. plébános, szül.
1845. ápr. 5. Verbón Nyitramegyében ;
a gymnasiumot elvégezvén, a papi pályára
l é p e t t ; Nagyszombatban és Székesfejérvárt folytatta tanulmányait. 1870. aug.
15. miséspappá szenteltetett föl, azután segédlelkész, 1872-ben administrator, 1874ben plébános lett Pilis-Szent-Kereszten,
jelenleg Perbálon Pestmegyében plébános. — Több értekezést írt a Magyar
Államba.
Pauer,

História Dioeces.

Albaregalensis.

Alba-Regiae, 1877. 495. 1.
Hercz József, soproni kanonok, szül.
1815. márcz. 14. Győr-Szigetben; 1838.
nov. 9. szenteltetett föl misés papnak.
Meghalt 1889. ápr. 5. G y ő r b e n ; a bécsi
numismatikai társaságnak tagja volt. —
Numismatikai czikkei közül a természettudósok győri gyűlése alkalmával 1874ben kiadott Győrmegye és város monográfiájában megjelent: A megye területén
talált római érmek cz. értekezése.
Schematismus

Jaurinensis

1878. —

Zalka,

Emlékkönyv. Györ, 1892. 138. 1.
Herczeg Ferencz (T.), ev. ref. kollégiumi t a n á r Kolozsvárt. — M u n k á j a :
Kisded magyar
grammatika,
avagy a
magyar gyermekeknek anyai nyelveket
mesterségesen tanító könyvecskéjek. . .
Kolozsvár. 1806.
Petrik

Bibliogr.

Herczeg Ferencz,
hírlapíró, a Kisfaludy* és a Petőfi-társaság tagja, szül. 1863.
szept. 22. Verseczen Temesmegyében.
Ősei sziléziai katholikus emigránsok voltak, a kiket a hét éves háború idejében
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Mária Terézia király telepített a délvidékre, a hol selyemgyárakat és több
gyógyszertárt alapítottak. Atyja Herzog
Ferencz József verseczi polgármester volt
és a legelőkelőbb sváb polgárok közé
tartozott, a kik az omladinista ráczokkal szemben germán erővel védelmezték
a nehéz időkben a magyar állameszmét.
H. német nevelést kapott, magyarul csak
akkor tanult, mikor a verseczi községi
iskolából elvitték a temesvári piaristákhoz (1874—76) ; onnét Szegedre (1876—
78), m a j d Fehértemplomba ment (1878)
és itt végezte 1881-ben a gymnasiumot.
Katonai pályára volt kedve, de szülei
kívánságára a budapesti egyetemen jogot
végzett (1881—84) és mint ügyvédjelölt
Temesváron, majd Budapesten működött.
1887-ben Verseczen k a r d p á r b a j a volt
egy katonatiszttel, a ki sebesülés következtében a p á r b a j színhelyén meghalt;
1889-ben e miatt négy havi államfogságot töltött Váczon, és ekkor, mivel a jogi
pályához különben sem volt kedve,
megírta Fenn és lenn cz. regényét, azzal
az elhatározással, hogy annak a sikerétől teszi függővé, hogy író lesz-e. A regény
megnyerte a Singer és Wolfner által kitűzött 1000 frankos regény-pályázat díját.
1891. márcz. 12. Egy kard-affaire cz. tárczája figyelmet keltvén, Rákosi Jenő mint
állandó tárczaírót a Budapesti Hírlaphoz
szerződtette; azóta kisebb dolgozatai mind
e lapban jelennek meg először. 1891-ben
a Petőfi-társaság, 1893-ban pedig a Kisfaludy-társaság megválasztotta tagjának.
— Irodalmi hajlamai gyermekkorában
jelentkeztek: német verseket irogatott
és iskolatársai számára lapot szerkesztett. Első kísérletei 1886-ban jelentek
meg n é m e t ü l ; első magyar elbeszélését
a Pesti Hirlap adta ki 1887-ben. Később
a Hétbe dolgozott. Elbeszélései és rajzai
v a n n a k a M. Szalonban (XVI. 1891—92.
Farsangi álom, XVII. 1892. elb. és rajz,
XX. 1893. Jókai Mórnál), a Budapesti
Hírlapban (1892. 31. sz. Olga, székfoglaló

a Petőfi-társaság jan. 24. nagygyűlésén.
1894. Törvény előtt sat.), a Vasárnapi
Újságban (1893. elb.), a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (Uj F. XXVIII. Két
ember, székfoglaló 1894. febr. 11.) —
M u n k á i : 1. Fenn
és lenn.
Regény.
Bpest, 1890. Két kötet. (Egyetemes Regénytár V. 11., 12. Ism. A Hét 22. sz.
3. kiadás. U. ott, 1895.) — 2. Mutamur. Huszonkét elbeszélés. U. ott. 1892.
2. kiadás. U. ott, 1893. 26 elbeszélés;
Ism. 1892. Pesti Napló 111. sz., Nemzet
124., 128. sz., Budap. Hirlap 141. sz.,
Budapesti Szemle, M. Géniusz.) — 3.
A Gyurkovics
leányok.
U. ott, 1893.
(Ism. Nemzet 89. sz., Ország-Világ 14.
sz., Bud. S z e m l e ; azon évben hét ezer
példányban jelent meg, 1895-ben a 9.
ezer.) — 4. A dolovai nábob
leánya,
vígj. öt felv. U. ott, 1894. (Először adatott a nemzeti színházban 1893. márcz.
10. ; az első évben 25 előadást ért, Ism.
Egyetértés 1893. 70. sz., P. Napló 75.
sz. sat.) — 5. Simon Zsuzsa. Regény.
U. ott, 1894. Két kötet. (Egyetemes Regénytár IX. 1., 2. Ism. Nemzet 1893.
285. sz., Főv. L. 285. sz., Egyetértés
302. sz., Élet, M. Géniusz, Magyar Újság
290. sz., Pester Lloyd 294. sz„ Budapesti
Napnyugati
Szemle 1894. sat.) — 6.
mesék. U. ott, 1894. (A láp virága, Sziriusz, Báró Rébusz, Donna Sol. Ism.
Főv. L. 1895. 1. sz., Vasárnapi Újság
47. sz.) — 7. A Gyurkovics
fiúk.
U.
ott, 1895. (Kilenczezer példányban.) —
8. Három testőr, bohózat 3 felv. U. ott,
1895. (Először a nemzeti színházban 1894.
márcz. 2.) — Szerkeszti az Uj Időket, 1894.
decz. 16. óta. Álneve : Katang.
Temesvári

sítők

s fehértemplomi

gymnasiumi

1876—1881. — )/. Könyvésiet

Érte-

1890., 1893.

— A Hét 1892; 5., 9. sz. arczk. (Kóbor Tamás.) — Nemzet 1893. 71. sz. ( K o z m a A n d o r . )
— Corvina
Pallas

Nagy

1894. 7 . SZ., 32. SZ., 1895. 8 . SZ. —
Lexikona

I X . 97. 1.

Herczegh János, orvosdoktor és tanár,
szül. 1678. jan. 31. Debreczenben, hol
atyja H. András városi tanácsos volt; kö23. iv sajtó

alá adatott

1895.

szeptember

26.
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zépiskoláit szülővárosában végezte, hol
1692. ápr. 15. tógás diák lett. Innét külföldi akadémiákra ment, hol a bölcseleti,
mathematikai, physikai, főkép pedig az orvosi tudományokban képezte magát; 1703.
júl. 25. Franekerában iratkozott be s
szept. 13. orvosdoktorrá avatták; 1704-ben
még a leideni egyetemen is tanult. Debreczen tanácsa visszahívta őt hazájába s
1704. máj. 7. a bölcselet tanítására alkalmazták a collegiumban. Meghalt 1713.
ápr. — Munkái 1. Ľissertatio
philosophico-medica inauguralis de Lapide Herculeo, ejusque virtutibus in haemorrhagia
narium. Franequerae, 1703. — 2. Pestis
per Regnum Hungáriáé an. 1709. et 1710.
grassantis c u r a . . . — Kéziratban: Lineamenta Philosophiae rationalis in usum
tironum elaborata; In Honore Posthumo,
quem magno Nomini Cl. Martini T. Szilagyi, Professoris. . . Discipuli, prid. Non.
Jan. detulerunt... (Ezen hat soros latin
költeményt közli Weszprémi.)
Weszprémi,
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Succincta

Medieorum

Biogr.

C e n t . I I . P . I . 83., I V . 135. 1. —
Philosophiai
Pályamunkák
I . 1835. 55. 1. — Történelmi
Tár
1887. 197. 1.

Herczegh Mihály (székcsői), jogi doktor és egyetemi tanár, szül. 1840. márcz.
24. Hódmező-Vásárhelyen Csongrádmegyében, ősrégi magyar nemes családból,
mely anyai ágon rokonságban áll Verbőczy István jogtudóssal és kanczellárral. A gymnasium alsó négy osztályát
Hódmező-Vásárhelyen az ev. reformátusoknál, a felsőbbeket Szegeden a kegyesrendieknél 1858-ban, a jog- és államtudományi tanfolyamot pedig a pesti
egyetemen 1862-ben végezte. Ekkor birói
vizsgát, 1863-ban államtudományi vizsgát tett és 1864. ügyvédi oklevelet nyert,
máj. 1. pedig jogi doktorrá avatták.
Melczer István kir. személynök 1863.
febr. 3. kinevezte a pesti m. kir. ítélőtáblához rendes joggyakornoknak, hol
1865. jan. elejéig működött és ez idő
alatt részben ügyvédi gyakorlattal is fogId. S z i n n y e i J., Magyar írók IV.

lalkozott. Innét Fehérmegyébe választották meg aljegyzőnek, hol a bűnvádi s
közigazgatási ügyeken kívül főleg a törvénykezési ügyekkel foglalkozott (akkor
még nem lévén elkülönítve a közigazgatás a törvénykezéstől). Székesfejérvárról 1865. szept. végén az akkor újra
megnyitott pécsi jogakadémiához nevezték ki az észjog, encyclopaedia s római
jog tanárának. 1868-ban a győri jogakadémián a magyar magánjog és törvénykezés tanára lett. 1870. máj. 18.
óta a pesti egyetemen a polgári törvénykezés s egyúttal a magyar magánjog
ny. r. tanára. — Czikkei a Széchenyi
Emlékkönyvben (1861. A magyar nemzet
tűzpróbái), a Jogtudományi Közlönyben
(1869. A köztörvényi elbirtoklás mai érvény szerint, 1873. A házassági vagyonjog Magyarországban, 1875. Az ügyvédség
világtörténeti fejlődése, könyvism., 1876.
Az ősiségi pátens 9. §-a, A semmítőszék
határozatainak hatályáról, 1883. A végrendelet külkellékeinek kérdéséhez, A
katholikus főpapok végrendelkezési joga
Magyarországon, dr. Wlassích Gyulával
együtt, 1884. könyvism., 1886. A kiskorúak terhes szerződései, 1889. A jogi
szakoktatás, 1890. A járásbirósági hatáskör kiterjesztése), a Nemzetben és
Magyar Újságban (politikai czikkek) sat.
— Munkái: 1. Magyar
polgári törvénykezési rendtartás, tekintettel a vonatkozó felsőbb rendeletekre. Pest, 1871.
(2. átalakított kiadás. Bpest, 1882—84.
Két kötet. 3. átalak. k. U. ott, 1885., 4.
jav. kiadás. U. ott, 1891.) — 2. A csődtörvénykezés
Magyarországban és Erdélyben. Üsszehasonlítólag tárgyalva és
a vonatkozó felsőbb rendeletek, döntvények és irománypéldákkal ellátva. Pest,
1872. — 3. A telekkönyvi
rendtartás
Magyarországban és Erdélyben, az új
bírósági szervezetre való tekintettel. U.
ott, 1872. (2. jav. és az 1861—77. évi
telekkönyvi döntvényeknek bővített kiadása. Bpest, 1877. 3. jav. k. U. ott,
24
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1884., 4. jav. és bőv. k. U. ott, 1891.)
— 4. A magyar kir. Cur iának
mint
semmitő
és legf. ítélöszéknek
határozatai.
Pest, 1871. (II. folyam, Bpest,
1873.) — 5. Magyar családi és öröklési jog. Bpest, 1874. (2. átalakított kiadás. U. ott, 1885.) — 6. A
nyilvánosság és szóbeliség
Magyarországon. U.
ott, 1876. (Különny. a Jogtudományi
Közlönyből.) — 7. Függelék dr. H. M.
magyar családi és öröklési jogáboz. Tartalmazza a m u n k a első kiadása óta
keletkezett idevonatkozó törvényeket s
a m. k. Curia, illetőleg a hétszemélyes
tábla és legfőbb ítélőszék családi és
örökjogi döntvényeit. U. ott, 1878. — 8.
Magánjogi
codificatiónkhajdanésmost.
U. ott, 1878. (Különny. a Jogtudományi
Közlönyből.) — 9. A magyar
magánjog
mai érvényében. Az elmélet és gyakorlat
igényeire való egyenlő tekintettel. I. kötet.
A magyar magánjog általános része. U.
ott, 1880. — 10. Az ági öröklés
fentartása. U. ott, 1882. (Magyar Jogászegyleti
értekezések 8.) — 11. Az örökjog
alapelvei, a magyar polgári törvénykönyv tervezetében. U. ott, 1882. (M. Jogászegyleti
Értekezések 10.) — 12. A magyar
főrangú fiatalság
társadalmi
feladata.
U. ott, 1883. — 13. Emlékbeszéd
1882.
nov. 12. néhai Baintner János fölött. U.
ott, 1883. — 14. Magyar
csődtörvény
1881: XVII. törvényczikk. Az összehasonlító jogtudomány igényeinek lehető figyelembe vételével. I. r é s z : Anyagi jog. II.
r é s z : Alapi jog. U. ott, 1882—84. (2.
kiadás. U. ott, 1892.) — 15. A
polgári
bíróságok
szervezése.
U. ott, 1886. (M.
Jogászegyleti Értekezés.) — 16. Dr. Plósz
törvényjavaslata
a föllebbvitelről a sommás eljárásban. Vélemény. U. ott, 1890.
— 17. Magyar dologbeli és kötelmi
jog.
U. ott, 1892. — 18. Magyar
sommás
eljárás
és fizetési meghagyás (1893:
XVIII., XIX. t.-cz.) U. ott, 1894. — 19.
Egyház és idealizmus,
felolvastatott a
kath. körben 1894. jan. 17. U. ott, 1894.

— 20. Magyar
örökösödési
(1894: XVI. t.-cz.) U. ott, 1895.

eljárás

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein
Könyvészete. — M. Könyvészet 1890—93. — 31. Szalon X V . 1891. a r c z k . — Vasárnapi

Újság

18. sz. — Corvina 1895. 4. sz. és

önéletrajzi

1894.

adatok.
Herczeg Sámuel. — M u n k á i : 1. Disputatio de Questionibus quibusdam Miscellis Super nominibus Schismaticis impositis Ecclesiis Christianis. Praes. Frid.
Sponhemio. Genevae, 1652. (Disp, Theol.
Miscell. P. I. 3 1 6 - 3 2 4 . ) — 2.
Disputatio de Falsa Ecclesia. U. ott, 1652.
(Disp. Theol. Miscell. P. I. 3 2 5 - 3 2 9 . )
— 3. Disputatio
XI. De Consequentiis.
U. ott, 1652. (Disp. Theol. Miscell. P. I.
389-393.)
Herczeg Sándor, ev. ref. lelkész NagyAlmáson Kolozsmegyében. — Munkája :
A földrajz elemei és a magyar királyság s az osztrák császári tartományok
földrajza. Bővebb tekintettel az erdélyi
részekre. Népiskolák számára. Kolozsvár,
1868. (3. bőv. kiadás 1873., 9. jav. k.
1890.. 10. k. 1895. U. ott.)
Petrik
— Corvina

K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet

1889.

1894. 30. SZ.

Herczegh Viktor, 1849-ben mint honvéd
esett el. — M u n k á i : 1. Vers és
próza.
Pozsony, 1846. — 2. Népdalok.
U. ott,
1846. — 3. Forradalmi
káté. U. ott,
1848.
Kertbeny, M. Költök 1840—1880. (Kefelevonat.) — Petrik Bibliogr.

Herczegh F. L. — Munkája : Amerikai viszonyok.
Személyes tapasztalás
után. Székesfehérvár, 1886.
M. Könyvészet

1886.

Herczeghy Mór, orvosdoktor, szül. 1815.
aug. 19. P e s t e n ; orvosi tanulmányait a
pesti egyetemen és Bécsben végezte, majd
külföldön folytatta. 1848-ban részt vett
a bécsi mozgalmakban, aztán emigrált.
1860-ig Párisban, azután Olaszországban
élt, hol Garibaldi hadseregében főorvos
volt. Az 1865. provisorium alatt hazatért,
de 1888. ismét Konstantinápolyba ment,
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hol nyolcz évig volt török katonai főorvos.
Az orosz-török háborúban veszedelmesen megsebesült, mire búcsút vett a tényleges szolgálattól és beutazta Európát és
a keletet. Meghalt 1884. decz. 23. Bécsben. Princz családi nevét 1843-ban változtatta Herczeghyre. — Munkái: 1.
Treuer Wegführer
durch das junge
constitutionelle Oesterreich. Dem Volke
und insbesondere der arbeitenden Glasse
gewidmet. Wien, 1848. — 2. Weder
deutsch, noch russisch, sondern oesterreichisch. U. ott, 1849. — 3. Das Bombardement
des Fürsten Windischgrätz
zu Prag. U. ott, 1849. — 4.
Memoiren
aus dem Reisetagebuch eines ungarischen
Arztes, mit besonderem Hinblick auf Oesterreich* Ungarn, wie es war und provisorisch ist. U. ott, 1850. — 5. Memoria
scientifico—literaria con prefazione del
viaggiatore ungherese dottore.. durante
il suo soggiorno in Pavia nel Juglio ed
Agosto 1853. Milano, 1853. — 6. Ungarn
und, die Monarchie. Wien, 1865. — 7.
Dissertatione sul gozzo endemico. Bologna. 1865. — 8. Magyarország
1866
ban. Pest, 1866. — 9. Deák
Ferencz
mint államférfi, mint szónok, mint honpolgár. U. ott, 1867. (Németül. Lipcse,
1868.) — 10. Népies egészségtan. Tekintettel az egészségtani rendőrségre. Pest,
1868. —11. Etude medico-pratique sur les
épidemies et sur les moyens curatifs
les plus efficaces pour combattre ces
fléaux. Bpest, 1874. (Párisban nyomatott.) — 12. Kelet és népe. Természetrajzi, élettani és társadalmi jellemrajz.
Bpest, (1880.) — 13. A no physikai és
szellemi természete különös tekintettel
a keresztény vallásra, az erkölcsiségre
és a tudományra. U. ott, 1883. (Francziáúl Párisban 1864.) — írt még orvostudományi tanulmányokat a kretinizmusról, Bologna, 1864 —65, (melyet nem
ismerek).
Szinnyei Könyvészete. — Petrik K ö n y v é szete és Bibliogr. — .)/. Könyvészet 1886. —

Kiszlingstein

Könyvészete. — Századunk

változtatásai

102. 1. —

Pallas

Nagy

Név-

Lexikona

IX. (Latkóezy Mihály).

Herczegszőllősi István, ev. ref. lelkész
és szabolcsi esperes ; miután 50 esztendőt töltött el prédikátori hivatalában,
ezek közül 20 évet szabolcsi esperességével és 11-et kállai prédikátorságával,
meghalt 1763-ban Nagy-Kállóban 78. évében. — Egy Herczegszőllősitől kezdett
és valószínűleg hasonnevű édes atyjáról
reá szállott, Kállón anyakönyvül alkalmazott jegyzőkönyvben igen érdekes
szentírásbeli magyarázatok, illetve Theologiai följegyzések foglaltatnak ; egy oratio a békességért, mint gyanítani lehet
a II. Rákóczy Ferencz által kezdett szabadságharcz idejéből és két ének : Az
Tekintetes Nemes és Nemzetes Bélaváry
Éva asszonynak, Tekintetes, Nemzetes
és Vitézlő Ábrányi László uram szerelmes házastársának temetése megtisztelésére nyomtattatott chartákban.. .írott
versek. Anno Dni 1702. lett temetése
17 juni. Czímök : Az igaz hitnek megprobálása az utolsó napon.
Görömbei Péter, Nagy-Kállói ev. ref. egyház története. Sárospatak, 1882. 171. 1.

Herczel Manó. orvosdoktor, szül. 1861.
jul. 1. Szegeden; középiskoláit szülővárosában és Újvidéken végezte; orvosi
kiképzését a budapesti, bécsi, strassburgi
s párisi egyetemeken nyerte, utóbbi helyen Trélat és Guyot korodáin mint stagiaire működött. 1884-ben orvosdoktorrá
avatták. Ezután két évig Nothnagel bécsi belkorodáján gyakornok volt, később
öt évig Czerny tanár heidelbergai egyetemi klinikáján mint tanársegéd működött. 1889. a heidelbergai egyetemen a
sebészet magántanára lett; 1892. a székesfővárosi szent István kórháznak rendelő
sebész főorvosa lett. — Több czikket
írt a vese-, has-, bél-, gége- és idegsebészet köréből.
Pallas

Nagy Lexikona

IX.

98. 1. ( d r .

Antal

János).

Herczenberger József, táncztanító Pé24*
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esett; 1888. máj. 8. a budapesti népszínházban bemutatta a társalgó magyar tánezot. — Munkái: 1. Az illem,
társalgás
és táncz főbb szabályai. Különös tekintettel a társas tánezok ügyes rendezésére. Pécs, 1874. — 2. Táncz-Salon.
A
modern tánezok elméleti s gyakorlati
tanmódja tánczkedvelők és tánezrendezők számára, különös tekintettel a szerző
által tervezett társalgó, füzértáncz és landers tánezokra. Bpest, 1890. (60 ábrával
és a szerző fénynyomatú arczképével.)
Petrik Könyvészete. — M. Könyvészet 1890.

Herczer Jób, minorita szerzetes, szül.
1751. szept. 24. Zala-Egerszegen ; gymnasiumi tanár volt Aradon, hitszónok és
helyettes plébános Sályban Borsodmegyében. végre házi lelkiatya Miskolczon, hol
1819. decz. 28. meghalt. — Munkái: 1.
Az imádandó oltári nagy szentségnek
valóságát bebizonyító rövid beszéd, melyet. . . Miskolcz városában ezen 1789. eszt.
. . . élő nyelvvel mondott. Kassa. — 2.
Igaz-e hogy Krisztus mind a két színnél való közönséges élést parancsolta ?
és hogy méltán vádoltatik a római kath.
anyaszentegyház potyrio clepsiával, pohárlopással ? Valamint élő nyelvvel folytatta . . . Mikor t. i. . . . Miskolcz városában
az Ur szent testének tiszteletére jeles
ájtatosságát tartaná az ő sz. szerzetének
conventje, ezen 1799. e s z t . . . Eger, 1799.
— 3. Törvényes megvizsgálás alá vetett
köztársaságot
illető kérdés. Váljon lehet-e a klastromokat csupán politikai
okokból törvényesen eltörleni, és azoknak
jószágait jobb haszonra fordítani ? Jeles
munka. Melyet 1784. eszt. német nyelven
eredetiképpen kiadott Schlettwein János
Ágoston. Azután 1814-ben deákra fordíttatván közrebocsáttatott. Végre magyar
nyelvre is deákból általtette.. . 1815-ben.
Miskolcz. — 4. A katholikus
hittől elszakadott atyafiakhoz
utasított
oktató
intés, vagyis a római anyaszentegyház
ellenségin győzedelmeskedő fegyver, melyet deák nyelven 1617. eszt. kiadott
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Barclaii János, most pedig magyarra
általtett . . . U. ott, 1817. — 5. Az emberi
életnek játék helye. Hol Alfarátzi Guzmán
áldozatja alatt a jó, és gonosz erkölcs,
csalárdságok, őrizkedések, együgyűségek,
gazdagság, szegénység, jó, rossz ; egy szóval valamik az emberrel minden állapotban történni szoktak, minden renden levőknek tanúságára és mulatságára elevenen eléadatnak. Fordította deákból...
U. ott, 1822—24. Három rész. (Alemann
Máté munkája.) — Nevét Hertzernek és
Herzernek is írták.
A magyarországi

minorita-

rend Névtára.

1883. 145., 210. 1. — Petrik
180., I I . 102., I I I . 310. 1.

Arad.

Bibliogr. I. 4fi.,

Herczfeld Sándor. — Munkája: Mi
nem megyünk Amerikába,
hanem itt
fogunk maradni ! írta és ajánlja, a nagylelkű Klein Hermannak. az «Ungar» hírlap szerkesztőjének. Pest. 1848.
Petrik Bibliogr.

Herczl Fülöp, orvosdoktor, Szeged
város főorvosa, szül. 1823-ban Szegeden
Csongrádmegyében. — Czikke a Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban
(1851. Ein Fall von Hydrophobie.) —
Munkája : Orvostudori értekezés a hagymázröl. Pest, 1847. (Latin czimmel is).
Szinnyei

Könyvészete. —

gyarország

Oláh

Közegészségügyi

10S. 1.
Herczl Márk.
Herczog Emil.

L. Zalai
L. Herzog

Gyula.

Ma-

Statisztikája

Márk.
Emil.

Herczog Manó, bölcseleti doktor, izraelita főrabbi Kaposvárt Somogymegyében.
— Gyászbeszéde Kossuth Lajos fölött a
Somogyi Ellenőrben (1894. 12. sz.).
Herczog Rudolf, első magyar csontlisztgyáros Pesten. — Czikke a Kertészgazdában (1866. Műtrágya, Csontliszttrágya). — Munkái: 1. A mesterséges
trágya értékéről s Magyarországban való
használása czélszerűségéről. Pest. 1865.
— 2. A magyar gazdákhoz.
U. ott.
1866.
Petrik Könyvészete.

Herczog—Herepei
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Herczog Zsigmond, orvosdoktor, pápai veszprémmegyei származású. — Munkája : Orvostudori értekesés as aranyeres életrendről.
Buda, 1847. (Latin
czímmel is).

szent-páli pap volt. — Latin költeménye van Felvinczi Sándor halálára a
Brabeumban. (Debreczen, 1683.)

Rupp, Beszéd 165.— Szinnyei Könyvészete.

Herendi Jóssef, igazgató-tanító és hírlapíró ; 1881-ben, midőn Prager családi
nevét Herendi-re változtatta, Karczagon
volt igazgató-tanító. — Szerkesztette
Karczagon a Közérdek-et 1881. elejétől
Széli Károlylyal, júl. 10-től 1882-ig pedig egyedül; 1883-ban a Szolnoki Híradónak lett belmunkatársa s 1884. jan.
3-tól a lap szerkesztését is átvette, melyet 1890. jan. 29-ig. annak megszűntéig vezetett.

Herdegen Ede, orvosdoktor, nyug.
cs. és kir. ezredorvos, jászteleki nógrádmegyei származású. Meghalt 1889. febr.
23. Budapesten 80 éves korában. —
Munkája: Dissertatio
inaug. medicopractica de in foecunditate corporis feminei ob foecunditatem. Vindobonae,
1837.
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

Herdingk Henrik, bölcseleti doktor,
Jézustársasági áldozópap és a nagyszombati egyetemen a theologia tanára
s dékán. — Munkája: Deliciae Veris In
Quas RR. Generosos, Nobiles ac Eruditos DD. A A. & Philosophiae Baccalavreos Cum Tyrnaviae in . . Universitate
inter festivos adgratulantis Pannoniae
applausus prima Philosophiae Laurea
insignerentur. . .Promotore. . Tyrnaviae,
1648. (Megvan a hallei magyar könyvtárban).
.11. Könyv-Szemle

1891. 270. 1.

Herdt Károly, szinész a budai s pesti
német színházaknál. — Munkája: Gedanken und Skissen.
Pest, 1796 — 97.
Két kötet.
Petrik Bibliogr.

Herell Henrik, jogi doktor, ügyvéd,
kereskedelmi s ipariskolai tanár Brassóban, hol 1884. szeptember óta van alkalmazva. — Munkái: 1.
Zusammenstellung
der wichtigsten Gesetzesbestimmungen
für Handels- und Gewerbetreibende.
beim
Kronstadt, 1888. — 2. Leitfaden
Unterrichte in der Wechselkunde. Nach
dem ungarischen Wechselgesetze zum
Gebrauche an niederen Handels- und
Gewerbeschulen. Kronstadt, 1894.
Horváth. lgnácz Könyvészete 1888. 82. 1.

Herendi István, ev. ref. lelkész, 1679
—83-ban Debreczenben tanult; 1708-ban

Bakóczi J á n o s szives közlése (a debreczeni ev. ref. j e g y z ö k ö n y v e k b ő l ) .

Jászság

toztatásai.

1890. 11. SZ.

—

Századunk

Névvál-

Bpest. 1895. 102. 1.

Herepei Ádám,
ev. ref. lelkész és
tanár, H. István lelkész és Jéri Éva fia,
szül. 1756. febr. 22. Losádon (Hunyadm.);
atyja keze alól a szász-városi iskolába
ment. hol négy évig tanult, innét NagvEnyredre került, hol 13 évig folytatta
tanulmányait. 1782-ben a bázeli s genfi
egyetem hallgatója volt, utóbbin három
évet töltött; a marburgi egyetemet is egy
évig látogatta. 1785-ben hónába visszatért és báró Kemény Simon statustanácsos és alsó-fejérmegyei főispánnak Simon
fia mellett volt nevelő, kit a külföldi
egyetemekre is kisért; ekkor is (így 1788.
a marburgi, 1789. a genfi akadémián) folyton tökéletesíté kiváló szónoki tehetségét. 1790-ben Nagy-Enyedre hívták tanárnak, hol a történelmet, költészetet és
classica literaturát tanította. Jeles szónok
volt, mint Zeyk János (Munkái. Kolozsvár, 1845. III. k.) mondja: «Ritka nevezetesebb nagy temetés vala, hol az ő
beszédei ne kisérték volna a halottat
örök nyugodalmára». Meghalt 1814. szept.
A híres Hegedűs Sámuel parentált felette : A közhasznú professor és historikus cz. (Kolozsvár, 1814.) Sírja fölé
tanítványa Baczkamadarasi Kis József
emelt szép emléket. — Munkái: 1. A
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keresztyén
bánat, melyet n. b. e. L.
B. M. Gyerő Monostori Kemény Borbára
n. b. e. Meltgs. L. B. Losonczi Bánffi
Imre ur igaz özvegyének igaz tisztességére előadott halotti szent tanitásban.
Kolozsvár, 1795. — 2. Halotti
beszéd.
Az Istennek és embernek tetsző szép
asszonyról, irta a néhai boldogemlékezetü Mgos Vargyasi ifjabb Dániel Kata
asszony Mg. Szálláspataki Mara Lőrincz
élete párjának utolsó tiszteletére és mondotta márcz. 8. 1795. U. ott. (A jó és
szép asszony leirása cz., Szilágyi Ferencz
halót;i tanításával együtt.) — 3. A keresztyén özvegy kit néhai b. e. MalomVizi gróf Kendeffi Bákhel.. .gróf Bethlen
özvegyének utolsó érdemlett tisztességére
halotti szent beszédben előadott. U. ott,
1802. (A keresztyén özvegynek lelki
élete. Két halotti tanitásokban . . . Kolozsváron. 1798. ápr. 15. Szilágyi Ferencz beszédével együtt.) — 4. Halotti
beszéd az asszonyról, a kit a férje dic s é r . . . Homoród Sz. Páli Szentpáli Ágn e s . . . emlékezetére. U. ott, 1803. (Pápai
István beszédével együtt.) — 5. Halotti
beszéd az életnek megvetéséről . . . báró
Radák Ádámnak szent emlékezetére...
1803. U. ott. 1806. — 6. A biró. Egy
halotti beszéd néhai meitsgs. Sarkadi
Türi László.. .emlékezetére. U. ott, 1813.
— Kéziratban m a r a d t : História mundi
universalis et patriae. Statistica, Politica,
Eloquentia, Encyclopaedia, Aesthetica,
Literatura romana s nagyszámú halotti
oratiói s más beszédei, melyek a nagvenyedi könyvtárral együtt elpusztultak.
Kemzeti

Társalkodó

1840.

II.

Ifi.,

17.

SZ.

(Zeykfalvi idősb Zeyk János). — Kő váry
lászló, Erdély nevezetesebi) családai. Kolozsvár, 1854. 115. 1 — Uj ill. Athenás 172.1.
(Ilerepei Gergely ev. ref. lelkész.) — Petrik
Bibliogr.

Herepei Gergely, ev. ref. lelkész. H.
János tanár és Méhes Zsuzsánna fia, H.
Ádám unokája, szül. 1807. febr. 21. Kolozsvárt ; szüleit korán elvesztvén, anyai
nagyanyja (Incze Sára özvegy Méhes
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Györgyné) nevelte és taníttatá. A theologiát a kolozsvári kollégiumban végezte
1827-ben és a családi hagyomány szerint
a lelkészi pályára készült; azonban egy
jó barátja ösztönzésére a mérnöki pályára tért és Pestre ment. hol 1830-ban
mérnöki oklevelet nyert; de utóbb elfogadta a deési egyház kápláni állomását ; azonban még azon év szept. külföldre ment és a göttingai egyetemen
félévet, a marburgin is ugyanannyit töltött. és 1832-ben Deésen rendes papnak
választották. 183ő-ben Kolozsvárra hívták lelkésznek, hol közkedveltségnek örvendett, azért 1852-ben első papnak és
esperesnek választották. Nagy kiterjedésű
családjának gondjai mellett különösen
a szegényügy, iskolák, egyházszónoklat
és irodalom foglalkoztatták. A 30-as évek
vége felé azon fáradozott, hogy alapját
vesse meg egy kisdedóvónak ; a 40-es évek
elején meg is nyílt a hidelvei kisdedóvó.
hol 20—30 kisded nyert ingyen első
alapoktatást (még ma is gvermek-kert
név alatt virágzó intézet). Mint szónok,
az atyja által alapított újabb iskolának
volt híve. Meghalt 1859. júl. 4. Kolozsvárt. — Költeményei a Kolozsvári Aglájában (II. 1830. eredetiek és ford.Castelli
után; ugyanott van két levele Rómából).
— Munkái: 1. A maga körét betöltő
privátember, előadva egy halotti beszédben, melyet mélt. körös-tarcsai Weér
Dániel ur koporsója felett a deési ev.
ref. templomban el mondott febr. 5.
1832. Kolozsvár. 1832. (Egy más beszédével együtt.) — 2. A maga házát jól
elrendelő keresztény
asszony,
halotti
beszéd Incze Sára, özv. prof. Méhes
Györgyné koporsója felett, 1836. márcz.
16. U. ott. — 3. Buzdító beszéd, melyei
a kolozsvári ev. ref. ekklezsia külvárosi
újonan épített templomának befedetését
eszközleni kívánta a belső nagy templomban május 13. 1838. U. ott. — 4. A
papi hivatal és a pap. Előadva egy
halotti beszédben n.-baczoni Incze Sá-
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muel koporsója felett az ev. ref. templomban ápr. 29. 1839. U. ott,. 1839. —
5. Közhasznúság
és a közhasznú
tisztviselő, előadva egy balotti beszédben,
melyet n. b. e. s. p. Pataki Mibály
koporsója felett a belvárosi nagy templomban ápr. 30. 1843. mondott. U. ott,
1843. (2. kiadás.) — 6. Nem elég a vallást csak szivünkben
rejteni, hanem
nyilván is ki kell mondani. Vallásos
elmélkedés, melyet az Erdélyi nagy fejedelemség meltsg. főegyházi tanács tavaszi népes gyűlése alkalmával a kolozsvári belvárosi nagy templomban máj. 7.
1843. tartott. U. ott. — 7. Isten országa
nem rajtunk kivül, hanem bennünk van.
Vallásos elmélkedés, melyet czegei gr.
Wass Minda és Ottilia nővérek confirmatiója alkalmával a háznál mondott
1843. jun. 5. U. ott. — 8. Halotti köszöni. melyet Gidófalvi Vilma, fő kormányszéki fogalmazó Papp Alajos neje
koporsója felibe tűzött 1844. máj. 6.
U. ott. — 9. Uj szövetség az ó templom
romjai felett, vallásos egyességre serkentő beszéd, melyet a kolozsvári ref.
külvárosi fatemplom bezáratása alkalmával tartott utolsó isteni tiszteleten
mondott 1845. nov. 2. U. ott. (Az egész
tiszta jövedelem az uj templom javára
fordíttatott.) — 10. Alkalmi
beszédek.
U. ott, 1846. — 11. Könyörgés. Malom
Luiza (költőnő) koporsója felett 1847.
márcz. 21. Désen. U. ott. — 12. Jézus
öt kenyérrel öt ezer embert vendégel
meg. Egyházi beszéd, melyben hallgatóit
a szegények felsegéllésére. adakozásra
szóllítja fel 1847. febr. 7. U. ott. — 13.
Te magadat vesztetted el Izrael. Egyházi beszéd, melyet 1848. szept. 17. a
kolozsvári nagy templomban mondott.
U. ott. (E beszédért a német kormány
elfogatta és fogságra itélte, de közbenjárásra megszabadult.) — 14. Könyörgés,
melyet a 32-ik honvédzászlóalj egyik
századosa Bányai Ferencz koporsója felett mondott júl. 26. 1849. U. ott. — 15.
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A maga apostoli hivatásának
megfelelő fő pásztor. Halotti beszéd, melyet
erdélyi evang. reform, püspök és királyi
tanácsos Antal János végtiszteletén a
kolozsvári belvárosi ref. nagy templomban aug. 27. 1854. mondott. U. ott. 1854.
— 16. Uj testamentom. A szent Írásnak
a szent tudomány jelen álláspontjához
s korunk kivánataihoz alkalmazott fejtegető s gyakorlati magyarázata. Wohlfart J. Fr. T. német dolgozata után. U.
ott. 1854. (Incze Dániellel együtt.) —
17. Könyörgés, melyet volt főkormányszéki, jelenleg országos levéltári aligazgató altorjai Mike Sándor hites társa
szül. Szacsvay Sára koporsója felett
mondott decz. 22. U. ott, 1855. — 18.
Isten igéje a szószékből hirdetve a népnek. Egyházi beszédek. U. ott, 1856 1.
füzet. (Vadas József és Nagy Péterrel
együtt).
Kővári László,
dai. Kolozsvár,
176. 1. (Fiának
Petrik Bibliogr.

E r d é l y nevezetesebb csalá1854. 115. 1. — Uj V. Athenás
H . Gergelynek közlése). —
és g y á s z j e l e n t é s .

Herepei Gergely, ev. ref. lelkész, előbbinek és Barthos Eszternek fia, szül. 1844ben Kolozsvárt; a gymnasiumot szülővárosában, a theologiát Nagy-Enyeden
végezte 1869-ben segédlelkész lett Kolozsvárt. 1871—72-ben külföldön (Zürichben) volt egyetemen. 1773-ban kolozsvári papnak választották, hol jelenleg
is működik mint lelkész és egyházmegyei
jegyző. — Czikkei jelentek meg a kolozsvári Protestáns Közlönyben és egyházi beszédei a Szász Domokos és Szász
Gerő által szerkesztett Prédikátori Tárban (Kolozsvár, 1871—73.)
Dombi Lajos ev. ref. lelkész szives közlése.

Herepei István, ev. ref. lelkész, 1742.
szept. 10-től a harderwijki egyetem hallgatója volt; 1751. márcz. 21-től 1755. szept.
29-ig Erdélyben Al-Pestesen volt pap és
a Vajda-Hunyad-Zarándi egyházmegye
jegyzője. Innét Losádra ment, majd 1766ban Al-Pestesre, hol még esperességet is

viselt. Halála hihetőleg 1780-ban következett be, mert egy 1781. júl. 21. Déván
kelt iratban már néhainak mondatik.
Jellemzésére nézve mai napig fenn maradt, hogy: nagy orátor, classicus míveltségű és Ároni családfő volt, Gyermekei
(Ádám, János és László), kiket egy darabig maga tanított, tőle örökölték a nagy
szónoki tehetséget. — Munkái : 1. Igaz és
valóságos keresztyén pogánynak
isteni
kezekkel lerajzolt eleven képe, néhai Nagy
Klopotivai Pogány Ádám úr. U. ott, 1775.
(Költemény.) — 2. Szüzek szűz
koronája,
melyet a szűz Astréa arany idejére méltó
szűz laurusokat érdemlő és pegasusi magosan repülő szárnyakkal a tisztesség
és dicsőség halmaira emelkedő virtusokból szűz kezekkel fűzött, és szűz fejére
illetett a szűz heros gróf Gyulai Lajos, halotti magyar oratióval. Kolozsvár, 1776.
— Csomós (Tsomós) Mihályhoz írt. latin
elegiája is van (annak Dissertatio de Iure.
Claudiopoli, 1757. cz. munkájában.)
Kővári László, E r d é l y nevezetesebb családai 115. — Vj M. Athenás 172. 1. (dédunoka*
• j á n a k H. Gergelynek közlése.) — irodalomtörténeti
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Közlemények

1891. 434. 1.

Herepei Iván, egyetemi joghallgató és
hírlapíró, szül. 1873. aug. 11. Budapesten, hol atyja, később nagyszebeni kir.
törvényszéki biró, akkor a legfőbb ítélőszéknél fogalmazó volt, unokája H. Károly
ev. ref. lelkész és írónak; középiskoláit
a nagyszebeni állami főgymnasiumban
végezte 1883-tól 1891-ig. Ekkor a kolozsvári egyetemen a jog- és államtudományokat tanulta 1895-ig. Mint egyetemi
hallgató részt vett az ifjúsági közéletben :
1893—94-ben a magyar-diák-szövetség
kolozsvári bizottságának elnöke volt és
mint ilyen elnökölt az 1894. márcz.
Kolozsvárt tartott I. országos deák-congressuson, mely többek közt a magyardeák szövetség alapszabályait is megállapította. — Első hírlapi tárczája az
Erdélyi Híradóban jelent meg (1892. A
materialismusról.) Azóta több fővárosi s

vidéki hírlapokba s folyóiratokba vezérczikkeket, tárczákat és socialphílosophiai
apróbb tanulmányokat írt, részben neve.
részben különböző jegyek (leggyakrabban
—ei) alatt. 1894 óta a Kolozsvár belső
munkatársa.
Önéletrajzi adatok.

Herepei János, ev. ref. lelkész és theologiai tanár, H. István lelkész és Jéri
Éva fia, H. Ádám testvéröcscse, szül.
1763. júl. 3. Losádon Hunyadmegvében;
első nevelését atyjától nyerte s tanulmányait a nagy-enyedi főiskolában végezte
be 1789-ben. Azután külföldi egyetemre
ment, hol két évet (1790—91) töltött.
1792—96-ig szászvárosi segédlelkész volt,
mikor Vízaknára vitték lelkésznek, hol
1806-ig szolgált. Ekkor a kolozsvári ev.
ref. főiskolában lett theologiai professor,
hol 1812. máj. 9. történt haláláig tanári
kathedrája mellett minden nevezetesebb
halotti alkalomkor mint közkedveltségű
szónok működött. Ő volt az újabb magyar egyházi szónoklatnak Erdélyben
megalapítója. — Munkái: 1. Az asszonynak jussai, melyeket Teleki Polyxena
gróf malomvizi Kendeffi János. . .élete
párjának temetési tisztességére beszédbe
szedett. Szent-Györgyhava 2. 1797. Kolozsváron. U. ott, 1799. (Az asszonynak
jussai és ékessége cz., Szilágyi Ferencz
halotti tanításával együtt.) — 2. Az i f j ú
a virtusnak utján, melyet néhai mélt.
malomvizi gróf Kendeffi János. . .utolsó
érdemlett tisztességtételére egy halotti
beszédben foglalt és elmondott Orja-Boldogfalván . . . 1801. jan. 4. U. ott, 1801.
(A virtus útára tanitó halál cz. és Szilágyi Ferencz gyászbeszédével együtt.)
— 3. Tekintetes Vita Sámuel ur temetése érdemlett tisztességére a kolozsvári
ref. belső templomban 1807. máj. 3. elmondott beszéde. U. ott. — 4. Azok a
pontok, melyekből az asszonyokat
nézni,
és megítélni
kell. N. b. e. Losonczi
Bánffi Klára. . .temetési tisztességére halotti beszédben előadta nov. 18. 1804.
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U.ott, ]805. (A megkoronáztatott asszonyember cz.. Tompa János halotti beszédével
együtt.) — 5. Az asszonyoknak a világi
dolgokba
való befolyásokról.
Méltgs.
Harsányi Klárának Mélt. M. idősb Kendeffi József ur élete kedves párjának
temetési tisztességére, halotti beszédben
előadta Déván ápr. 21. 1805. U. ott, 1806.
(Sala Mihály, Egy dicsérendő asszonynak ékes képe cz. halotti beszédével.)
— 6. A maga dolgaiban
szorgalmatos
ember vagy M. Berényi 1. báró Radák
Ádám ur ő nagysága. Halotti beszédben
előadta 1803. szept. 4. Mikeszászon. U,
ott, 1806. — 7. A temető bölcs oskola.
Néhai mélt. 1. báronissa Losonczi Bánffi
Theresia, néhai mélt. kisrhédei Rhédei
Mihály özvegyének. . .temetési érdemlett
tiszteletére előadta a kolozsvári ref. belső
templomban 1807. máj. 31. U. ott, 1807.
(Két halotti beszédek cz., Szilágyi Ferenczével együtt.) — 8. A keresstény vagy
N. b. e. gy. monostori tek. Kabos Ferencz
úr halotti beszédben előadta 1806. jun.
15. a kolozsvári belső templomban. U.
ott. 1807. — 9. Besséd gróf Bethlen
Lászlónak Hunyad vármegyei főispánságra
Déván 1807. okt. 6. véghez ment beiktatásának alkalmatosságaival. U. ott.
(Többek beszédével együtt.) — 10. Ferencz
császár és király
névnapján.
Déva
1807. nov. 6. U. ott. — 11. Halotti beszéd Méhes György felett 1809. ápr. 16.
U. ott. — 12. A követésre méltó példa.
Vagy méltgs. Katona Mihály úr udvari
consiliarius és nemes Kővár vidékének
főkapitánya. Halotti beszédben előadta
Berkeszen 1809. okt. 1. U. ott, 1810.
(Két szép halotti beszédek cz., Szilágyi
Ferencz beszédével együtt.) — 13. Azok
a pontok melyekből az
asszonyokat
nézni s megítélni kell.. .losonczi Bánffi
Klára gróf Bethlen László özvegyének
temetési tisztességére halotti beszédben
előadta M.-Vásárhelyen a ref. templomban nov. 18. 1804. U. ott, 1823. — A szerencsétlen b. Radák Polyxena (ki sze-
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relmi bánatában megmérgezte magát)
felett mondott gyászbeszédeért a kolozsvári nők egy szelenczében száz aranyat
küldtek neki elismerésül. — A kenyérmezei ütközetről 1799-ben írt költeményét a Hunyad (1889. 10. sz.) közölte.
Kéziratban maradt: Keresztyén egyháztörténete.
Hazai

s Külf.

— Herepei

János

Tudósítások
emlékezete.

1807.

II.

Kolozsvár,

41. Sz.
1813.

— Kővári László, Erdély nevezetesebb családai 115. 1. — Uj M. Athenás 173. 1. (unok á j á n a k H. Gergely kolozsvári ref. lelkésznek közlése. Halálozási i d e j e h i b á s a n v a n
1813. márcziusra irva.) — Petrik Bibliogr.
és gyászjelentés.-

Herepei Károly, ev. ref. lelkész és a
m. tudom, akadémia levelező tagja, előbbinek és Méhes Zsuzsánnának fia. H. Ádám
unokája, szül. 1802. febr. 24. Vízaknán
Alsó-Fehérmegyében; tíz éves korában
árván maradt és anyai nagybátyja. Méhes
Sámuel kolozsvári tanár, vette gondjai
alá s ennek fel vigyázása alatt 1822-ben
végezte középiskoláit a kolozsvári collegiumban. Az akkori szokás szerint a theologiára elkészülvén, akadémiára menése
előtt 1823-ban bejárta a nagy-enyedi,
marosvásárhelyi s kolozsvári főiskolákat
és tudományos készületeiről mindenünnen kitűnő bizonyítványokkal tért vissza.
Most külföldi, nevezetesen a göttingai
egyetemre szándékozván, útlevél végett
fölment Bécsbe. De az akkori politikai zajongások miatt a német egyetemek látogatása belevén tiltva, kénytelen volt egy
egész évet Bécsben tölteni, mely idő alatt
meglátogatta az ottani protestáns hittani
intézetet is ; különösen pedig a jeles polytechnikumban tanulta Scholz és Meiszner
tanároktól a vegytant és Neumann tanártól a természettant. Ezek ajánlatának
köszönheté, hogy a külföldre való utazhatásra engedélyt nyert, melyet azonnal
Németország beutazására s a nevezetesebb egyetemek látogatására fordított.
Félév múlva hazájába visszatérvén, 1825ben kolozsvári papnak választották és
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még ugyanazon évben, bár a canonszerü
életkort el nem érte volt, a régeni egyházi zsinaton fölszenteltetett. 1829-ben
megházasodott, nőül vévén paptársa
Krizbay D. Elek leányát, Katát. Kolozsvári papsága fényszaka volt életének,
mert valahányszor szónokolt, az egyház
nem csak hitsorsosaival, hanem különbség nélkül minden felekezetüekkel telve
volt. Nem volt egy nevezetesebb ünnepély vagy temetés, melyen H. ne tartott
volna szónoklatot, sőt még az erdélyi
vallásos türelem és szeretet szép bizonyságául a lutheránusok és unitáriusok egyházában is (mi addig majdnem hallatlan volt) temetési ünnepélyek alkalmával szerepelhetett. Ez 1834-ig tartott;
ekkor aug. 24. az egyházi főtanács a kolozsvári főiskolához a bölcselet, földrajz
és német nyelv rendes tanárává nevezte
ki. Még papsága alatt nem csekély befolyása volt a kolozsvári nőegylet által a
külső magyar-utczában fölállított gyermekiskola alapításában : ezen lelkes nőegyletnél titkári hivatalt is viselt. 1835. aug.
23. az egyházi főtanács a Tompa halálával megürült hittan, egyháztörténet és
papi tiszti tudományok tanszékére NagyEnyedre tette által, nemsokára az iskolaigazgatói (rectori) kötelességekkel is fölruházta. Népszerű előadása s több alkalommal tartott fényes egyházi szónoklataival az ifjúság és város közszeretetét és
tiszteletét itt is hamar megnyerte. Szabad perczeit arra használta fel, hogy az
őrizetére bízott fontos oklevelekből elkezdette írni a Bethlen-főiskola történetét ; körülményei azonban meggátolták a
munka befejezését. 1838. szept. 7. a m.
tudom, akadémia levelező tagjai sorába
választotta. Természeténél fogva a békét
és csendet szeretvén és mint tanári székéből bucsuzása alkalmával mondá:
«több hajlamot s hivatást érezvén a népmint az iskolatanítói pályára», örömmel
ragadta meg az alkalmat, midőn 1841ben szülötte helyére Vizaknára papnak
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meghívták. Itt a magyar haza keleti végszélén, a szászok és oláhok közt elszigetelve fekvő kis mezővárosban köztiszteletben élt és működött. Az erdélyi ev. ref.
egyházkerület prosenior névvel tisztelte
meg. A magyar szabadságharcz lezajlása
után egy a márcziusi alkotmány kihirdetésekor tartott beszédjeért pár napi
vizsgálati fogság után szabadon bocsáttatott. 1871 nyarán nyugalmaztatta magát,
de már azon év okt. 26. meghalt Vízaknán.
A m. tudom, akadémiában 1871. nov. 27.
Szász Károly tartott fölötte gyászbeszédet.
— Kolozsvári papsága s tanársága ideje
alatt (1825-1835) az Erdélyi Hiradó s
Nemzeti Társalkodó szerkesztésében segéd
volt. Egy költeménye van a kolozsvári
Hetilapban (1853) és u. ott. czikkei: (15.,
18., 22. sz. A vas története, haszna, természet és vegytani jelei, 31. sz. A termő
föld); a M. orvosok és természettudósok
Munkálataiban (X. 1865. Geologiai s palaontologiai megismertetése Erdély azon részének, mely a keleti hosszaság 41 — 41 2 / s
s az északi szélesség 46—46 3 / 4 fokai között feküszik.) — Munkái: 1. Az asszonyi virtusok főbb vonásai, melyeket. . .
Katsándi Susánna . . . gróf maros-németi
Gyulai Ferencz . . . kegyes özvegyének
életéből levett s halálakor a köztisztelet
tárgyául kitett. Kolozsvár, 1826. (Két
halotti beszéd. Kis Sámuel beszédével
együtt.) — 2. A szeretet
végtisztelete
két jó feleségnek és derék anyának koporsójok felett három elmélkedésekben,
Kolozsvár. 1828. (Deáki Filep Theresia,
Méhes Sámuel hitvese . . felett 1826.
márcz. 14. és Benkner Karolina Méhes
Sámuelné végtiszteletére 1828. márcz.
23) — 3. Milyen templomot
építsünk
m i P A kolozsvári ev. ref. újonnan épülendő külső templomjok szeglet-kövének
letételekor a régi külső templomban okt.
3. 1829. tartott beszédje, ü. ott. 1829.
(A kolosvári ev ref. . . . templomának
fundamentom köve letétele alkalmatosságával , . . tartatott innepe cz. a bevezető
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történeti rész után.) — 4. As ido minden dolgok ssülö annya
Halotti beszéd, egy a szülés fájdalmai közt gyermekével együtt enyészetre tért édes
anyának . .koporsója felett 1831. szept.
18. Kolosvárt. U. ott, 1831. (Az idvezült
1. b. Losonczi Bánffi Erzsébet, gr. Lázár
László úr. . . szeretett hitvese emléke cz.
Többek beszédével együtt.) — 5. A
papi hivatal fontossága. Rövid halotti
beszéd, melyet n. b. e. gyalui ev. ref.
pap Zilahi Farnos György ur koporsója
felett a halottas háznál elmondott . . .
1832. szept. 15. ü. ott. — 6. Ne panaszkodj,
hogy Isten neked nagyobb
értelmet nem adott. Halotti tanítás Vetési Margitai Jonathan ur b. e. hitvese
emlékezetére. Nagy-Enved. 1833. — 7.
As igas philosophus lerajzolva egy halotti beszédben, melyet Lengyel Istvánnak. kolozsvári ev. ref. collegiumban a
bölcselkedésre tartozó tudományok tanítójának koporsója felett a ref. nagy
templomban tartatott. . .Kolozsvár, 1833.
— 8. Malomvisi
gr. Kendefi
Adám
képe. irta és a halottas háznál elmondotta febr. 7. 1834. U. ott. — 9. As
üldözések és ssakadások
nem hogy ártottak volna, de sőt iriKább sokat használtak a keresztyén vallásnak. Egyházi
beszéd. U. ott. 1833. (Erdélyi Prédikátori
Tár I.) — 10. Oskola alapításra
busditó besséd. U. ott. 1834. (Erdélyi Préd.
Tár II.) — 11. A halhatatlanság
megmutatva egy halotti beszédben, melyet
kolozsvári gyógyszeres, osztoztató biró
s a lutherana eklezsia curatora Slabv
Dániel koporsója felett. . . 1835. jan. 23.
tartott. U. ott (és Egyházi beszédek gyűjteménye. U. ott. 1837.) — 12. A fejedelem olyan mint a nap. Halotti beszéd I. Ferencz . .végtiszteletére. U. ott,
1835. (A jó király Istennek képviselője
népei életében cz., Csiszár Sámuel beszédével együtt.) — 13. As
asszonyokról
egy halotti beszéd, melyet Incze Sára . .
végtiszteleti ünnepén tartott . . . U. ott,

1836. (Incze Sára özv. prof. Méhes
Györgvné emléke két halotti beszédekben
cz. és Egyházi beszédek gyűjteménye.
U. ott. 1837.) — 14. Kinek, miért és
mikor kívánatos halál. Egy halotti beszéd, melyet ábrahámfalvi Ugrón Julianna néhai boldog emlékezetű Zabolai
Mikes Zsigmond özvegye vég tiszteletére
a maros-ujvári kastélyban 1836. okt. 26.
tartott. Nagy-Enved, 1836. — 15. A jó
tisstviselö. Emlékbeszéd néhai n.-váradi
Búcsi Mihály ns. Fogarasi vidék alkapitánva felett. Nagy-Szeben. 1842. — 16.
A halál csak álom. emlékbeszéd szentpáli id. Szentpáli Zsigmond felett. NagyEnved, 1846. — 17. Templom, pap és
nép. A kolozsvári ev. ref. külvárosi templom felszentelése és köz szent zsinat
alkalmával 1851. okt. 12. tartott beszédé. Nagy-Enyed, 1852. — 18 Uj évre
Esau lencséje. U. ott, 1857. (Szász Károly és Demeter Sámuel által szerk.
Erdélyi Prot. Egyházi Tár I. k.)
Hazai

s Külf.

Tudósítások

1834. I I .

1835. I . 37. s z . , I I . 21. s z . — Toldy

19. S z . ,

Bibliogr.

1833. 241., 1835. 209., 211. 1. — Erdélyi
1835. I I . 25. s z .

—

l'jabhkori

IV. 273. 1. — Kővári László,
t e s e b b c s a l á d a i 115. —
nach

1861. 13").

SZ. a r c z k .

—

—

M.

Vasárnapi

1871. Akadémiai

Híradó

Ismeretek

Tara

Erdély nevezeAkadémiai
Újság

Alma1 8 6 6 . 38.

Értesítő

1871.

(Szász Károlj r gyászbeszéde). — Erdélyi Prot.
Közlöny

1871. 46. s z . — Pesti

Napló

1871. 253.

sz. (Szász Károly.) — Uj .11. Athenás 174. —
Tuth Mihály. E g y h á z i szónoklattan. Debreczen, 1878. 215. 1. — Petrik Bibliogr. és g y á s z jelentés.

Herepei Lássló. evang. ref. lelkész,
H. István pestesi lelkész és író fia. H.
Ádám és László testvéröcscse. született
1766-ban Losádon ; iskoláinak elvégzése
után Szászvárosra hívták káplánnak,
honnét 1799-ben Kolozsvárt lett pap. Kiváló rögtönzési talentumával tűnt ki.
úgy hogy beszédére sohasem készült, azt
rögtönözve mondá el és mégis Zeyk és
Kővári állítása szerint bámulatra ragadta
a hallgatóságot. Még káplán korában
bevádolták a királyi kormányszék előtt.
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hogy rögtönzéseiben atheizmust terjeszt
s politikai czélzataiban az uralkodó ház
ellen lázít, mire 1799. jún. 27. kelt rendelettel hivatalától felfüggesztették. Azután kegyelmet nyert. Kolozsvárott ismét
beárulták, üldözték, keserítették, minek
következtében boritalnak adván magát,
papi állását elveszté s Szatmárra vonult,
hol kevés ideig tartó leikészkedése után
meghalt 85 éves korában. — Kézirati
munkája: A jó cselekedet valóságos érdeme. Elő adta egy közönséges prédikáczióban 1800 Xberén. (8rét 58 lap, a
m. n. múzeum kézirattárában).
Leyk János m u n k á i . Kolozsvár, 1845. IV.
14. 1. — Kővári László. E r d é l y nevezetesebb
esaládai 115-, 116. 1. — Uj V. Athenás 174. 1.
(Herepei Gergely közlése).

czikke a nagyszebeni Archívban (N. F.
XII. 1874. Verzeichniss der auf der Universität zu Jena immatriculirten Ungarn
und Siebenbürger). — Munkái: 1. Der
Gustav-Adolf-Verein
ein Hort des Protestantismus. Predigt. Kronstadt, 1880.
— 2. Unser geselliges Leben. U. ott,
1886. (Kronstädter gemeinnützige Vorträge III.) — 3. « Weichet nicht weder
zur Hechten noch zur Linken /» Festpredigt zur Weihe der Gemeindefahne
in Neustadt am 26. Mai 1889. U. ott,
1889. — Szerkesztette és kiadta a brassói Der siebenbürgische Volksfreund. Ein
Sonntagsblatt für Stadt und Land cz.
lapnak I. évfolyamát 1886-ban.
Gross,
1886.

Herepei Ottó, ev. ref. főiskolai tanuló,,
H. Gergely lelkész és Barthos Eszter fia ;
a kolozsvári ref. collegium növendéke
volt, midőn sorvadásba esett és gyógyulás reményében hagyta el szülőföldét;
azonban hat heti újabb szenvedés után
meghalt 1857. aug. 11. Pesten 19 éves
korában. — Költeményei megjelentek a
Vasárnapi Újságban (1856—57., 1859.).
a Nővilágban (1857.), a Divatcsarnokban
(1859.), a Szigeti Albumban (1860.) és
a Győry Vilmos Koszorújában (1875.).
Kővári László. E r d é l y nevezetesebb esaládai 115. — Hölgyfutár 1857. 186. sz. és g y á s z jelentés.

Herfurth Ferencz
Károly,
ág. ev.
lelkész, szül. 1853-ban Brassóban, hol
atyja H. Ferencz kalaposmester volt ;
1871-ben végezte a gymnasiumot, azután
külföldre ment és előbb Berlinben theologiát tanult, 1872. máj. 1-től pedig a
jenai egyetem hallgatója lett. 1876. szept.
1-től a brassói gymnasium felső osztályaiban tanított. 1889. febr. 10. a keresztényfalvai (Neustadt) ág. ev. község
választotta meg leikészének és azóta ott
működik. — Programmértekezése a brassói ev. gymnasium Programmjában (1879.
Quid venusti et elegantis in verborum
elocutione Homeri carmina habeant);
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88.,

Kronstädter
91.,

147.,

Drucke.
161.

1. —

Kronstadt,
Statistisches

Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 19. 1. — Horváth

Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1886. 89. 1. —

)lokos

Gyula, M a g y a r o r s z á g i tanulók a j e n a i egyetemen. Bpest, 1890. 131. 1.

Hergler Antal, 1848—49. honvéd. —
Czikke : A segesvári ütközet. (Honvédek
Könyve. Pest. 1861. II. 131—137. 1.,
melyben Petőfi elestéről is megemlékezik).
Herich Károly (radacsay) lovag, jogi
doktor, horvát országgyűlési képviselő
és nyug. miniszteri osztálytanácsos, szül.
1846. szept. 23. Yarasdon; a gymnasiumot ugyanott és Zágrábban, az egyetemi jogi tanulmányokat Bécsben végezte s rövid ideig ügyvédi irodában
működött. 1868-ban mint Varasdmegye
aljegyzője részt vett a megyei mozgalmakban. Ezalatt gyakran jelentek meg
tőle kereskedelmi szakczikkek a fővárosi
hírlapokban, melyek a magasabb körökben is figyelmet keltettek, úgy, hogy
1869 elején a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. minisztériumba hívták. hol 1870-ben titkárrá, 1875-ben
osztálytanácsossá nevezték ki. A minisztériumban 18 évig működött és pedig
két osztálynak, úgymint az ipar és kereskedelmi, valamint a bányaosztálynak
volt a vezetője. Vezértitkára és szakelőadója volt a- Budapesten 1876-ban

t
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megtartott nemzetközi statisztikai congressusnak ; képviselte a m. kir. minisztériumot Zágrábban. Bécsben, Berlinben,
Párisban, Bernben és Triesztben. Az 1882.
Triesztben rendezett iparkiállítás magyarországi bizottságának elnöke volt. Az
ügyvédi vizsgáló bizottságnak 1875 óta.
a m. tud. akadémia nemzetgazdasági és
statisztikai bizottságának 1883 óta tagja
volt. Tíz évig a budapesti kereskedelmi
akadémia rendes tanára volt és számos
tiszteletbeli hivatalt. így tőzsdebiztosi tisztet is viselt. 1876 óta működött a budapesti
egyetemen mint a váltó- s kereskedelmi
jog magántanára s ugyanott a tengeri jogot
is előadta. Beutazta egész Magyarországot és közép Európát; mindenütt kutatott könyvtárakban, múzeumokban és
tanulmányozta az idegen országok törvényeit és szokásait. Tanulmányai közben csaknem az összes európai nyelveket
elsajátította, s azokon írt és beszélt. Az
1885. országos kiállítás rendezésénél kiváló szerep jutott neki; ő volt a nemzetközi osztály vezetője, a keleti pavilion
szervezője, továbbá biztosa s egyszersmind rendezője a házi iparcsarnoknak.
Különösen nagy tevékenységet fejtett ki
a háziipar meghonosítása és terjesztése
körűi. Működését királyunk és több külföldi államfő tüntette ki rendjelekkel:
lovagja volt a vaskorona-rendnek és a
Ferencz-József-rendnek, valamint a becsületrendnek is; nemkülönben birtokosa
az olasz koronarendnek, a Medjidi- és
a görög megváltó-rendnek ; végre a spanyol Izabella-rend és a portugalli Krisztus-rend vitéze és a budapesti kereskedőifjak társulatának tiszteletbeli elnöke.
1886 óta sűrűn betegeskedvén, nyugdíjaztatását kérte és nyerte. 1892 óta előbb
a glínai, majd a pisarovinai kerület részéről a horvát országgyűlésbe választatván. tagja lett a magyar országgyűlésnek és mint ilyen néhány alkalommal
felszólalt. 1893. decz. ágyban fekvő beteg lett és 1894. szept. 1. meghalt Buda-
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pesten. — A nemzetgazdasági, statisztikai,
de kivált a váltó- és kereskedelmi szakirodalomban folyton serény tevékenységet fejtett ki. írt czikkeket a váltó- és
csődjogról, ipartörvényről, szerzői, vasúti, vizi-, bánya- és szabadalmi jogról,
a tőzsdei jogszokásokról, vámpolitikáról,
a keleti államok jogviszonyairól, iparművészetről, házi iparról és a politikai
napi kérdésekhez is gyakran hozzászólott a budapesti, zágrábi és bécsi lapokban. Czikkei az Igazságügyben (1874.
Az V. magyar jogászgyűlés hiteltörvényi
szakosztályának tárgyalásai), a Jogtudományi Közlönyben (1874. A m. jogászgyűlés második szakosztályának határozatairól, 1875. A részvénytársaságok
alakulásáról, 1877. A statisztika mint
tudomány), a M. Themisben (1878. Az
elsőbbségi kötvények jogi természetéről,
czikksorozat); írt még a Pester Lloydba :
a biztosítási-, bank-, tőzsde- és kereskedelmi zálogjogról és néhány czikket a
vasúti jog köréből; a Nemzet is közölt
szakczikket tőle sat. — Munkái: 1. Dr
Apathy István «Magyar
kereskedelmi
törvény tervesetének
bírálataBpest.
1873. Két füzet. — 2. Elöterjesstés a
Tiszaszabályozás keletkezéséről, fejlődéséről és jelenlegi állásáról, a m. kir.
közmunka- és közlekedési miniszter úr
rendelete következtében. U. ott, 1873. —
3. A magyar váltótörvényjavaslat
a
szakértekezlet megállapodásai nyomán és
összehasonlítva eddigi törvényünkkel, valamint a legnevezetesebb külföldi törvényhozásokkal. U. ott, 1874. — 4. Das
ungarische
Handelsgesets
(XXXVII.
Gesetzartikel vom J. 1875.) Deutsche
Ausgabe. Redigirt von K. H.. Dr. Nicolaus
v. Szvetenay und Ödön Steinacker. 1.
Hef't. U. ott. 1875. — 5. A kereskedők
késikönyve, vagyis vezérfonala a kereskedelmi tudományoknak. Kereskedelmi
tanintézetek számára, valamint magánhasználatra. U. ott. 1876. — 6. Törvényterveset az írói és művészi jogról. U.
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ott. 1878. — 7. Keleti viszonyok
Jogbölcseleti, társadalmi és történelmi tanulmány. U. ott, 1879. (Előbb a Jogtudományi Közlönyben). — 8. A Tiszaszabályozás és a szegedi válság. Ü. ott.
18/9. (Különnyomat a M. Mérnök- és
Építész-egylet XIII. köt.) — 9. Kultura
és toilette. Felolvasta a kereskedő ifjak
társulata 1881. ápr. 12. estélyén, U. ott.
1881. (Különny. a Fővárosi Lapokból).
— 10. A vasúti jog jelenlegi érvényében. Különös tekintettel a nemzetközi
vasúti árufuvarozási jog iránt Bernben
két ízben folytatott tárgyalásokra. U. ott,
lb81. (M. Jogászegyleti Értekezések 5.)
— 11. A bronzművészetről.
Műipari tanulmány. U. ott. 1884. — 12. Iparművészeti tanulmányok.
U. ott, 1885. —
Arczképe : kőnyomat, Marastoni rajz. a
Hajnal cz. albumban. (Pest, 1867.)
Akadémiai
—

Értesítő

.)/. Salon

megyei

III.

Küzliiny

vészete,
1894. :

1883.

1885.

Hírlap

242. Sz., Nemzet

—

Komárom-

1886. 10. s z . — Petrik

— Kiszlíngsteín
J/.

113., 1886. 168. 1.

arezk.

Köny-

Könyvészete.

244. SZ.,

Fővárosi

242. SZ., Vasárnapi

—

Lapok
Újság

36.

sz. (Nekr.) és gyászjelentés.

Hérics Antal, r. katb. plébános, szentszéki ülnök és a Ferencz József-rend
lovagja, szül. 1825. febr. 13. Zala-Egerszegen ; 1848. aug. 26. misés pappá szenteltetett fel; 1875-—78-ban országgyűlési
képviselő volt és jelenleg plébános Czicsfalván Sopronmegyében. — Munkái: 1.
Muraközi kérdés. Sopron. 1862. (Röpirat.)
— 2. Egyházi beszéd, melyet sz.István első
apostoli magyar király nemzeti ünnepén
Bécsben a t. t. kapuczinus atyák templomában 1876. kisaszszonyhava 20-án
mondott. U. ott. — Nevét Héritsnek is
írják.
Némethy

Lajos,

D i c s b e s z é d e k 25. 1. —

K ö n y v é s z e t e . — m. Könyvészet
1891. 458. 1. — Emlékkönyv.

— Schematismus

1888. — 1/.

Petrik
Sión

G y ö r , 1892. 139. 1.

J a n r i n e n t i s 1892.

Hérics Márton, r. katb. plébános, szül.
1855. jan. 28 Csécsényben (Győrm.); 1883
óta Ászáron (Komáromm.) plébános. —
Czikkei s egyházi beszédei jelentek meg
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a Beligioban, Jó pásztorban és Isten Igéjében. — Munkái: 1. A lourdesi kegyhely rövid ismertetése. Győr, 1875. (2.
bőv. kiadás. U. ott, 1890.) — 2. A növényvilág az isteni tisztelet
szolgálatában,
egyháziak és világiak számára. Rütter
Arnold után magyarítá és saját tanulmányaival bővíté. Bpest, 1887. — 3. A
növények magról való tenyésztése. Kéziköny kerikedvelők, kertészek és magkereskedők számára. Irta Jäger H., ford,
és kiadta Mauthner Ödön. U. ott, 1890.
(Ism. Néptanítók Lapja 3. sz.) — 4. Egyházi beszéd, melyet 1891. aug. 29. Bécsben a kapucinusok templomában mondott. Győr.
Emlékkönyv.

G y ö r , 1892. 138. 1.

Herkel János. Munkája:
Elementa
universalis
linguae slavicae, e vivis
dialectis eruta, et sanis logicae principiis suffulta. Budae, 1826.
Petrik

Bibliogr.

Herko Miklós, theologiai doktor és
schwarzburgi ág. ev. superintendens,
tepliczi szepesmegyei származású; ő volt
az elsők közül, ki Wittenbergában Luther
tanait hallgatta. A tudományok iránt
való nagy szeretete által ösztönöztetve
Németországban telepedett le, hol polgárjogot nyert. 1540 körűi superintendensnek választották. A selmeczi elöljáróság
1549. ápr. 10. levelet írt Melanchtonnak.
bírná rá vagy H. vagy Schnepf Eberhardot a selmeczi papság elfogadására,
de egyikök sem vállalta el. — Luther
kis kátéját néhány kérdéssel kiadta Erfurtban 1554-ben, mely kiadás aztán
sokáig használtatott Schwarzburgban.
.1lelczer, Biographien b e r ü h m t e r Zipser.
Kaschau u n d Leipzig, 1833. 321. 1. — Figyelő
XVIII. 68. 1. (Fabó András.)

Hermann Adolf, orvos-doktor, szül.
1837. febr. 5. Pakson, Tolnamegyében,
szegény szülőktől, kik a költséges tudományos pályára nem nevelhették, azért
könyvnyomdásznak szánták; azonban
időközben a fővárosba költöztek és H. a

•
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budai gymnasiumban folytathatta tanulmányait, hol két osztályt és a pesti
piaristák gymnasiumában négy
osztályt végzett; a többit pedig magánúton tanulta és 1854-ben érettségi vizsgát tett. A pesti egyetemen az orvosi
tudományokat hallgatta s Bécsben végezte,
hol 1859 orvos-doktor, 1860-ban pedig
sebész-doktor és szülészmester lett. Még
egy évig maradt Bécsben a közkórházban mint segédorvos. 1861-ben Pestre
neveztetett ki assistensnek és 1862. Balassa János egyetemi tanár mellett műtőnövendék lett. 1866-ban a pesti izraelita
kórházhoz első orvosnak választatott.
1869-ben a pesti egyetemen a gége- s
mellbetegségek magántanárává habilitáltatott. Az ismeretes Dal-Cin-Ügyben a
tudomány fegyverével ő harczolt először
a kuruzslónő ellen, kit mint szédelgőt
leplezett le. Meghalt 1874. jan. 5. Budapesten. Arczképét tanítványai kőnyomatban adták ki; olajfestésű arczképe a
budapesti izraelita kórházban van. —
Orvosi czikkeket írt a bécsi és budapesti
szaklapokba; a M. orvosok és természettudósok Munkálataiban (XIII. 1868. A gégehabarcsok és ezeknek műtéti módjairól.) —
Munkái: 1. A gégetükrésset, különös tekintettel az orvosi gyakorlatra. Pest. 1866.
(Kőre vésett táblákkal.) — 2. Zur hypodermatischen
Injection.
Wien, 1866.
(Különnyomat a bécsi Mediz. Wochenschriftből.) — 3. Klinische Beiträge zur
Erkenntniss und Behandlung schwerer
Krankheitsfälle. U. ott, 1868. — Die
Diagnose der Kholera.
Eine Studie.
U. ott, 1873. (Különny. az Allg. Wiener
Mediz. Zeitungból.) — Arczképe: kőnyomat, rajz. Gerhard (Hajnal-Albumban
Pest, 1873.)
Hajnal
Presse

1873. a r c z k . — Pester
1874.

2.

sz.

— Rúzsay

Med.-Chirurg.
József,

Emlék-

beszéd arczképe leleplezése a l k a l m á v a l . Budapest, 1875. — Szinnyei Könyvészete és
gyászjelentés.

Hermann Andräs,
ág. ev. lelkész,
berethalmi (Nagy-Küküllőm.) származású,
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hol atyja, H. Lukács, lelkész és erdélyi
superintendens volt; 1693-ban NagySzebenben tanult és 1697-ben a jenai
egyetem hallgatója volt. — Munkája:
Dissertatio Theologica, De Fidei temporariae & justificantis differentia. . . Praeside Johanne Zieglero. Resp . . . Cibinii,
1693.
Szabó Károly, Régi M. k ö n y v t á r II. 478. —
.)tokos, Magyarországi tanulók a j e n a i egyetemen 33. 1.

Hermann Andräs, bölcseleti és orvosdoktor, Nógrád- és Mosonmegye főorvosa,
H. András gyógyszerész és Sinapia Zsuzsánna fia. szül. 1693. febr. 28. Beszterczebányán Zólyommegyében; a gymnasiumot szülővárosában elvégezvén, a
gyógyszerészi pályára készült és Moller
Károly Ottó orvos mellett gyakornokoskodott, a ki aztán az orvosi tudományok
tanulására külföldre küldte; a hallei
egyetemen tanult, hol 1719. okt. 18.
orvos-doktori oklevelet nyert. Hazájába
visszatérvén, előbb Nógrádmegyének főorvosa lett, azután gróf Csák Imre kalocsai érsek választotta udvari orvosának,
kit Rómába is követett. Innét 1723-ban
visszatért és Moller ajánlására Pozsonyban telepedett le, hol az előkelő körökben csakhamar oly hírnévnek örvendett,
hogy Mosonmegye is megválasztotta főorvosának. Betegeskedése miatt néhány
évet nyugalomban élt. Meghalt 1764. máj.
I I . Pozsonyban. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica de fluxus haemorrhoidalis provocatione. Praes. Mich. Alberti.
Halae Magd., 1719. — 2. De usu et
ábusu nitri,
epistola gratulatoria ad
St. Andr. Kochlatsch. U. ott, 1721. —
3. De nativo sale cathartico in fodinis
Hungáriáé recens inuento, dissertatio
epistolica. Posonii, 1721. (Lenyomatta
Bel Mátyás, Prodrom. Hung. Nov. Lib.
III.; dicsérettel említi Brückmann, Cent.
I. Epist. itiner. 76.) — 4. Dissertatio
de
thermis
Trenschinensibus
commentariolus historico-phisico-medicus. Lipsiae.
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1726. (Kézirata a m. n. múzemban.) —
Bel Mátyást, kinek rokona volt, munkájában segítette és megírta Pozsonymegye természeti leírását, ezen munkája
azonban kéziratban maradt.
Weszprémi, Succinta Medicorum Biogr. I.
(>8. 1. (liol e p i t a p h i u m a is közölve van.) —
Uorányi,

Memoria

II.

101.

1. —

Catalogus

Bibi. F r a n c . Com. Széchényi I. 477. — Wallaszky, Conspectus 283. — Ballus, Beschreib u n g der kön. F r e i s t a d t P r e s s b u r g 1822.
179. 1. — Petrik

Bibliogr.

Herrmann Antal, bölcseleti doktor,
középiskolai tanár, szül. 1851. júl. 30.
Brassóban ; itt kezdte a gymnasiumot és
végezte Kolozsvárit, bol a r. kath. convictus növendéke volt; bölcseletet a bécsi,
kolozsvári s budapesti egyetemeken hallgatott. Budapesten tanári s bölcseletdoktori szigorlatot tett és a gyakorlóiskola növendéke volt. 1871 —73-ig a
brassói r. kath. főgymnasiumban tanárkodott, 1875—79-ig a pancsovai állami
főreáliskolában, majd egy fővárosi polgári iskolában s 1883. ápr.—jún. a fehértemplomi főgymnasiumban; 1883 okt.
óta a budai állami paedagogiumban a
német nyelv és irodalom tanára. A pancsovai Banater Post főmunkatársa volt
1876—79. és 1881-ben ; itt indította meg
a hazai németeknek a Schulverein illetéktelen beavatkozása elleni mozgalmát;
1890-ben részt vett az Élet alapításában;
1891-ben társszerkesztője volt a Magyar
Tanítóképzőnek. 1886-ban a hazai néprajz művelésének szentelte magát, mire
különösen dr. Meltzl Hugó kolozsvári
egyetemi tanártól nyert volt ösztönt.
Főleg az erdélyi népéletet tanulmányozta;
az 1887. év nyarát vándor-czigányok
közt töltötte, főkép az igazi czigány-zenét
kutatva, számos valódi czigány népdallamot gyűjtött, melyek fontosak a magyar czigányzene kérdésére nézve. H.
Wlislockival a hazai czigányok nagy
népköltési gyűjteményét állította össze,
melynek magyar fordítását a Kisfaludytársaság kiadásra elfogadta; 1887-ben
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(főleg dr. Wlislocki Henrik és Katona
Lajos közreműködésével) Ethnologische
Mittheilungen aus Ungarn cz, tudományos folyóiratot lindított meg; a kiadó
szerkesztő H. mL^választatott a berlini,
bécsi és münch^Jiii anthropologiai társaságok, a nemzetközi folkloretanács stb.
tagjának; a nemzetközi czigány-tudóstársaság ügyvivője. 1889-ben Hunfalvy
Pállal megalapította a magyarországi
néprajzi társaságot, melynek titkára volt;
jelenleg alelnöke. Nagyértékű néprajzi
könyvtárát e társaságnak ajándékozta.
Az erdélyrészi kárpát-egyesület központi
választmányának tagja s fővárosi osztályának főtitkári teendőkkel megbízott
alelnöke. H. a néprajzi szak előadója a
bold. Rudolf trónörökös által kezdeményezett: az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben cz. vállalatnak. —
A kolozsvári Magyar Polgárnak 1872—
73-ban és a Pesti Naplónak 1881-ben
munkatársa volt (brassói levelek, Brassói
carneval sat.) Czikkei a Néptanítók Lapjában (1886. Néhány elvi reflexió a nemmagyarajkú felnőtteknek a magyar beszédre való oktatása ügyében), a Figyelőben (XXII. 1887. Szenei Molnár Albert
három problematikus művéről); a Vasárnapi Újságban (1887. Hegedű a czigányok
költészetében, 1888 József főherczeg
könyve); az Egyetemes Philolog. Közlönyben (1888. Erdélyi czigány népdalok,
1892. Szilágyi-Hajmásiról); a Budapesti
Szemlében (XLIX. 1887. Erdélyi szász
népdalok, ford., LV. 1888. A Szilágyi és
Hajmási cz. népballada és rokonságai) ;
a Brassóban (1888. 72. sz. Bárczasági
czigány népdalok, 1887. és 1889. Erdélyi
czigány népdalok, 1890. A dimbroviczai
rhapszod czigánvdalai): az Erdélyi Hiradó •
ban (1888. 292. sz. Tudomány és hazafiság) ; az Armeniában (1888. A czigányok
Örményországban ezelőtt 500 évvel); a
Nemzetben (1889. 344. sz. Magyar néprajzi múzeum); a Kolozsvárban(1889. 197.
sz. Czigány dalok, 298. sz. Az erdélyi
21. ív sajtó

alá

adatott

18.95. szeptember

28.
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czigányság, anyaszeretet az erdélyi sátoros czigányoknál); a Journal of the
gypsy lore society-ben (1889. I. Transylvanian gypsy songs. 1891, Hungarian
and walachian gypsy rhymes, Two gypsy
songs from New-Pest); a Felső nép- és
polgáriskolai Közlönyben (1889. A polgáriskolai tanárok irodalmi működéséről);
a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (XXIV.
1890. Ujabb adalékok a Szilágyi- és Hajmási-féle thémához); a Kalotaszegben,
melynek 1890—91-ben főmunkatársa volt,
(1890. Az egeresi czigányok dalaiból, Kalotaszegi czigány népdalok); az Ethnographiában (1890—91 A finn-ugor népek
víz-özön mondásai, A néprajzi múzeum
elhelyezéséről, A harangok szava és még
valami, A milleniumi nemzeti kiállítás
és néprajz, 1893. A czigányok megtelepítéséről, A köröm a néphitben, A vándorczigányok rovásjelei) ; az Egyetértésben
(1891. 30. sz. József főherczeg czigánya,
Sztojka Ferenczről); a Hunfalvy-Albumban (1891. Hunfalvy mint ethnographus);
az Életben (1891. A magyar nép psychologiájához, 1892. Hazai népvizsgáló irodalom, Bolgár népének Mátyás királyról);
a Képes Családi Lapokban (1893. A hegy
a magyarok néphitében); az Erdélyben,
melynek főmunkatársa (1894. Néprajzi
kataszter, Erdély szóban és képben);
a Váczi Közlönyben (1893. 22. sz. A
váczi czigányok 1775-ben); az Ethnologische Mittheilungenben (1893. Kartenspielglauben aus Ungarn, Aus dem DobsinaerVolksglauben, Besprechungsformeln
aus dem XVI. Jahrhundert, Volkslieder
bosnisch-türkischer Wanderzigeuner) sat.
— Munkái: 1. Gedichte.
Klausenburg,
1871. — 2. Opitz Márton
Erdélyben
Bpest. 1876. — 3. Lessing
*Nathan»-ja
Magyarországon.
Fehértemplom, 1883.
(Különnyomat a Fehértemplomi állami főgymnasium Értesítőjéből. Ism. Délmagyarországi Lapok 149. sz.) — 4. Beiträje
zur Vergleichung der Volkspoesie. Bpest,
1888. — 5. Német olvasókönyv és nyelvtan
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

k
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polgári iskolák számára. U. ott, 1889—91.
Három rész. (I. rész 2. kiadás. U. ott,
1893. Ism. Nemzeti Nőnevelés 1889. és
Egyet. Philol. Közlöny 1889. 1891.) — 6.
Alternatívák
a rumén
ethnologiához.
U. ott, 1890. (Ism. Századok.) —7. Grundzüge der deutschen Sprachlehre. U. ott,
1891. — 8. A hegyek kultusza Erdély népeinél. Kolozsvár, 1893. — Szerkesztette
a Nemere cz. politikai lapot 1872. aug.
11-től 1873. végéig Brassóban; az Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn cz.
szakfolyóiratot, melyet 1887-ben alapított
és 1893 óta József főherczeg védnöksége
s közreműködése mellett szerkeszt Budapesten, (egyszersmind a nemzetközi czigány tudós-társaságnak is közlönye); az
Ethnographia cz. folyóiratot 1891. januártól 1892. júniusig Katona Lajossal
együtt szintén Budapesten. Jegye: H. A.
Kiszlingstein

K ö n y v é s z e t e . — Horváth

Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1891. — M. Könyvészet 1893. —
Pallas N a g y Lexikona IX. 126. 1. (Wlislocky
Henrik.)

Hermann Árkád, szent Ferencz-rendi
áldozópap és tanár, szül. 1851. febr. 6.
Esztergomban. — Programmértekezései
az érsekújvári gymnasium Értesítőjében
(1877. Rövid nézetek az oktatás körűi,
1878. Képek a világtörténelemből társadalmi s kulturai szempontokból); a M.
Államnak is munkatársa volt.
Szöllössy Károly, Szerzetes R e n d e k . Arad,
1878. I. 167. 1.

Hermann Dávid, ág. ev. lelkész, medgyesi erdélyi származású; előbb a jogi
pályára adta magát és városi jegyző volt
Medgyesen; azután a lelkészi pályára lépett és 1648-ban a kis egerbegyi lelkészhivatalt nyerte, melyet elpusztult állapotából helyre hozott. Azonban itten több
csapás érte: 1651-ben nejét Sanger Sárát
és 1652-ben fiát Sámuelt a halál elragadta.
1668-ban Baromlakra (Wurmloch) hivatott meg lelkésznek, hol 1682-ben történt
haláláig működött. — Munkája: Judicium
liberale et sobrium de Israelis Hübneri,
Calendariographi temerario: I. Novissimi
25
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diei calculo et ex II. solis praevisa totali
Ecclipsi anno 1654, nec non III. Cometa
pridem sub finem anni 1652, viso, quorundam Astrologorum, Prognostico, in gratiam eorum, qui non a quovis agitantur
vento; sed solis et solidis S. Scripturae,
recte rationis et experientiae vestigiis,
firmo et immoto, quod dicitur, talo, insistere consueverunt. Authore: D. H. M.
(Davide Hermann Media) Transylvano.
Herbornae Nassoviorum, 1656. — Kéziratban maradt: J u r i s p r u d e n t Ecclesiastica, seu Fundamenta Jurisdictionis Ecclesiasticae Saxonum in Transylvania 1665;
Annales Rerum Politicarum in Transylvania, inde a Reformatione Religionis,
anno scilicet Christi 1520. gestarum. An.
1655.; Annales Ecclesiastici Rerum Transylvanicarum inde a Reformatione Religionis A. 1520. (1659-ig terjednek és
Grafius Lukács folytatta 1703-ig); Devas t a t e Urbis Cibiniensis sub Gabriele Bátori, Princ. Transylv.; Codex memorabilium Actorum publicorum Status ecclesiastici Saxonum in Transylvania, inde
ab anno Reformationis Religionis An.
1520. ad praesentia usque tempóra elab o r a t u s . . . két kötet (eredeti kézirata az
Eder-féle gyűjteménynyel jutott a m. nemzeti múzeumba); Ruina Transylvaniae (a
m. n. múzeumban); Approbatum Constitutionum Regni Transsilvaniae annexarumque Partium Hungáriáé ab anno 1540.
ad pr. 1653. usque suffragiis Principum
ac Triu m Regni Nationum diversis temporibus conditorum Systema.. . 1654.;
Georg Rákóczi des Andern dieses Namens
mit den Simeniern in der Walachei
gehaltenen Krieges Beschreibung 1655.
(Trausch lenyomatta a Blätter für Geist,
G e m ü t h . . . 1840. 27. sz. 213—216 1.)
Czvittinger, Specimen 168. — Bod HI. Athenas 107. — Horányi, Memoria I I . 105. —
Katona, História Critica XXXII. 908. —
Budapesti

Szemle

IV.

1858.

405. —

'Irausch,

Schriftsteller-Lexikon I I . 125. — Balogh
Ferencz, P r o t e s t á n s I r o d a l o m 10. — Beke
Antal, Catalogus M a n u s c r i p t o r u m 443. —

Allgemeine

Deutsche

772
Biographie

XII.

167.

1.

(Teutsch G. D.)

Hermann Emil Gusztáv, főbányatanácsos és bányász-akadémiai tanár, szül.
1840. nov. 13. Dognácska-bányán, hol
atyja kir. bányaorvos volt; leginkább otthon tanult és atyja oktatta a franczia
nyelvben is; az 50-es évek elején Horkay
András menekült honvéd-tüzértől tanulta
az algebra elemeit. Atyjának csekély jövedelme lehetetlenné tette a további taníttatását (miután bátyja a bécsi polytechnikumban képezte magát); azért őt a
resiczai vasmű gépgyárába adták, hol
egyideig asztalos és lakatos mesterséget
űzött, végre a gépészmérnökségbe került.
1856. ősszel ő is a bécsi polytechnikumban folytatta tanulmányait és miután az
előkészítő tanfolyam vizsgáit letette, 1857től a műegyetem első évfolyamának rendes hallgatója lett. Közben atyját nyugdíjazták; ezzel az ő iskoláztatása is félben
szakadt és a resiczai gépgyár szerkesztő
hivatalában keresett foglalkozást. 1859ben a selmeczi bányász-akadémián rendes hallgatónak vették föl és 210 frtos
ösztöndíjban részesítették. 1863-ban fejezte
be a bányász-akadémiát. Ugyane"kkor kinevezték a selmeczi bányaigazgatósághoz
gyakornoknak és a szélaknai gépészeti
felügyelőséghez osztották be. 1865-ben
tisztjelölt lett és 1866-ban a leobeni
bányász-akadémiához ideiglenes tanársegédnek neveztetett ki. Onnét visszakerült a selmeczi bányász- és erdészakadémiához, melynek akkor még német
volt a tannyelve; ennek 1868-ban történt
magyarrá tétele előtt, a két havi szünidő
alatt, annyira elsajátította Nagy-Kőrösön
(Ballagi Károlynál) a magyar nyelvet,
hogy a következő félévben, mint ideiglenes tanársegéd, már magyarúl tarthatta
előadásait a mennyiségtanból és ábrázoló
mértanból. 1869. jan. bányatiszt, márcz.
gépfelügyelő segéd és nov. rendes előadó
tanársegéd lett; ugyanez évben a m. kir.
pénzügyminisztérium megbízta őt az

Á
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államnyomda első gépészeti berendezésének tervezetével és megrendelésével, a
mivel Budán egy hónap alatt el is készült.
A selmeczi bányász-akadémiának 1872ben történt újjá szervezése alkalmával
rendkívüli tanárrá neveztetett ki. Ugyanez
évben a selmeczi bányaigazgatóság a
bányák víztelenítéséhez szükséges intézkedésekkel is megbízta. Ez ügyben tett
sikeres munkálkodását a m. kir. pénzügyminisztérium dicsérő oklevéllel és jutalommal tüntette ki. 1884-ben rendes
tanárrá léptették elő s 1889-ben tanácsosi
czímet nyert. 1894-ben főbányatanácsos
lett és a fűrészgépek munkafogyasztására
vonatkozó kíséreteinél kifejtett buzgalmáért és eredményes munkálkodásáért, a
m. kir. főldmívelésügyi minisztérium elismerését vívta ki. — Czikkei a selmeczi
Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuchban (1867. Analytische Bestimmung der
Abmessungen von Walzwerksbestandtheilen); a Bányászati és Kohászati Lapokban
(1868. Egyes hengerű — egy irányban
forgató vízoszlop gépekről, 1871. Vaslemez-tengely vízi kerék számára, 1872.
A fogas kerekek fogainak szerkesztése
és meghatározása, 1874. Számtolóka,
különnyomatban is, 1879. A pulsométer
elmélete, 1888. Huzalkötelek kiszámítása);
a bécsi Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenscbaftenben (II. Abth.
1871. Formel für die Spannkraft gesättigter Dämpfe); a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (1872. A szállító
bányagépek, a forgó, vízemelő és fúvógépek lendítőkerekének meghatározása
szerkesztés útján, 1873. Adatok a telített
vízgőznek erőműtanához, 1874. A telített
vízgőznek állapotbeli változásai, 1876.
Dr. Zeuner és Fliegner kísérletei a gázok
kifolyásáról, 1878. Az injector elmélete,
németül a Zeitschrift d. Öst. I. u. A.
Vereines cz. folyóiratban, és angolul az
Abstracts of Papers as foreign Transactions and Periodicals Vol. LV. Lession
1878—79. Part. I., A levegő adiábáti ki-
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folyása változó keresztszelvényű rövid
csövekben, 1883. Az épszögű négyszögben támadó nyiró feszültségek. A szabályos sokszög keresztmetszetű prizmacsavaró szilárdsága); a Zeitschrift des
Österr. Ingenieur u. Archilectenvereinesben (1875. Vollständige Theorie des gesättigten Wasserdampfes, Nachweisung
des Nutzens des Dampfhemdes, 1876.
Über den Ausfluss der permanenten Gase,
1877. Über den Ausfluss des erhitzten Wassers, 1881. Theorie d. Kall'schen Pulsators,
Vollständige Lösung des De-Saint-Venant'schen Problemes. 1883. Die TorsionsSpannung regelmässiger Vielecke, 1889.
Berechnung der Förderseile); a Poggendorf. Annalen der Physik und Chemieben (1876. Über die specifische Wärme
und wahre Wärmekapacität der Körper);
a M. Akadémia Értesítőjében (1881. A
De Saint Venant-féle feladat teljes megoldása); a Természettudományi Közlönyben (1884. A szabályos-sokszög keresztmetszetű prizma csavaró szilárdságáról)
az Erdészeti Lapokban (1889. A víznyomás elosztása gerebnek orsópadjaira). —
Munkái: 1. Compendium
der mechanischen Wärmetheorie
mit besonderer
Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Maschinen. Berlin. 1879. (Ezen munka
főleg szerző értekezésein alapúi, egészen
új benne a gőzgépek azon elmélete, melyet szerző Farbaky-val saját kísérleteik
alapján dolgozott ki.) — 2. Technikai
mechanica.
Erőműtan I. rész. Bpest,
1885. Három kőny. rajzlappal. — 3. Több
pengével fűrészelő gépek
munkabirdsa.
U. ott, 1894. (A m. kir. államerdészet
megbízásából tett kísérletek és tanulmányok alapján Farbaky Istvánnal együtt.
Különnyomat az Erdészeti Lapokból.) —
4. Szilárdságtan
tekintettel a gépészet
igényeire. Függelékül: A tehetetlenségi
nyomatékok elmélete és a grafostatika
elemei. U. ott, 1895. A szöveg közé nyomott 168 ábrával.
)I. T. Akadémia

Értesítője

1885.

119—122. 1.

25*
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— M. Könyvészet 1885. — Corvina 1895. 6. SZ.
és önéletrajzi a d a t o k .

Hermann György Mihály
Gottlieb,
városi tanácsos, H. György város-gazda
(Stadthann) és Scheipner Sára fia, szül.
1737. szept. '29. Brassóban (elődje H.
Mihály Stájerországban született és 1602.
Muránynak egyidejig parancsnoka volt;
Brandenburgi Katalinnal, Bethlen Gábor
fejedelem kíséretével 1629. jött Erdélybe
s 1646-ban városbírónak választották
Brassóban; 1653. márcz. 2. Rákóczy
György fejedelem által nemesi rangra
emeltetett.) H. a brassói gymnáziumban
tanult; miután 1756-ban Brassóban a pestis kiütött és külföldre nem nyerhetett
útlevelet, Seeberg báró meghívására 1759.
a szebeni szász directorium-oeconomicumnál nyert írnoki állást és ezen állásában maradt 1762-ig, a directorium feloszlatásáig ; ezen év végén a brassói tanácsban
titkári hivatalt foglalt el és a jogi tudományokban gyakorolta magát atyja mellett,
ki 1763. jún. 24. meghalt; így maradt
ő özvegy anyjának és testvéreinek egyedüli gyámola. 1764-ben levéltárnok és
1768. allodialis perceptor lett; rendbehozta a városi levéltárt. 1772-ben főjegyzőnek nevezték ki. 1783 végén városi
tanácsosnak választották. 1784 elején az
allodialis számadások megvizsgálására
küldetett ki Nagy-Szebenbe, honnét öt
hónap múlva a Brassó városi számadások megvizsgálására hivatott vissza.
Azon év okt. városi kapitánynak (Stadthann) választották meg. Az erdélyi kir.
táblának Szebenben 1786. máj. 1. történt
fölállításakor, oda felebbezési tanácsossá
neveztetett k i ; azonban, miután 1790.
ápr. 30. ezen kir. táblát megszüntették,
Ií. Leopold kir. tanácsosi ranggal tüntette ki; visszatért Brassóba s ápr. 23.
ismét város-gazdának, 1795. és újólag
1796-ban városbirájának választották.
Miután ezen választások felsőbb helyen
nem nyertek megerősítést, 1790-től a város
részéről több kiküldetésben részesült, így
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a brassói kerület által a szebeni szász
nemzeti gyűlésre s az erdélyi országgyűlésre Kolozsvárra küldetett követül;
ezen minőségben a reá bízott országos
és szász nemzeti ügyeket közmegelégedésre kidolgozta. 1791. aug. 17., midőn
követtársával Mylius János Jakabbal
hazatért, útjában egy erdőben rablók
támadták meg és mindenökből kifosztották, otthon pedig egyetlen leányát halva
találta a ravatalon. Mindezen csapások
sem lankaszták hivatalbeli buzgalmát,
míg végre árulkodás következtében 1799.
júl. 29. hivatalától megfosztották, sőt vagyonát is zár alá vették. Csak évek multán sikerült neki ártatlanságát bebizonyítani s 1806. júl. 1. legfelsőbb helyről
500 frt nyugdíjban részesült, későn azonban, mert 1804 óta elmeháborodás jelei
mutatkoztak nála, míg nem 1807. júl.
31. megszabadítá a halál szenvedéseitől.
— Munkái: 1. De Decimis
Parochorum
Saxonicorum
decanatus Barcensis et
processu desuper cum fisco regio agitato.
Cibinii, 1784. — 2. Uebersicht derGrundverfassungen der sächsischen Nation in
Siebenbürgen. Wien, 1792. — 3. Die
Grundverfassungen
der Sachsen in
Siebenbürgen und ihre Schicksale. Ein
Beitrag zur Geschichte der Deutschen
ausser Deutschland. Offenbach, 1792.
(Ism. Marienburg, Geographie Siebenbürgens I. 90., II. 292. 1. Kézirati másolata 1795-ből a m. n. múzeumban,
4rét, 100 lap. Ezen munka az ausztriai
birodalomban betiltatott, azért oly ritka
Erdélyben; 2. jegyzetekkel és felvilágosításokkal ellátott kiadása Nagy-Szebenben 1839-ben jelent meg.) — 4. Das
alte und neue Kronstadt.
Ein Beitrag
zur Geschichte Siebenbürgens im 18. Jahrhundert, bearbeitet von Oscar Meltzl.
(1688—1800.) Hermannstadt. 1883—87.
Két kötet. (Ism. Századok. 1884.) —
Kézirati munkái: Diarium rerum memorabilium in R. civitate Coronensi alibique
circa negotia ejusdem civitatis gestarum,
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aut aliqua saltern ratione earn attinentium, inchoatum anno d. 1730. (1764-ig
terjed és két részből áll; 1764—1800-ig
H. nem írt diariurnot; maradt azonban
egy munkája ezen czímmel: Tagebuch
vom 1. Jänner 1801. anzufangen, das
merkwürdigste von den Altagsgeschichten von Kronstadt, vornemlich aber
meine eigenen in meinem Lebenslauf
nur bis 1799 fortgeführten Lebensumstände umfassend, mely az 1805. évvel
végződik); Historische Nachrichten von
der im Jahr 1755—57 im Burzenland
grassirten Pestilenzialischen Seuche, 1757;
Index privilegiorum, instrumentorumque
publicorum, ut et literarum quarundam
missilium regum principumque Transsilvaniae priscorum ad Brassovienses exoratarum, inque archivo publico civitatis
Coronensis existentium confectus die 5.
Aug. 1765.; Observationes quaedam circa
Jura Saxonum in Transilvania et Fori
Productorii ex documentis in archivo
Coron. reperibilibus, collatis juris naturae
principiis excerptae d. 18. Marţii 1771.;
Deductio historica de censu St. Martini,
ex antiquioribus documentis in arcbivo
Coronensiadsertis excerpta. A. 1771.; Historische Verfassung der sächsischen Nation
in Siebenbürgen, aus denen im Kronstädter Archive vorfindigen Dokumenten, in
wie weit solche zur Beleuchtung der allgemeinen National-Geschichte dienen. Ausgearbeitet 1774. (első kidolgozása a
Grundverfassung cz munkának); Brevis
deductio controversiarum publici Coronensis cum Bolgárszegiensibus ; Gedächtnissschrift, welche im J. 1781. in den
Knopf des Kronstädter Rathhausthurmes
gelegt wurde ; Uebersicht der Constitut i o n e n Approbatarum und Compilatarum
1787; Anmerkungen zu einem nach der
Restauration im J. 1890 vom Hermannstädter Senator Conrad gemachten Entwurf zu den in oder ausserhalb dem
Landtag von der Sächs. Nation einzureichenden Postulatis in 40 Punkten 1790.;

777

Anmerkungen zu drei verschiedenen durch
die Gubernialräthe Michael v. Fronius
und v. Sachsenheim
ausgearbeiteten
Schriften die Geschichte und Verfassung
der Siebenbürger Sachsen betreffend
1790. und 1791. ; Bemerkungen über
die von der L. Universität den sächsischen Publicis pro opinione mitgetheilten
Gegenstände 1790.; Unio in Transsylvania ex antiquis monumentis delineata
1790.; Abhandlung über das Andreanische Privilegium (Ism. Marienburg, Geogr.
von Siebenbürgen II. 291. és Siebenb.
Quartalschrift VII. 319.); Ausführliche
Widerlegung der im Namen der Wallachischen Nation in Siebenbürgen unter
dem Landtag 1791 Sr. k. k. Majestät unterlegten und sodann den 18. Mai
1791 den Landständen herübergegebenen
Klag- und Bittschrift (kivonata a közlő
jegyzeteivel a Blätter für Geist sat.
1842. 227—275. 1.); Deduktion des den
Kronstädtern zugekommenen, aber seit
1766 aufgehörten Stapelrechtes 1791. (16
oklevéllel és más mellékletekkel); Plan
zu einer Regulirung sämmtlicher siebenbürgisch-sächsischer Zünfte 1792. (bő
kivonatát közli Trausch ; Anmerkungen
über Engels Recension der Schlötzerischen kritischen Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen;
Wahre Geschichte von Siebenbürgen vom
J. 1661 anzufangen, beschrieben von
Michael Cserei von Nagy-Ajta in seinem
Exil zu Kronstadt im J. 1709. Aus dem
Ungar, übersetzt 1799. (nagy ívrét 572
lap. előszóval a fordítótól); Mein Lebenslauf verfasst den 21. August 1800. ;
Genealogie der angesehensten Familien
in Kronstadt, ausgearb. im J. 1803. —
Kézirata után közölve: Verhältniss der
Stadt Kronstadt gegen die umliegenden
Dörfer (Siebenbürg. Quartalschr. VII. 1881.
247—255. és 285—298. 1.); Vom Entstehen der Stadt Kronstadt (u. ott, 299—
320. 1.) ; Ueber die Gerichtsbarkeit der
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ersten Kronstädter (Siebenbürg. Provinzialblätter I. 1805. 2 3 - 5 4 . 1.).
Annalen

der

Literatur

. . . W i e n , 1810.

IV.

531. 1. — Trausch, Sehriftsteller-Lexicon II.
129. 1.

—

Petrik

B i b l i o g r . — Horváth

Ignácz

Könyvészete. 1883., 1887. — A brassói állami
föreáliskolánalt É r t e s í t ő j e 1888. (Mika Sándor.)

Herman Imre, erdőmester a Szentiványi család rónyai uradalmában ; Nógrádmegye bizottsági tagja. Meghalt 1883.
okt. Berzenzen (Nógrádm.) — Az Erdészeti Lapok munkatársa volt (1862-től) ;
czikke az Orsz. Erdészeti Egyesület Evkönyvében (1867. A rónyai uradalom
erdőgazdászata köréből.)
Gyászjelentés.

Herman István,
keresszegi származású, theologiát tanult Heidelbergában. —
Trinitate
Munkái: 1. De Deo et S.
resp. 28. Maij 1614. Heidlberg. 1620.
ŕ Pare as David, Collég. Theolog. II. 173—
174.) — 2. De sacrae scripturae
canune
authori perfectione, resp. 29. Oct. 1614.
(U. ott, 191. 1.)
Hermann István,
ág. av. lelkész, alczinai nagy-szebenmegyei származású volt
és Vittenbergában tanult, hol 1689. aug.
16. Deutschmann János elnöklete alatt
vitatkozott: Primum vereque Paradisum
SS. Trinitatis festum protoplastorum, ex
Genes. 111. cz. tárgy fölött. Midőn Nagyszebenben a fődekanatust igazgatta, 1699ben meghívást kapott a veresmarti lelkészségre. 1707-ben Keresztényszegre s
1714. márcz. 4. Szelindekre hívták meg
lelkésznek, hol 1731. márcz. 11. meghalt.
— A nagy-szebeni káptalan nevében és
annak püspöki joghatósága védelmére
irta következő munkáját: Plena, perspicua
proque tuenda charitate fraterna in spiritu
lenitatis formata, atque secundum postulatum Viri S. Yener. atque Clariss. nec
non Doctis. Dni Lucae Graffii, Superintendentis Eccles. Saxonic. per Transylv.
spectatissimi, contra ejus arcoSe^iv sive:
Demonstrationen) plenam, duobus Vener.
Capitulis, Cibiniensi cum adpertinentibus
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e Sede Schenk et Leschkirch, et Barcensi
insinuatam, quod Reges ac Principes
Transylvaniae, exercitium Jurium Episcopalium, vi Transactionis Passaviensis
ad se devolutorum, in Ecclesiis SaxoEvangelicis per Transylvaniam Superintendenti et non alii cuiquam concrediderint, a Capitulo Cibiniensi exhibita
responsio. A. 1723. (Kéziratban maradt.)
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 129.

H e r m a n n János, ág. ev. lelkész, H.
János György lelkész és Ivatschier Éva
fia, szül. 1732. nov. 15. Kassán (Abaujm.);
1746-ban Lőcsére vitték iskolába; 1747ben azonban atyja meghalt és az özvegyet gyermekeivel együtt sanyarú helyzetben hagyta. Miután H. a gymnasiumot
elvégezte. 1750-ben Pozsonyba ment, hol
Tomka Szászky János sokat hatott kiképzésére ; állandóan Serpilius akkori
lelkésznek, ki rokona volt. házánál tartózkodott, ki később is, midőn külföldi
egyetemre ment, gyakran levelezett vele,
üdvös tanácsokat adva neki. 1754-ben a
helmstädti egyetemen folytatta két évig
tanulmányait; egyúttal megtanulta a
franczia s angol nyelvet; azután Göttingában tanult egy évig. Yisszautaztában
hetekig feküdt betegen Bécsben. Felgyógyulása után meglátogatta rokonait Kassán és 1757-ben visszatért Pozsonyba,
hol többször prédikált és a fiatal Szulyovszkyt, a Skaricza s Szontagh fiukat
tanította, míg 1761-ben Riesch báró hívta
meg Bécsbe gyermekei mellé nevelőnek.
1762. ápr. 14. Lőcsén választották meg
lelkésznek, mire máj. 16. Kézsmárkon
papnak szenteltetett föl és máj. 30 tartotta beköszöntő beszédét. Weiss János
lelkésztársával buzgón működöttaz iskolakönyvek, valamint a templomi imádságok
és énekek czélszerű javításán. Később a
felsőmagyarországi hat szabad királyi
város seniorának is megválasztották.
1795-ben idegbetegség megbénította tetterejét; öt évig szenvedett; azután ismét
folytathatta lelkészi teendőit. Meghalt
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1807. ápr. 7. Lőcsén. — Munkái: 1
Sammlung
alter und neuer
geistlicher
Lieder, zum öffentlichen und häuslichen
Gottesdienste Augsburgischer Confessionsverwandten. . . nebst einer Sammlung
von Gebeten Pressburg, 1775. Két kötet.
(Névtelenül.) — 2. Einer sterbenden Fürstingetroster Muth im Tode in dem Bilde
Marien Theresiens in einer, den 28. Dec.
1780. gehaltenen Trauerrede vorgestellt.
Leutschau. 1781. — 3. Würdige
Gesinnungen bei den glücklichen Veränderungen in unserm Vaterlande wurden an
dem durch die Allerhöchsten k.-kön. in
Religionssachen ergangenen Verordnungen veranlassten, und den 3. Februar
1782. gehaltenen Dankfeste der evangelischen Gemeinde in Leutschau. U. ott. —
4. Hinterlassene
Predigten I. Bd. U. ott,
1809. (23 beszéd és imádság; Osterlamm
János Károly lelkész és Liedemann Márton rector, kiadók előszavával, melyben
a szerző életrajza és sírkőfelirata is foglaltatik. A II. kötet nem jelent meg.)
Zeitschrift

von und

für

Ungern

I I I . 1803. 383.

1. — Neue Annalen der Literatur. W i e n , Inteliigenzblatt 1807. II. 18. 1., 1809. I I . 145., 213—
224. 1. — Petrik Bibliogr.

Herrmann János, orvosdoktor, Baranyam. főorvosa, báttaszéki tolnamegyei
származású. — Czikkei az Ismertetőben
(1837. II. 33. sz. Mohácsról a selyem
dolgában); az Orvosi Tárban (1846. II.
23. sz. A burgonya nyavalya). — Munkái: 1. Dissertatio in aug. medica sistens
artem apparenter mortuos resuscitandi.
Pestini, 1830. — 2. Megyei orvosi eljárás.
Pécs 1845. — 3. Halottkémlet
szabályai
és tetszhalottali népszerű bánásmód. U.
ott, 1847. — 4. A burgonyavéss. U. ott,
1847.
Rupp Beszéd 155. 1. — Szinnyei
szete.

Könyvé-

Hermán János, 1848—49-iki honvédhuszár, később gabonakereskedő ; a Vilmos-huszároknál szolgált és 1848. ápr.
végén Galicziában volt, midőn 175-öd j
magával átjött Magyarországba s előbb >'
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Máramaros-Szigeten
ujoncz-huszárokat
gyakorolt be, később ezredének nálunk
harczolt részéhez csatlakozott és végig
küzdötte a szabadságharczot; azután besorozták és ismét ezredéhez került Csehországba. 1851-ben haza bocsátották és
1867-ben gabonakereskedő volt Veszprémben. — Czikke : A Vilmos-huszárok. Egy
őrmester elbeszélése. (Igazmondó 1867.
10—13. sz., melyben Galicziából való
menekülésüket írja le; ugyanez megjelent
a Kunsági és Potemkin, Honvédvilágában
(Pest, 1868. I.)
Hermann ( H e r m a n n u s ) János György,
ág ev. lelkész Kassán, 1707. szept. 17-től
Vittenbergában tanult; hazájába visszatérvén, a kassai német egyház diaconusa
lett és 1711. júl. 23-án pappá szentelték
föl; később Eperjesre helyezték át; azon
ban visszatért Kassára, hol mint első lelkész működött és 1747-ben meghalt. —
Munkája : Die Recht-seeligen Augen.. .
Kaschau, 1738. (Klobusiczky István kereskedő fölött tartott gyászbeszéde, Bum y
Sámuelével együtt.) — Katechismust is
adott ki, mely sokáig használatban volt
a templomban és iskolában. — Kéziratban
több egyházi beszéde maradt, melyek
fiának (H. János lőcsei lelkész) hagyatékában találtattak.
Hermann Johann. Hinterlassene P r e d i g t e n
I. L e u t s c h a u , 1809. IV. 1. — Bartholomaeides.
Memoriae Ungaroruir. 203. 1. — Petrik
Bibliogr. III.

Hermann János Gyula, róm. kath.
néptanító, szül. 1854. decz. 24. Ácson,
Komárommegyében; 1875. júl. 22. tanképesítést nyert Esztergomban; 1874.
okt. 1. óta tanító Galsán Aradmegyében,
fizetése 500 frt. — A budapesti állami
tanítóképzőben, III. éves tanuló korában
egy aranyat nyert: A néptanító önképzése cz. pályaművével. Czikke az Általános Tanügyi Közlönyben (1879. A galsai
róm. kath. iskola rövid története.)
Szöllösy Károly, A r a d m e g y e n é p o k t a t á s i
i n t é z e t e i n e k története. Arad, 1879. 36.
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Herrmann János Tódor, erdélyi kormányszéki titkár, szül. 1743. júl. 26.
Brassóban ; meghalt 1790. jún. 8. Nagyszebenben. — Munkája: Ľheureux
retour de Son Excellence M. le Baron de
Bruckenthal... Celebré. . . Herrmannstadt le 12 Mars 1768. Hermannstadt.
Hermann,

Joh.

Theodor von,

. . . Sein

An-

d e n k e n feierten seine F r e u n d e . . . zu Herm a n n s t a d t den 30. Juni. H e r m a n n s t a d t . —
Petrik Bibliogr.

Hermán József, gyó'ri kanonok és
apát, szül. 1723-ban M.-Óvárt Mosonmegyében; 1744-ben misés-pappá szenteltetett föl; segédlelkész volt Győrött;
ugyanott plébános, 1754. alesperes, 1755.
febr. 22. kanonok, 1760. mézeskúti apát ;
ezenkívül Komárommegyei főesperes,
szentszéki ülnök és Győr, Komárom
és Moson vármegyék táblabírája is volt.
Meghalt 1769. júl. 22. Győrött. Híres
szónok volt, a mi abból is kitűnik,
hogy különféle alkalmakkor a megye határán kívül is (Pozsonyban, Nagyszombatban, Keszthelyen) mondott beszédei
vannak. Horányi facundissimus oratornak
nevezi. — Munkái: 1 . A
gyalázatos
egyenetlenség,
és dicsőséges egyesség,
melyet, a török pogány igájából kiszabadult Győr városa visszavételének örvendetes emlékezete napján (mivel az
időnek alkalmatlansága miatt a szokott
processio és prédikáczió a bástyán meg
nem tartathatott) a . . . győri káptalan
templomában... élő nyelvvel magyarázott
és hallgatóinak kívánságára nyomtatásban kibocsátott... 1759. húsvét kedden.
Győr. 1759. — 2. Szerencsés hadi esete
Loyola sz. Ignácznak, melyet Jézus társaságának nagy-szombati akadémiai temp l o m á b a n . . . a sz. pátriárkának ünnepe
napján élő nyelvvel hirdetett és azon
universitásnak kívánságára nyomtatásban
kibocsátott. Nagyszombat, 1759. — 3.
A keresztény oktatás újonnan felállított
gyülekezetének első szükséges tudománya, a teljes Szent Háromság egy Isten-
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nek ismérete. Melyre megnevezett gyülekezetnekegyházi s világi fő, és alacsonyrendbéli számosan öszvegyűlt tagjait,
ugyanezen gyülekezetnek első sátoros
főünnepén, úgy mint, Szent Háromság
vasárnapján 1760. a győri káptalan
templomában tanította és tanítását azon
szent gyülekezetnek kérésére és költségére nyomtatásban kibocsátotta. Győr,
1760. — 4. Apostoli és Királyi
kereskedése Szent Istvánnak
Magyarország
első apostoli koronás keresztény királyának, m e l y e t . . . Šoprony vármegyében
lévő Vadosfai... templomban... megnevezett szent királynak ünnepe napján
1760. rövid summában foglalt és egy
ajtatos magyar urnák buzgó kívánságára,
s költségére nyomtatásban kibocsátott. U.
ott, 1760. — 5. Örvendetes
üdvözlet.
melyet mélt. Galántai gróf Esterházy Ferenczet, t. sz. Mosony vármegye főispánját, nemkülönben mélt. Fogarasi gróf
Nádasdi Mihályt, végtére mélt. Vásonkői
gróf Zichy Istvánt sz. kir. Komárom városában tisztelte. U. ott, 1761. — 6. Az
esztergomi
kedves, és nagy
főpapnak
hármas
dicsérete,
melyet méltóságos
Szalai Palóczi és Tavarnai gróf Barkóczi
F e r e n c z . . . szentséges római birodalom
herczege... Magyarország p r i m á š a . . .
Halottas pompájának alkalmatosságával
a pozsonyi sz. Márton templomában 1765.
Kisasszony havának 12. napján élő nyelvvel hirdetett, ü. ott, 1765. — 7. ^Ls
Istennek
örizete minden városoknak
erőssége, melyet a török-pogány igájából kiszabadult Győr városa dicsőséges visszavételének örvendetes emlékezete napján a tek. ns. győri káptalan templomában 1765. Húsvét kedden
élő nyevvel prédikállott. U. ott. — 8.
Hálá-adó beszéd, melyet a nemes-kéri
templomban pünkösd után hatodik vasárnapon 1767. eszt. midőn. .. Sopron vármegye Mária Theresia... császárnénak..
himlős nyavalyából szerencsés kigyógyul á s á é r t . . . hálákat adott az Istennek, élő

nyelvel szórúl szóra m o n d o t t . . . U. ott.
— 9. A Keszthelyi Féniks az az: cselekedetben és maradékiban holta után élő
. . . Tolnai Festetics Kristóf, fels. császárné és királyné asszonyunk felszentelt
vitéze és tanácsosa, kinek méltó dicséretit halottas tiszteletének alkalmatosságával . . . Keszthelyen. . . Franciscanusok templomában szent György havának
20. napján rövid summában foglalta. U.
alaott, 1768. — 10. Aquila magnarum
rum. Ezech. 17. v. 3. A Hédervári nagy
szárnyú mennyei sas. Az az a Hédervári
várban újonnan béhelyeztetett kegyelem
anya, Mária. Kinek Istennél talált kegyelmét, és ez által a mélt. Hédervári háznak felderült hajdani boldogságát élő
nyelvvel magasztalta a megnevezett várnak megújított templomában annak felszentelése alkalmatosságával Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 1769. eszt. U.
ott. — Kéziratban: Beszéde nt. Rozmán
József új misés pap első sz. miséje alkalmával mondott. Végén: Ao. 1768. 2-a Apr.
in Sab. Sanct.
Horányi

Memoria

II.

105. — Katona,

His-

tória Critica XXXIX. 958. 1. — Uj M. Sion 1876.
910. 1., 1883. 113. 1. — Némethy

Lajos,

Dicsbeszé-

dek 61. 1. — Petrik Biogr.

Hermann József, orvosdoktor, jankováczi bácsmegyei származású. — Munkája: Orvostudori értekezés. Idült gőg
és gőgsiplob. Pest. 1846.
Rupp,
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B e s z é d 165. 1. — Szinnyei

Könyvé-

szete.

Hermán József Jeromos,
(Jármos),
szent Ferencz-rendi áldozópap, szül. 1815.
aug. 15. Szombathelyen Vasmegyében;
1832. okt. 10. lépett a rendbe; 1838. nov.
13. miséspappá szenteltetett föl. Az 1848.
szabadságharcz alatt Székesfejérvárt mint
magyar hitszónok és hitoktató működött;
a horvátok beütésekor ő is a népfölkelőkhöz csatlakozott s a míg lehetett, harczolt; azután ő is menekült a Bakony
felé; végre visszajött Székesfejérvárra, hol
1849. szept. 9. a vészbíróság elé állíttatott
és a zárdába internáltatott, de Ferenczy

János polgármester kezessége mellett megengedtetett neki az egyházi szónoklat;
1855—62. hitoktató volt Esztergomban ;
1862-bena szent-antali (Pozsonym.) zárda
főnöke lett. Jelenleg
Szombathelyen
(Vasm.) mint házi gyóntató nyugalomban
él. — A Kath. Néplapnak és Religiónak
levelezője volt 1854-ben; az utóbbiban
(1855. I. 37. sz.) jelent meg: Az esztergomi népmissióról szóló tudósítása; a
Pázmány Füzetekben (II. 1859. Az Úr
imádsága kateketikai beszédekben megmagyarázva.) — Munkái: 1. A szeplőtlen
Szent Szűznek imádságokból
fűzött Koszorú. Az az: Üdvös szent titkokkal felékesített olvasó. Pest, 1853. — 2. A pápai,
nyitrai és érsekújvári zárdák
leirása
. . . 1855. — 3. Az Ur imádsága
négy
szent beszédben . . 1859. — 4. Szent
keresztút járásának üdvös módja. Pest,
1864. — 5. Emlékkönyv Szűz Mária vérkönvezésének másfél százados jubileumára. A szent Szűz Csallóköz szent-antali
képe, a zárda történetének rövid vázlatával, hiteles adatok és a zárda emléklapjaib ó l . . . U. ott, 1865. — Adott ki három
alkalmi költeményt is 1856., 1857. és
1858-ban, melyeket nem ismerek.
Schematismus

Ordinis M i n o r u m Ref. S. P .

F r a n c i s c i 1868. 32., 1890. 28., 46. 1. — Szöllössy
Károly, S z e r z e t e s R e n d e k 167. 1. — Perger

Lajos, E s z t e r g o m város és v á r m e g y e Koszor ú j a . Esztergom, 1887. 58.1. — Zelliger E s z t e r gom v á r m e g y e i irók. Bpest, 1888. 66. (hol keresztneve h i b á s a n iratik J á n o s n a k . ) — Petrik
Bibliogr.

—

Ambrus

József,

Paphonvédek

Albuma I. kötet. N a g y - K i k i n d a . 1892. 233. 1.

Hermann Károly, jogi doktor, megyei
főszámvevő, H. Sándor uradalmi tiszttartó s balogi Baloghy Johanna fia, szül.
1855. júl. 15. Bágyonban Nógrádmegyében ; a gymnasiumot Pesten és Beszterczebányán végezte, mire mint magánhallgató Nagy-Kőrösön tett érettségi vizsgálatot. Már mint gymnasiumi tanuló
élénk szerepet vitt az ifjúság körében ;
több tanulótársával 1870-ben Beszterczebányán magyar kört alakítottak, melynek

s
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négy évig buzgó tagja s mint VIII. osztályú tanuló elnöke volt; ezen egyletnek,
mely nyolcz évig állott fenn. főczélja
volt a tót tanulóknak megmagyarosítása.
1874-ben a budapesti egyetem jogi karán
iratkozott be s 1878-ban az alap- és
államvizsgák letétele után azonnal joggyakorlatra lépett a budapesti kir. törvényszéknél. Miután az ügyvédi pályára
készült, 1890. máj. a balassa-gyarmati.
majd a budapesti ügyvédi kamaránál
jegyeztette be magát mint ügyvédjelölt.
1883. jún. 9. jogi doktori oklevelet nyert.
Atyjának ez évben történt halálával az
ügyvédi pályáról lemondott és jún. 25.
mint tiszteletbeli szolgabíró Nógrádmegyének közszolgálatába lépett; 1884. jan.
1-től mint tiszteletbeli aljegyző működött
és nov. 15. megyei II. aljegyzőnek választották meg. 1887. okt. 1. vármegyei
főszámvevő lett s 1889. decz. 11. az
államszámviteli államvizsgát is letette.
— Publicistikai irányú czikkeket írt a
Nógrádmegyei Lapokba s a Magyar Közigazgatásba. — Munkája : As atyai hatalomról a magyar magánjogban, tekintettel a római jog és jogbölcsészetre.
Balassa-Gvarmat, 1885.
Önéletrajzi a d a t o k .

Hermann Lénárd,
bölcseleti doktor
és ág. ev. lelkész, szül. 1567. decz. 20.
Riomfalván Nagy-Küküllőmegyében, hol
atyja H. János szintén lelkész volt és
1595-ben Paratélyon halt meg. H., atyja
s nagyatyja példáját követve, szintén a
lelkészi pályára készült és 1590-ben OderaFrankfurtba ment az egyetemre, hol 1596ban bölcseleti doktorrá avatták, mire
1597. visszatért hazájába. 1598-ban iskolarectornak választották meg NagySzebenben, s ez évben kezdte meg az
iskola jegyzőkönyvét írni, melyben az
iskolai törvények, a rectorok, tanítók és
tanulók nevei foglaltatnak. 1599-ben
Szent-Erzsébetre választották meg lelkésznek. hol 1602. nov. 5. a pestis áldozata lett. — Munkái: 1. Dissertatio de

Aetherea mundi regióne et Stellarum
differentiis, praes. M. Davide Organo..
Francofurti ad Oderám, 1595. — 2.
Aristotelis posteriores, Decade Disputationum methodice comprehensi ac propositi. U. ott, 1596. (Bocskai Istvánnak
van ajánlva s részletes czímét Trausch
közli.) — 3. Chorus Musarum de novo
honore atque onere Rev. et Exc. Viri
Christoph. Pelargii . . . diverso carminis
gratulantium, cum illi circa initium Anni
1596. . . .in scenam productus. U. ott. —
4. Pelargus Kristóf. Locc.
Theologie.
Egéraois Decad. III—VIII. Francof, 1595.
cz. munkában még a következő vitatkozásai vannak : De peccato originali,
De Libris S. S. vere Canonicis. De Versione
et Translatione Bibliorum et Eu^-ŕ]XY)oi(;,
De admiranda et aeterna Spiritus saneti
a patre et filio processione, in gratiam
juventutis suseepta. Francof., 1592.
Bod, M. A t h e n a s 108. — Horányi, Memoria
II. 106. — Katona, História Critica XXVIII.
843. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon II.
124. 1.

Herman Lipót. — Munkája : Tövisek.
termelte és letépdeste. Bpest, 1890. (Költemények).
,)/. Könyvészet

1890.

Hermann Lukács, ág. ev. superintendens és berethalmi lelkész (atyja H.
Lukács szintén superintendens volt).
Előbb Szász-Ivánfalván, majd Baromlakon és 1687-től Medgyesen volt lelkész. 1691. jan. 28,, Pankratius Mihály
halála után utódjává, superintendensnek
választották. A Rákóczi-mozgalom alkalmával sok nyugtalanságot kellett szenvednie ; 1704. márcz. 25. a kuruezok
Ecsedi János vezérlete alatt Berethalomra jöttek, kirabolták a várat, de nem
teljesen, mert H. száz frttal kiengesztelte
őket; azonban csakhamar visszatértek
és a várat, templomot és a sekrestyét
teljesen kirabolták, sőt még a lakosokat
is kifosztották. Meghalt 1707. szept. 11.
— Kézirati munkái: Protocollum Actorum publicorum Svnodalium Status Ec-
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clesiastici Saxonum in Transylvania,
inde ab anno 1545 ad praesentia nostra
tempóra anni currentis 1682 . . . in ordinem redactam (XVII. századi kézirata,
ívrét, 648 lap, megvan a m. n. múzeumi
könyvtár kéziratai közt); Protocollum
Diplomatum privilegiaiium pro pastoribus Ecclesiarum Saxonicalium in Transylvania 1682.
Siebenbürgische

Quartalschrift

I I . 1791. 19.,

26. 1. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon II.
126. 1.

Hermann Márton, orvosdoktor és városi tanácsos, szül. 1643. aug. 25. Brassóban, hol atyja H. Mihály városbíró
volt. Hét évig különféle egyetemeket látogatott ; volt Németországban. Németalföldön, Franczia-. Angol- és Olaszországban. 1670-től városi orvos volt Brassóban (1681-től egyszersmind városi
tanácsos). Meghalt 1692. márcz. 24. —
Munkája : Canones Logici
Selectiores.
Quos in Celebri Gymn. Coronensi tempore Examinis publici Praeside M. Martino Albrichio Rectore Gymnasii ejusdem
ad Disputandum proponit Respondens.. .
Ad diem 8. Octob Anno 1659. Coronae.
Gusbeth, Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in K r o n s t a d t . K r o n s t a d t , 1884. 81.
1. - Gross, Julius,
K r o n s t ä d t e r Drucke.
K r o n s t a d t , 1886. 14. 1.

Herman Ottó, országgyűlési képviselő,
H. Károly orvos és Hammersbergi Ganzstuck Franciska (szepesmegyei származású szülők) fia. szül. 1835. jun. 27.
Diósgyőrött Borsodmegyében ; hét gyermek közül ő volt a középső s egy testvéröcscse elhunyta után az egyetlen fiú.
Atyja szegény kincstári orvos 250 frt
évi fizetéséből tartotta fenn családját.
Gyermek éveit Borsodmegyében, a Bükkben fekvő gyönyörű vidékű Alsó-Hámorban töltötte; atyja, Petényi Salamonnak, a
későbbi kitűnő természettudósnak tanulótársa s benső barátja, maga is rajongott
a természetért és szép madárgyűjteményt
állított össze, melyből néhány ritkaság
ma is látható a nemzeti múzeumban.
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Midőn atyja elbetegesedett, H. már mint
gyermek kijárt madár-lesre s hordta
atyjának a lőtt madarakat, melyeket az
öreg ur aztán kitömögetett. Ekkor ébredt
föl benne a természet vizsgálata iránti
hajlama, mely azóta nem hagyta el soha.
Miskolczon látogatta a gymnasiumot, hol
1848—49-ben Mádav Károly (a későbbi
superintendens) volt tanára a syntaxisban és rhetorikában. Máday rendkívüli
hatással volt tanítványaira s előadásaiban
az akkor szokásos legelőrehaladottabb
irányt követte ; Petőfi. Talpra magyarja
s Czuczor Riadója volt a szavalmány. a
világtörténetben pedig a római köztársaság dicsőítése volt az irány; tanítványai áhítattal hallgatták népgyűlési szónoklatait és megjelentek a templomban,
midőn ő az 1849. április 14. függetlenségi nyilatkozatot kihirdette. Természetes,
hogy az ébredező ifjú lelkekre ez nem
maradhatott hatás nélkül, H.-nak peaig
egész életére szóló irányt szabott. Atyja
a gépészmérnöki pályára szánta vagy
inkább kényszerítette, daczára annak,
hogy a gyermek a leghatározottabban
természetvizsgálatra hajlott; folytonosan
gyűjtött és minden természetrajzi könyvet mohón elolvasott. Sok küzködés
után kivitte, hogy Bécsbe mehetett, azzal
a szándékkal, hogy ott a műegyetemre
beiratkozik. De alig hogy Bécsbe ért.
atyja meghalt és a fiú minden segítség
nélkül önmagára maradt. Rendkívül nehéz küzdési korszak kezdődött most nála,
nélkülözése sokszor a véginség határát
érintette. Évekig tartott e küzdelem, mely
alatt leginkább mint gyári rajzoló tartotta fönn magát és e mellett folyton
és kitartóan tanult. Erős akarata keresztülsegítette a nehéz megpróbáltatáson ;
midőn már annyira vitte, hogy NyugotEurópát is beutazhatta s Felső-Olaszországban is megfordult és így tanulmányaiban biztos czélt érhetett volna, akkor jött rá egy ujabb csapás : a sorozás.
Mint «illegal abwesend» büntetésképen
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besoroztatott az osztrák hadseregbe tizenkét évre s mint katona gyalog tette
meg Fiúmétól Záráig azt az utat, melyet
az Adriai képek cz. a Vasárnapi Újságban oly érdekesen leirt. A katonaságból
hamar kiszabadulva, ismét Bécsbe került s azon volt, hogy tanulmányait befejezze. De ekkor beköszöntött a nemzeti
ébredés ideje, utána azonban a magyarság üldöztetése s ó' rá a hányattatásnak
ujabb korszaka, mely csak akkor ért véget, a midőn 1864-ben Brassai Sámuel
maga mellé hívta Kolozsvárra az erdélyi
múzeumhoz, hol az állatok osztályának
berendezésével bizta meg, mely megbízatásnak a legnagyobb elismerésre meg
is felelt. Ekkor megkezdte a természettudományi irodalom művelését is. Főbb
dolgozatai, melyek német kivonatok révén a külföldön is ismeretesek lettek,
reá irányozták a német szakkörök figyelmét. Egy újból fölfedezett sáskafajnak
általa eszközölt leírása azért nevezetes,
mert ebben jelent meg első kiadott rajza,
mely egy kis iskolának vetette meg alapját. Ugyanekkor a bécsi állat-és növénytani társulat is fölkérte közlésekre s ott
jelent meg tőle a Decticidák rendszei*e.
E tanulmányáért meghívást kapott Bécsbe
Brunner de Wattenwyl mellé, melyet ő el
nem fogadott. Közben irogatni kezdett a M.
Polgárba leginkább tárczákat, és ekkor
adta magát a pókok megfigyelésére. Bécsben, a császári állattani múzeum pontos
ismeretével megnyerte magának a Novarautazó, Frauenfeld barátságát és támogatását, s ezen uton számos összeköttetést a külföld szakköreiben, a melyeket mindig következetesen a magyarság iránti rokonszenv terjesztésére igyekezett fölhasználni. Kolozsvárt időzése
alatt, a mint a politikai ellentétek mind
élesebbekké fejlődtek és a társadalomban
is visszavonást szültek, őt is mindinkább
a politika felé sodorta az áramlat, úgy
hogy megvált a múzeumtól és a K. Papp
Miklós szerkesztette Magyar Polgárnak
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főmunkatársa lett. Az 1872. választások
sajtópörökbe, üldözésbe keverték, ehhez
járult, hogy a szerkesztő s főmunkatárs
nem értettek egyet és így történt, hogy
H., a ki független meggyőződését más
tekintetnek soha sem rendelte alá, elbúcsúzott Kolozsvártól és elment SzászVesszősre, hol Bedőházy Jánosnál húzta
meg magát és újra megkezdte vizsgálódásait. Azon szándékkal utazott Budapestre, hogy Bécsbe megy; azonban itt
marasztgatták és mivel már a pókokra
vonatkozólag sok anyagot gyűjtött, a kir.
m. természettudományi társulat megbízta
a magyarországi pók-fauna megírásával.
(A kutatás és írás eltartott 1874-től
1879-ig). 1875-ben a magyar nemzeti
múzeumban mint őrsegéd nyert alkalmazást. Ez időközben, 1877-ben alapította meg a m. n. múzeum természetrajzi
közlönyét, a Természetrajzi Füzeteket,
melyeket nagy gonddal szerkesztett. A
természettudományi irodalmon kivül a
politikai s társadalmi téren is élénk munkásságot fejt ki. Az iparos mozgalom
sikerében az ő irodalmi munkásságának
nem csekély része volt és Kossuth Lajos
ő hozzá intézte 1877-ben a vám és bankügyről szóló levelét. De még annál is
jelentékenyebb Kossuthnak szintén hozzá
feleletül intézett azon levele, melyet az
erdélyi nemzetiségi viszonyokról írt és
melyből egy kiadást H. az erdélyi közművelődési egyesületnek ajándékozott, mint
a mely egylet működésének e levél egyik
előfutárjául tekinthető. Irodalmi s társadalmi téren igyekezett hatni arra is, hogy
hazánkban az állatvédelem ugy a hatóságok, mint a művelt közönség részéről fölkaroltassék. E fáradozása sem maradt sikertelen és a budapesti már is virágzó
egyesület mintájára az országban több
hasonló egylet alakult. 1879-ben Szeged
város második kerülete megválasztotta
országgyűlési képviselőnek; s ő ezóta
folyton e kerületet képviseli. Az országgyűlési mandátum eddig elfoglalt mú-
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zeumi állásával incompatibilis levén, ez
utóbbiról lemondott. A természettudományok művelését általában soha, a legnagyobb zaklatások és politikai küzdelmek
közepette sem szakította meg. A kir. m.
természettudományi társulat megbízásából a magyar halászat és hal-fauna tanulmányozásához látott és ennek érdekében beutazta s felkutatta az ország
nevezetesebb halvidékeit. Ezután szintén
a természettudományi társulattól megbízást nyert a hazai madár világ tanulmányozására. Ennek érdekében 1889-ben
Norvégiába utazott madártani megfigyelésekre. 1890. szervezte a madárvonulásokat megfigyelő bizottságot és mint megfigyelő maga is tevékenyen működött.
1891-ben közreműködött a Budapesten
összeült 3. ornithologiai congressus rendezésében, melynek egyik elnöke volt, s
ő szerkesztette a congressus emlékiratait.
1893. megalapította a magyar ornithologiai megfigyelések középpontját, melynek
vezetője. 1894-ben hozzá kezdett a magyar pásztorélet tanulmányozásához és
hogy ezt a milleniumi kiállításon érdemlegesen bemutathassa, az ország különböző részeiben tanulmányutat tett és
gazdag anyagot gyűjtött. Irodalmi irányárajellemzők a Tömösváry Ödön tanítványa fölött írt megemlékezésében olvasható e szavai : «Oh az a szép, dicső
hivatás: az anyatermészet keblére borulni, lehelletét magába szívni, fölséges
háztartásában az életet, annak örök igaz
törvényeit fürkészni, fölismerni, mindezt
élő és írott szóval, rajzónnal, ecsettel, az
emberi szellem, a nemzeti művelődés javára biztosítani...» — Czikkei az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyveiben (III. IV.
1864—67. Adatok Erdély pókfaunájához,
Falco subbutio, Állattani közlések, IV.
1866—67. Franzenau József emléke. V.
1868—70. A Mezőség. I. A Hódos- vagy
Szarvastó és környéke, természetrajzi jelesen állattani szempontból, Állattani közlések. az 1866—67. év nevezetesebb je-
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lenségei, Erdély bőr- és egyenesröpűi.
rendszeres jegyzékbe foglalva, "VI. 1872
—73. A Mezőség II., Czecz Antal emlékezete) ; a Verhandlungen der k. k. zooLbotan. Gesellschaft in Wien cz. folyóiratban (XV. 1865. Notiz über das Conserviren der Spinnen, Beobachtungen über
Podura, XVIII. 1868. Über das Sexualorgan der Epeira quadrata Walk, 1874. Die
Decticiden der Brunner von Wattenwyľschen Sammlung, 1879. Über Thysa
pythonissae formis; mind különnyomatban is); M. orvosok és természetvizsgálók
Munkálataiban (XI. 1866. Jelentés az
erdélyi pókféle állatok megismertetése
ügyében); a Kolozsvári Naptárban (1866.
A pók és művészete) ; a M. Polgárban
(1867. 42. sz. Gróf Eszterházy Kálmán
vlegyászai expeditiója. zsoboki római régiségek) ; a nagy-szebeni Verhandlungen
u. Mittheilungen-ben (XXI. 1870. Beitrag
zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens, Die Dermapteren und Orthopteren Siebenbürgens; különnyomatban is); a Természettudományi Közlönyben (1875. A Phylloxera-kérdéshez,
Sáskajárás 1875-ben, A magyar madárvilág ez idei vendége, Pastor roseus, A.
magyar pókokról, Külföldi tudósok Magyarországban, A sáskák hangszervéről.
1876. A csírázó képesség tartósságáról,
A filloxera kérdéshez, Az ebdüh ügye,
A mérges csók, A kártékony rovarok
kérdéséhez, A kánya, a varjú és a mezei egér, Az élősdiség kérdéséhez, A
pókról, a szövésfonásról és jelentőségéről
a természet háztartásában, A kolumbácsi
légyről, A rét zenevilágából, Egy kártékony rovarról, Anisoplia lata, A méh
ellenségei, A saskeselyű és keselyű, A
tölgy phylloxerája, A skorpió mérgének
hatásáról, 1877. A hazai monográfiák
és a napi sajtó, A saskeselyű és keselyű,
A természetrajz-nemzeti szellem, 1878..
Apró madarak hagymával, Ujabb vizsgálatok a tücskök hangszerve körül, 1879.
Az állatélet mint munka, kifejtve főképen
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a madárvilág munkás rajaiból, Javaslatok
a filloxera elterjedése ellen és az általa
ellepett területeken teendő szőlőművelési
kísérletek ügyében. A filloxera ügyében,
Ujabb észleletek a pókok körűi, Alligator niger és egy teknősbéka, A nagy út,
a madarak tavaszi mozgalma, A magyar
orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése alkalmából, 1880. A Filloxera Magyarországon, egy kis történelem a
jövő hasznára, Szervezkedjünk, küzdjünk
a filloxera ellen. Egy kép hazánk madárvilágából, Fecskék miért nem szaporodnak el túlmennviségben, A Göthe-féle
ellenálló szőllőfajok, A szőllő nemesítéséről, A filloxera és a homok, 1881.
Az ugró kígyókról, Tortrix pilleriana és
Rhynchites betuleti, Az átalakulások világáról, 1882. Két alakoskodom, tekenősbéka és a szarvas vipera, Nagykanizsai felakasztott veréb, 1885. A pákász,
A látott hall, A magyar halásztanya
ügyében, A magyar tudományos nomenclatura, 1887. Székely halászok, A szarvas
vipera élete a fogságban, Az okszerű
halasgazdaság lényeges feltételeiről, A
halászéletből, 1888. Természet-művészet,
Szárnyas vendégünk, Syrrhaptes, Jelentés az 1888. év nyarán Norvegia északi
részében végzett útról, 1889. A pusztai
talpas-tyúk és a madárvonulás. Madártani elemek szépirodalmunk főbb forrásaiban, A madarak megfigyeléséről, A
madárvédelem a párisi nemzetközi gazdasági congressuson, A «czerkó» mint
sáskapusztító, Az északi sarkkör madáréletéből ; Pótfüzet : Az északi sarkkör
madáréletéből, 1890. Angolna a Balatonban és a velenczei tóban. 1891. Egy
ó'smocsárról, Petényi élete, Pótfüzet: Hell
Miksáról, A madarak költözése, az első
megérkezés idejéről Magyarország területén); a Vasárnapi Újságban (1875. A
tó csendéletéből, Az erdő sötétjéből, A
magasból, a daruról, A Duna partján,
1876. Egy haldokló állatfaj, A nyomor
csillagászata, Farkas-lakoma. A szegedi
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nagy napok, az 1876. iparkiállítás alkalmából, 9. sz. Farkas-lakoma, 1877. Ez is
egy mérges csók, A magyarság eloláhosodásáról, Csöndes helyen. Adriai képek,
16 czikk, Az iparmúzeum, A fitisz-madár
története, A hallgatag világ, 1878. A
diphteritis, A házi ipar és iparművészet
viszonya az anyagi gyarapodáshoz és a
mívelődéshez, A végpusztulás réme. Miskolcz, Eger, Diósgyőr és a Bükkhegység
falvainak pusztulása, Kossuth és a növényvilág, Búcsú az erdőtől, A petárdák, A miskolczi vész; 1879. Szeged
milyen volt, 1880. Lóczy Lajos, Vándor
népség, Kossuth kézirata; 1881. A színház és tűz, A «Roccolo» ; 1882. Az
élve-bonczolás. vivisectio, az állatkínzás
szempontjából, Egy merész lövés, a galamblövők, Az őzbak tragédiája; 1883.
A kulcs; 1885. Osi elemek a magyar
népies halászeszközökben ; 1887. Magyar
bokály, magyar t á l ; 1889. Az influenzáról; 1890. A pisztráng-majszter ; 1891.
Hell Miksáról; 1893. Ceylon, a pálmák,
a piros lotosz és kolibrik); a Fővárosi
Lapokban (1876. 291. sz. Pulszky Ferencz
tolla. 1877. 5. sz. Rómer Flórisnál, 54.
sz. Állattani irodalmunk és a napi sajtó.
219. sz. Haynald érseknél); a P. Naplóban (1877. 343. sz. Előfizetések idején);
a Természetrajzi Füzetekben (1877. Korcs
bogarak, Korcscsőrű madarak, Éles határok a madarak elterjedésében. Reliquia
Petényiana, 1878. A műnyelvről. Torzcsőr ű varjú, A magyar madártan irodalma, 1879. Xema Sabinii, Leach, a
magyar madárvilágban, 1879—80. Reliquia Petényiana. Carnivora, Chiroptera,
1882. Umbra canina Mars., Trochilium
apiforme, egy hermaphrodita, 1887. Reliquia Petényiana : Oriolus Galbula, 1888.
Helyreigazítás); az Országos Középiskolai
Tanáregylet Közlönyében (XI. 1877—78.
Természetrajz, nemzeti szellem és iskola) ; a Magyarország és a Nagyvilágban
(1878. Körösi Csorna Sándor sírja, A
fülemile utazása, 1879. A madártársa-
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ságból); az Entomologische Nachrichtenben (1883. Eine «wunderliche Publication»); a nagyváradi Szabadságban (1883,
189., 190. sz. Az én édes anyám); a
Vadászlapban (1883. Az öngyilkos stiglincz, válasz Fekete Izidor «Rejtélyek
az állatvilágban» cz. czikkére); a Rovartani Lapokban (1885. Tömösváry Ödön
életrajza, ugyanez francziáúl u. ott); az
Egyetértésben (1886. 111. sz. Spányik
Károly a borsodi Bükkben, emlék 1849-re,
1887. 50. sz. Irodalomtörténet-természettudomány, 63. sz. De Gerando A. válasza) ; a Budapesti Szemlében (1886. A
tudományos állattan ügye, Crescit eundo,
1887. Szakirodalom, szépirodalom és erre
válasz, 1892. Kalotaszeg magyar népe,
Jankó János könyvének ismertetése);
az Erdélyi Híradóban (1888. 292. sz.
Tudomány és hazafiság); az Ethnographiában (1892. A halászat mint ó's foglalkozás és viszonya a néprajzhoz) ; az
Archaeologiai Értesítőben (1893. A miskolczi palaeolith lelet). — Munkái : 1.
Erismatura
leucocephala
L. a magyar Ornisban. Pest, 1872. (Mathematikai és természettudományi Közlemények
X. 10.) — 2. Magyarország
pók-faunája.
Budapest, 1876—79. A királyi magyar
természettudományi társulat megbízásából. Három kötet, (magyar- és német
szöveggel.) — 3. A phylloxera
ügye.
Tekintettel a Pancsován végrehajtott irtásokra. A magyar képviselőház pénzügyi bizottságának 1877. márcz. 15. tartott ülésében előadva. U. ott, 1877. — 4.
As olass kendertermelésről
és késelésről. ü. ott, 1877. — 5. A
fillokssera.
Vészkiáltás a magyar szőllők érdekében.
A kir. magy. természettud. társulat megbízásából. U. ott, 1879. Egy rajzzal és
kőny. táblával. — 6. A nagy út. A madárvilág tavaszi mozgalma alkalmával.
U. ott 1879. (Népszerű természettud. előadások gyűjteménye 15.) — 7. As alakulások világáról.
Két előadás 68 ábrával. U. ott, 1881. (Népszerű természet-
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tudományi előadások gyűjteménye 26.)
— 8. Judenverfolgung
und
Psychiatrie.
U. ott, 1881. — 9. Védjük as állatokat.
U. ott, 1882. (A budapesti állatvédő egyesület kiadványa,) — 10. As állatok védelme A budapesti állatvédő egyesület
II. kiadványa. U. ott, 1883. — 11. Beszámoló besséd. A Szeged város II. választókerülete polgársága előtt 1884 pünkösd első napján. U. ott, 1884. — 12.
Osi nyomok a magyar népies
halászatban. Magyar országos kiállítás IV.
csoport. U. ott, 1885. (34 rajzzal. Ugyanez
németül U. ott, 1885.) — 13. Kossuth és
Erdély ügye. Bevezetéssel ellátta s az
erdélyrészi magyar közművelődési egyesület javára közzé teszi. U. ott, 1886.
— 14. Ánglius állatja, magyar ember
haszna. U. ott, 1887. (Nóták, históriák
26.) — 15. A magyar halássat
könyve.
A kir. magyar természettudományi társulat megbízásából. U. ott, 1887. (300
ábrával, 12 műlappal és 9 kőnyomatú
táblával. Két kötet. A k. m. természettudományi társulat Könyvkiadó- Vállalata XXVII. XXVIII.) — 16. A halgaz daság rövid foglalatja. Kiadja a kir. m.
természettudományi társulat. U. ott, 1888.
43 képpel. — 17. Urgeschichtliche
Spuren in den Geräthen der ungarischen
volksthümlichen Fischerei. U. ott, 1888
— 18. Petényi J. S. a magyar tudományos madártan megalapítója 1799—1855.
Életkép. Chernel István, Dr. Madarász
Gyula és Vastagh Géza közreműködésével. U. ott. 1891. (Arczképpel és szines
melléklettel. Ugyanez németül. U. ott,
1891.) — 19. Az északi
madárhegyek
tájáról. A kir. m. természettud. társulat
megbízásából. U. ott, 1893. (75 képpel,
3 szines táblával és egy térképpel. Jsm.
Vasárnapi Újság 23., 26. és 50. sz.) — 20.
Uti rajzok és természeti képek. Sajtó
alá rendezte Révai Ferencz. U. ott, 1894.
— Szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket 1877-től 1887 márcziusig (magyar,
német és latin szöveggel) és szerkeszti
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Aquila cz. a m. madártani központ folyóiratát 1894. julius óta (magyar- és német
szöveggel.)— Jegyei: H. 0. és h. o.
Szinnyei

Könyvészete.

— Vasárnapi

Újság

1879. 11. sz. arczk.. 1887. 15. sz. arczk.,
1891. 21. sz. arczk. — Horváth Ignácz K ö n y vészete 1881., 1885. — Daday Jenő, M a g y a r
Állattani

Irodalom

I.,

II.

1884. 298. sz. — Petrik
Budapesti

Hirlap

1885.

—

Pesti

Napló

Könyvészete.

284. SZ.

—

ill.

—
Köny-

vészet 1886., 1888., 1891., 1893. — Pozsony vidéki
I.apok

1887. 84. SZ. — Corvina

Pallas

Nagy

Lexikona

1894. 12. SZ. —

I X . 109. 1. ( D a d a y J e n ő . )

Hermann Péter, bölcseleti doktor és
ág. ev. lelkész, szül. 1673-ban NagySzebenben; Vittenbergában nyerte bölcseletdoktori oklevelét, midőn 1699-ben:
De Peccato per ignorantiam, ex Act. III.
17. és 1700. okt. 8. Jubilaeum Apostolicae
praedestinationis piis meditationis, ex
Ephes. I. 3., 4. cz. vitairatait Deutschmann
János elnöklete alatt védte. 1702. szept.
29. Nagy-Szebenben iskolarector lett, 1709.
szept. 28. fődiakonus és 1713. ápr. 21.
lelkész Nagy-Senken, hol 1739. jul. 3.
meghalt 66 éves korában. — Munkái: 1.
Disputatio Phisica altera, de Fontium
origine, resp. Gabriele Klun. Wittebergae,
17ul. — 2. Disputatio Morális, de Natura et constitutione Ethicae. Resp.. . .
d. 2. Aug. 1702. Cibinii. (H. ekkor első
lector volt.) — 3. Theses Theologicae De
Christo Servatore nostro, quas sub Praesidio... in Gymnasio Cibiniensi publice
defendent... Anno 1709. die 15. Julii.
U. ott. — Kéziratban: Templum honoris
seu Matricula Ministerii Cibiniensis Lutberani Evangelici . . . (1. De Pastoribus
a Reformationisi tempore. 2. De Archidiaconis Cibin. quorum primus Hermannus
ipse fűit. 3. Ritus subalternantes ac mutui
labores, ut et consuetudines).
<Trausch, Schriftsteller-Lexikon I I . 128. —
Szabó Károly. Régi M. K ö n y v t á r I I . 582., 650. 1.

Hermann Sándor, ügyvéd és tanár,
szül. 1855. decz. 10. Balatonfő-Kajáron
Veszprémmegyében; a gymnasiumot Székes-Fejérvárt, a jogot a bécsi s budapesti
egyetemen végezte. 1881. szept. 26. ügy
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védi oklevelet nyert; azóta mint ügyvéd
Székes-Fejérvárt működik és az ottani
kereskedelmi akadémián a váltó- és kereskedelmi jogot adja elő. — Czikkeket írt a
budapesti Jogba. — Munkái: 1. A magyar
váltótörvény
tankönyve.
Tekintettel az
általános
német
váltó-rendszabályra,
kereskedelmi iskolák használatára és
magántanulásra. Székesfejérvár, 1888. (2.
kiadás. U. ott. 1891.) — 2. A magyar
kereskedelmi jog rövidre vont tankönyve.
Kereskedelmi iskolák használatára. U. ott.
1891. — H. Szabadföld. A jövő korszak
társadalmi képe. Hertzka Tivadar után
németből ford. U. ott. 1893.
Magyar Könyvészet, 1887., 1891., 1893. — Horváth Ignácz Könyvészete 1888. és önéletrajzi
adatok.

H e r m a n n Vilmos, hirlapiró, szül. 1844.
szept. 22. Ó-Kanizsán Bács-Bodrogmegyében; 1874 óta Bécsben hírlapírással foglalkozik. Rövid ideig a Die Extrapost kiadója volt, több évig levelezője a St.
Petersburger Zeitungnak és jelenleg hasonló minőségben működik a Berliner
Tageblatt számára (politikai, szépművészeti s tudományos czikkeket ír). Korábbi
években több lapnak is munkatársa volt,
rajzokat és novellákat közölvén azokban;
utóbbiak közül fölemlíthetők: Namenlos,
Ein Feind, An der Grenze des Menschlichen,
Eisenberg, Ludwig. Das geistige Wien. W i e n ,
1893. I. 205.

Hermányi Dienes József, ev. ref. lelkész
Hermányi Dienes Péter lelkész és Ötves
Verebélyi Sára fia, szül. 1699-ben Olaszteleken (Bardócz-szék, most Udvarhelymegye); 1720-ban a nagy-enyedi collegiumba iratkozott be. 1728-ban ToroczkóSzent-Györgyre vitték lelkésznek, hol hét
évig volt; Nagy-Enyeden volt hét évig
második és 22 évig első lelkész. Megtanulta a német nyelvet és késő korban
a francziát is. Meghalt 1763. ápr. 65.
évében. — Munkái: 1. Halotti
eklésiai
szent beszélgetés, melyet szent Lukács
Evangyéliumának III. részéből, 38. vers25. iv sajtó

alá

adatott

1895.

október

1.
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bői Ádámról, az Isten fiáról elmondott
és Tholdi Ádám úrra alkalmazott a temetéskor. 1751. Kolozsvár, 1752. (Testére nézve porrá lőtt cz. gyászbeszédgyűjteményben.) — 2. As
evangyéliomi
ssent Annának
ssent-irás sserint való
leírása és ezen példának Ketzeli Borbára,
néhai Toroczkai Péter valóságos özvegyére való alkalmazása. U. ott, 1757. —
3. Ssent Kananea vagy csudahitű siró
Fenissa asszony. Azaz, halotti tanítás,
melyet gr. Bethlen Klára, gr. Rhedei
János hitestársa felett elmondott. U. ott,
1757. — Kézirati munkái egy ívrét és
százötven 4-rétű kötetben maradtak fenn,
melyeket még Benkő József ismert;
ezekben foglaltatnak szentírás-magyarázatok, halotti gyászbeszédek, ú. m. 72
előkelő származású egyén fölött mondottak, 400 hallgatói számára, hét egyházi s
négy nagy-enyedi polgár temetésén előadottak ; ezeken kívül történelmi, földrajzi, theologiai s vegyes dolgozatok,
részben németből és francziából fordítva.
Ezen kéziratok Zilahra örökösének, Hermányi Dienes Rachelnek (ki Mohai János
neje volt) birtokába kerültek és még
1778-ban megvoltak. — Szabó Károly
ezekből közölte : Nagy-Enyed ekklezsiának papjai, a kiknek neveit régi írásokból felnyomozta (Bod Péter jegyzeteivel. Erdélyi Prot. Közlöny, 1877. 49.
50. sz.)
Abats

Márton

é s Lázár

György,

Halotti

pré-

dikáczió . . . H. D. J . felett 1763. m á j . 1. a
n a g y - e n y e d i t e m p l o m b a n . Kolozsvár. —
Benkő, Josephus, T r a n s s i l v a n i a . Vindobonae,
1778

11. 476.

—

Budapesti

Szemle

V I . 1859.

16. — Catalogus Bibliotheeae J o a n n i s Cardinalis Simor. Strigonii. 1887. 590. — Petrik
Bibliogr. III. 626. 1.

Hermolaus L. Moré

György.

Hernlein Ferencs, trinitárius szerzetes
Pozsonyban. — Munkája: De trino uni
sit gratiarum
actis laus et jubilatio
das ist Unterthänigste Lob- und Ehren Rede an die allerheiligste Dreyfaltigkeit,
durch welche das grundlose Geheimnuss
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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der Ein- und Dreyfach unergründlichen
Wesenheit Gottes, nach Kräften des
menschlichen Verstandes. . . entworffen
u n d . . . zu Pressburg abgeredet. Pressburg, (1728.)
Petrik

Bibliogr.

Herold Imre, erdélyi, abrudbányai
növendék-gyógyszerész.
— Munkája:
Gyógysseres
értekesés
az eczetsavas
csűszagról (acetas argentici) és a higany
kettedibolatról (peridoretum hydrargyri).
Pest, 1836.
Szinnyei

Könyvészete.

Herold Vasul János. — Munkája :
Berum contra turcas, auspiciis Ferdinandi austriaci anno 1556. in interamnensi Pannonio gestarum, historiola,
dialogo conscripta. Vindobonae, 1746.
(Schwandtner, História rerum hungaricarum I.)
Petrik Bibliogr. I I I .

Herri Antal, orvos-doktor, váczi (Pestmegyei) származású, gyakorlóorvos Pesten. — Munkája : Dissertatio inauguralis botanico-medica de plantis narcoticis
Hung, officinalibus. Pestini, 1832.
Kanitz, August, Versuch einer Geschichte
der u n g a r i s c h e n Botanik. Halle, 1865. 191.
— Szinnyei Könyvészete.

Herrich Károly, nyug. ministeri tanácsos, szül. 1818-ban Makón Csongrádmegyében, hol atyja gyógyszerész volt;
tanulmányait Pozsonyban folytatta, technikai kiképeztetését pedig a pesti műegyetemen nyerte. A 40-es évek derekán
már mint kamarai uradalmi mérnök
működött a közép Tisza mentén PüspökLadányban, a mely alkalmazásában általános vízszabályozási munkálatokon
kívül sokoldalú kultúrmérnöki tevékenységet fejtett ki. Huszonnyolcz éves korában már tiszaszabályozási főmérnök és
Széchenyi István grófnak kedvelt embere
volt, hivatva arra, hogy a Tisza-szabályozást Vásárhelyitől reá maradt örökségképen, az általa kijelölt rendszer
szerint végezze be. Ennek következetes
26
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végrehajtása azonban nem volt megvalósítható. A szabadságharczban mint honvéd számos ütközetben részt vett. A
bekövetkezett absolut kormány alatt ismét a Tisza-szabályozás élén működött;
ugyanily minőségben lépett 1867-ben a
közmunka- s közlekedésügyi m. kir. minisztériumba mint tiszteletbeli osztálytanácsos és 1869. jan. 4. a Tisza-szabályozás központi bizottságához műszaki
tanácsosnak neveztetett ki. A kultúrmérnöki intézménynek a szakminisztériumban való meghonosítását szintén ő kezdeményezte, de ez itt nem valósulhatott
meg, hanem a kereskedelmi m. kir.
minisztérium léptette késó'bb életbe. Ez
időre esnek hosszas utazásai külföldön,
bejárta egész Európát és gazdag tapasztalatait úgy a Tisza-, valamint a Dunaszabályozás terveinek megállapításánál
nagy mértékben érvényesítette ; e szabályozási munkálatok mentették meg a
fővárost a Duna áradásától. A Tisza
szabályozásának nagymérvű egységes
keresztülvitele ekkor még nem volt kivihető, bár H. előre megjósolta a fenyegető s ismétlődhető veszedelmet az AlsóTisza vidékén, mely a szegedi árvízzel
be is következett. 1880-ban vonult vissza
nyilvános pályájától; azonban a műszaki
tudományok irodalma terén a legutóbbi
időkig ifjú erővel működött. Tanulmányait
és műveit ha itthon nem is ismerték,
idézték az angol és amerikai szaklapok.
A magyar mérnök- és építész-egyletnek
Hollán Ernővel, Ybl Miklóssal és Reitter
Ferenczczel egyik megalapítója s évekig
a vízépítési szakosztály elnöke volt.
Pest-Pilis-Solt- és Kiskúnvármegye törvényhatósági bizottsági tagja, a budapesti
ág. ev. magyar egyház presbytere, a budai
alagút-részvénytársaság elnöke, az első
magyar általános biztosító-társaság és a
magyar mérnök- és építész-egylet választmányi tagja ; a Ferenczcsatorna részvénytársaság igazgatója. Meghalt 1888. nov.
21. Budapesten. — Czikkei a M. Mérnök-

és Építész-egyesület Közlönyében (I. 1867.
Értekezés Vásárhelyi Pál felett. II. 1868.
Észrevételek Lechner Gyula előadására
a tisza-kőrösi hajózási és öntözési csatorna
ügyében, V. 1871. Elmélkedés a vízjogi
törvények felett, VI. 1872. A Buda és
Pest közti Duna-szabályozásról, egy táblarajzzal, IX. 1875 Emlékbeszéd Reitter
Ferencz felett), a Honban (1867. 169. sz.
Válasz egy bodrogközi társulati tag
úrnak.)
Ország Tükre 1863. 30. Sz. a r c z k . —
pesti Küilöny
1869. 9. SZ. — Egyetértés

Buda1888.

323. s z . és g y á s z j e l e n t é s .

Herritz Alajos Benedek, orvosdoktor,
óvári zólyommegyei származású. — Munkája: Dissertatio inauguralis medica sistens notiones quasdam de summis morborum generibus. Viennae, 1815.
Szinnyei

Könyvészete.

Herschmann István, zircz-cziszterczi
rendű áldozópap, szül. 1742. decz. 22.
Pápán Veszprémmegyében; 1772. nov. 2.
miséspappá szenteltetett föl; 1772—74.
házgondnok volt Zirczen és olaszfalusi
(Veszprémm.) lelkész; 1774—75. Polányban és Tósok-Berénden (Veszprémm.),
1775—79. Előszálláson (Fehérm.), 1779—
84. Olaszfalun, 1784—88. Borzaváron és
Lókuton (Veszprémm.) volt lelkész;
1788—90. alperjel Zirczen; 1 7 9 0 - 9 2 .
Borzaváron lelkész és 1792-től ugyanaz
Lókuton, hol 1798. febr. 22. meghalt. —
Kézirati munkája: Concionale P. Stephani
S. O. C. 1783. ívrét, (a zirczi könyvtárban).
Szabó Otínár szives közlése.

Herskovics Móses, bölcseleti doktor,
szül. 1859-ben Hadason Szatmármegyében; a budapesti'egyetemen bölcseleti és
sémi philologiai tanulmányokat végzett
és 1893-ban doktori oklevelet nyert. —
Munkája: Kimclii Dávid. Bpest, 1893.
A b u d a p e s t i egyetem bölcselet-kari jegyzökönyve.

Hertel János György, orvosdoktor,
szül. 1742-ben Nagy-Szebenben; a hely-
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«beli rector Fitsch Dániel nevelte; 1766-tól
1770. nov. 26-ig a jenai egyetemen tanult.
— Munkája: Dissertatio inaug. medica
-de doloribus post partum, et agendi modo
remediorum eos aut lenientium, aut ex-citantium, praes. Baldinger. Jenae, 1770.
Veszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV.
158. — Horányi, Memoria I I . 106. — Catalogus Bibi. F r a n c . Corn. Széchényi I . 481. —
Trausch, Schriftsteller-Lexikon I I . 148. —
Szinnyei Könyvészete.

HertelendyFerencz, országgyűlési képviselő. szül. 1859. Lesenczen Zalamegyében: középiskoláit és a jogot Budapesten
hallgatta; azután gazdálkodott zalamegyei
birtokán. 1884-ben a marczali kerület
képviselővé választotta s a mérsékelt
-ellenzékhez csatlakozott. — Munkája:
Gazdasági könyvviteli zsebnaptár 1891.
évre. Tapolcza, 1890.
Halász Sándor, Országgyűlési A l m a n a c h
1886. Bpest. 71. 1. — ill. Könyvészet 1890.

Hertelendy Gábor, huszár altábornagy
H. Ádám és Csányi Erzsébet fia. szül.
1742. szept. 7. Gosztonyban Vasmegyében. 1759. febr. 27. a gróf Kálnoky Antal huszárezredébe lépett közlegénynek,
1767. jun. 1. ezredesi segéd, 1776. máj.
I. főhadnagy, 1783. máj. 21. másodszázados, 1787. decz. 16. főszázados, 1794.
jan. 14. őrnagy, 1797. alezredes lett; 1799.
ápr. 27. a cassanoi csatában kitüntette
magát, ezért 1801-ben Mária-Terézia keresztjét kapta; 1800. aug. 24. ezredes s
1808. jan. 28. a tiszáninneni nemes felkelő seregnél tábornok, majd altábornagy
lett a nádorhuszároknál; később nyugalomba vonult és 1826. jul. 26. Gyöngyösön meghalt. — Naplójegyzeteket hagyott
hátra.
Tudom.

Gyűjtemény

1834. V . 64.

—

Fillértár

II. 1835. 16., 17. sz. — Wurzbach, Biogr.-Lexik o n VIII. 403. — Vasárnapi Újság 1870. 8. Sz.
arczk. (Naplójából kivonat), 20. sz. (H. nótája.)

Hertelendy Gábor, vak költő. szül.
1800. decz. Pesten, hol atyja ügyvéd
v o l t ; 12 éves koráig iskolába járt,

mely időben fejfájás következtében mind
a két szemére megvakult. Nagybátyjának
Kocsy császár királyi őrnagynak közbenjárására 1814. decz. 12. a bécsi vakok
intézetébe vették föl és hat évig ott tartózkodván, a tudományokban és a mechanikában szép előmenetelt tett; a felsőbb tudományokban is magánoktatást
nyert. 1820. nov. 1. említett nagybátyjához Sopronba ment, hol a mechanikával
és egy világtalan fiü tanításával foglalkozott. 1826-ban tanítónak alkalmaztatott az előbb Pozsonyban, azután Pesten
létesített vakok intézetében, hol a magyar nyelvet és mechanikát tanította.
1834-ben hivatalát elhagyta, oly szándékkal, hogy szerencséjét másutt kisértse
meg ; Pozsonyba költözött, hol tudományos és mechanikai tárgyakkal foglalkozott. Megtanulván a görög nyelvet, Homérosz munkáit kezdte magyarra fordítani.
E végre fölolvastatta magának az Odysseát leánytestvérével, kit a görög olvasásra begyakorolt; az olvasottat maga
számára önkészítette s a papirost keresztülszúró betűkkel leírta görög nyelven két
4-rét kötetben. Feltalált egy erőművet
artézi kutak fúrására, melynek mintáját
maga készítette s a bécsi gazdasági egyesületnek bemutatta, hol helyeslésben
részesült. 1836. nov. rövid ideig Bécsben
tartózkodott; innét Triestbe utazott, azután Velenczébe ment, ottan egy évnél
tovább időzött és tanítással, órák igazításával, meg más erőmüvek alkotásával
foglalkozott; ezzel szerezte be élelmét.
1838-ban tanítói állást vállalt egy Páduában felállított vaknevelő intézetben. 1839.
okt. már ismét Bécsbe s onnan soproni
rokonaihoz tért vissza. 1840. ápr. végén
Németországba utazott és Hannoverában
a megvakult trónörököst mindenféle mesterségre s mechanikai foglalatosságra
oktatta. 1841-ben Párisba utazott, hol az
ottani vaknevelőintézet tagjait főleg az
akkor ott még nem gyakorolt asztalos
mesterségre oktatta. Mivel azonban itt sem
26*
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tudott a körülményekkel megbarátkozni,
1843-ban ismét Páduába utazott, hol júl.
5. Copin Johanna szegény árva leánynyal, kivel első ott tartózkodása alatt
ismerkedett meg, egybekelt és vele együtt
szept. Budára érkezett, hátralevő életét a
franczia s olasz nyelv tanításával biztosítandó. 1844. máj. leánya született, mire
júl. Pestre költözött, hol szintén folytatta
nyelvmesteri működését; okt. 12. elment,
szokása szerint kisérő nélkül, Lemouton
franczia nyelvmesterhez, hogy vele megismerkedjék ; Lemouton lakása előtt a
lépcsőn szélütés érte és még aznap a
Rókus-kórházban meghalt. — Munkája:
Achilles haragja
az az összeveszése
a legvitézebb és legerősebb görög vezérnek, Achilleusnak, a myrmidonok fejedelmének, a fővezérrel Agamemnon királylyal a trójai ostrom alatt. A görög
Homerosból fordítva ugyanazon versekben, mint az eredeti. Erre következnek
egynehány eredeti magyar költemények
részént hexameterekben, részént distichonokban. Pozsony, 1835.
Allgemeine

österr.

Zeitschrift

für den

Land-

wirth, F o r s t m a n n und G ä r t n e r 1836. 50. sz.
— Sonntagsblätter, Wien, 1843. 855. 1. ( F r a n k i
L . A.) —

Nemzeti

Újság

1844. I I . 8 0 . , 81. SZ.

(Dolezsalch A n t a l , v a k o k - i n t é z e t é n e k
gatója.) — Petrik Bibliogr.

igaz-

Hertelendy Károly,
(vidornya-laki,
hertelendi) alispán Zalamegyében és két
ízben országgyűlési követ. Meghalt 1861.
nov. 5. Lesencze-Tomajon (Zalam.) 77.
évében. — Czikke a Társalkodóban (1845.
35., 36. sz. Néhány adat közlekedési
utak készítésére.) — Munkái: 1. Nemes
felkelő ezredek az 1809. győri csatában.
Veszprém, 1809. (2. bőv. kiadás.) — 2.
Követjelentés az 1839—40-iki országgyűlésről. Pest, 1842. (Deák Ferenczével
együtt.)
til.

Tudományos

Értekező

1862.

I.

83. 1. —

Petrik Bibliogr. és g y á s z j e l e n t é s .

Hertl Ignácz, bölcseleti doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 1702.
jan. 1. Szakolczán Nyitramegyében ; 1721
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okt. 28. lépett a rendbe; Nagyszombatban
és Bécsben több évig tanított; azután
Budán és Nagyszombatban a bölcseletet
és mathesist öt évig, Kassán négyig adta
elő ; a cs. kir. hadseregben tábori lelkész
volt; meghalt 1775-benKőszegen. — Munkája : Klementa arithmeticae numericae
et literalis, practicae et theoreticae in
usum discentium proposita. Cassoviae,
1758.
Katona, História Critica XXXIX. 959. —
Fejér, História Academiae 68. — Stoeger,.
Scriptores 135. — Backer-Sommervogel, Bibliothéque . . . Bibliographie IV. 317. 1.
H e r t z e r Jób.

L . Herczer

Jób.

Hertzka Imre. orvosdoktor, országos
közegészségügyi tanácsos, fürdőorvos
Karlsbadban, a porosz kir. vörös sasrend
birtokosa; szül. 1850. szept. 12. Pesten
és az ottani kir. állami főgymnasiumbantanult; azután másfélévig a kereskedelmi
iskolába járt; az orvosi tudományokat
Bécsben hallgatta és ugyanott 1875-ben
nyert orvosdoktori oklevelet; a cs. kir.
közkórház másodorvosa, azután a szakolczai cs. kir. katonakórház osztályos
főorvosa lett. 1877-től nyáron Karlsbadban
és télen Budapesten rendelő orvos. A
kir. orvosegyesületnek és a Berliner Gesellschaft für Heilkunde tagja. Alapítványt tett Karlsbadban, melyből 15 magyarországi beteg, ezek közt két budapesti hivatalnok, ingyen ellátást nyer. —
Czikkei a Pester Med.-Chir. Presseben
(1873. Zum Gesetze für die Prophylaxis der
Syphilis und die Regelung der Prostitution), a Gyógyászatban (1884. Czukros
hugyár okáról és eseteiről); a Deutsche
med, Wochenschriftben (Über die Lenkoplastie, Psoriasis der Zungen- u. Mundschleimhaut und der Einfluss einer Karlsbaderkur auf dieselbe sat.); írt még a
bécsi s szent-pétervári szaklapokba, a
N. Wiener Fremdenblattba s a Pester
Lloydba. — Munkái : 1. Karlsbad győgyhatányainak és egyéb helyi viszonyainak
ismertetése. Egy étel- és italjegyzékkel
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mézes hugyárban szenvedők számára.
Bpest, 1879. (Ugyanez németül. Bécs,
Mit
1879.) — 2. Die Zuckerharnruhr.
einer ausführlicher Diätetik für Zuckerkranke. Karlsbad, 1884.
Magyar

Könyvészet

Bücher-Lexikon.

1879.

Leipzig,

1887. X X I I I . 483. 1. —

—

Kayser,

Allg.

1883. XXI. 652.,

Magyarország

Orvosai-

nak Évkönyve 1895. és ö n é l e t r a j z i adatok.

Hertzka Károly,
orvosdoktor, szül.
1849. márcz. 22. Pesten, hol atyja H.
Nátán nagykereskedő volt; a gymnasiumot szülővárosában végezte s az egyetemen a jogi tanfolyamot kezdette meg ;
azonban hajlamait követve, félév múlva
az orvosi tudományok hallgatása végett
«lőbb a bécsi, azután a lipcsei egyetemek
hallgatója volt. 1871-ben Bécsben nyert
orvosdoktori és szülészmesteri oklevelet.
Ekkor a villamgyógyászat terén nagy
tekintélyben álló Benedikt tanár mellett
mint segédorvos kezdett működni, míg
ugyanazon évben Pestre tette át állandó
lakását és gyakorló orvos lett; különösen
az idegbajok gyógyításában szerzett elismerést. Időközben egy éves önkéntes
volt és a tartaléknál katona-orvossá
neveztetett ki. Tagja a budapesti orvosegyletnek és az országos közegészségi
tanácsnak. — Számos hírlapi czikkein
kivül, melyek különösen az orvosi-társadalmi kérdéseket tárgyalják, írt szakczikkeket a Gyógyászatba (1869. Az ütérdag, aneurysma, meghatározása, Az orrvérzés értéke a betegségek megismerése
körül, A vizenyő, Oedema, Nyelv-ajkgarathiidés, A hüdések villamos vizsgálata, A hüdésekről, 1870. A hasi hagymáz elkülönzési kórisméje, A láz, Hurutos
és hártyás gégelob); a Wiener medic.
Pressebe (1871. Zur Pathologie und Therapie der Cholera, 1872. Über Singultus,
Kritische Besprechungen über pflanzliche
Organismen als Krankheitserreger, Kritische Besprechung der Vorschläge die
Ansteckungs- und Krebskrankheiten betreffend), a Pester Medicinisch-Chirur-
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gische Pressebe (1871. Differentialdiagnose zwischen Tic douloureux und Neuralgia N. trigemini, 1872. Über Singultus,
1873, Die Pathologie des Sympathicus
von Dr. Robert Eulenburg und Dr. Paul
Guttmann), az Orvosi Hetilapba (1872. A
villamvegybontás); a Deutsches Archiv
für klinische Medicinbe (XIV., XV. Erweichungsherd im Gyrus potfrontalis, ein
Beitrag zur Localisation der Gehirnfunctionen); a Bulletin général de Thérapeutique méd. et chir.-ba (1878. Sur un
cas d'ulcere simple de ľestomac traité
avec suceés par ľhydrate de chloral)
élettan
sat. — Munkái : 1. As állati
késikönyve, különös tekintettel az emberre. Pest. 1868. — 2. Lähmung
und
Krampf.
Eine pathologisch-physiologische Studie. U. ott, 1870. — 3. Incontinentia und Enuresis. Erlangen, 1872.
(különnyomat a Journal für Kinderkrankheitenből.) — 4. Der atheromatöse
Process in seinen Beziehungen zum Gehirn.
Budapest, 1874. (különnyomat a Pester
medic.-chirurg. Pressebői.) — Szerkesztette a Pester medicinisch-chirurgische
Presset 1873. márcziustól. — Arczképe:
kőnyomat, rajzolta Herqui K. 1873-ban,
nyomt. Horn és Zobel Pesten (A Hajnal-Albumban). — Szerkesztette a Pester
medic.-chirurg. Pressét 1870—75-ben.
Hajnal-Album. Budapest, 1873. (4. kiadás)
arczk. — Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi s t a t i s z t i k á j a . Bpest, 1876. 86. I.

Hertzka Tódor, hírlapíró, szül. 1842.
júl. 13. Pesten ; tanult Bécsben és Pesten,
hol jogot végzett és azonnal a hírlapírói
pályára lépett. — Publicistikai czikkei a
pesti Ungarische Correspondenzben jelentek meg. 1872—79-ben a bécsi Neue Freie
Presse közgazdászati rovatát szerkesztette. 1874-ben, több elvtársával együtt,
alapította a nemzetgazdászati egyesületet. 1879-ben átvette az általa alapított
Wiener Allgemeine Zeitung vezetését,
melynek 1880-tól 1886-ig kiadója volt.
1889. decz. 1-től kiadja a Zeitschrift
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für Staats- und Volkswirthschaft cz. hetilapot Bécsben. — Munkái: 1. Fotographien aus dem ungarischen Reichstage.
Pest, 1869. — 2. Die Urgeschichte der
Erde und des Menschen. Ein Cvclus
von Vorlesungen gehalten im Pester
Btirgerclubb. I. Vorlesung über die Darwinsche Theorie von der Verwandlung
der Arten durch natürliche Zuchtwahl.
Pest, 1871. — 3. Die Mängel des österreichischen Aktiengesetzentwurfs.
Wien,
1875. — 4. Währung und Handel. U.
ott, 1876. (Melyben az aranyvalutát
in
ajánlja.) — 5. Die Goldrechnung
Oesterreich-Ungarn. Wien, 1879. — 6.
Die Gesetze der Handelspolitik.
Leipzig, 1880. — 7. Das
Personenporto.
Wien, 1885. (A vasutaknál az egységes
olcsó személyszállítást eszközló' javaslata.)
Ent— 9. Die Gesetze der sozialen
wickelung.
Leipzig, 1886. — 9. Das
Wesen des Geldes. U. ott, 1887. —
10. A valutakérdés
magyar szempontból. Bpest, 1889. (A Budapesti Szemlében LVII. A valutakérdéshez cz.) — 11.
Das internationale
Währungsproblem
und dessen Lösung. Leipzig, 1892. — 12.
Szabadföld. A jövő kornak társadalmi
képe. Németből ford. Herman Sándor.
Székesfejérvár, 1893.
M. Könyvészet

1886.,

1893.

—

Jleyrs

Kon-

versations-Lexikon

IV. Aufl. Leipzig,

1887.

450. 1. —

lgnácz

1889.

Horváth

— Eisenberg,
206.
gusa.

l.udwig,

1. — Képviselőház
Bpest,

Könyvészete

Das

geistige W i e n ,

könyvtárának

I.

Katalo-

1894.

Hervai Frigyes, hírlapíró, szül. 1874.
decz. 8. Bécsben; középiskoláit Kassán
a premontreieknél és Pesten a piaristák
főgymnasiumában végezte. 1894-ben a
hírlapírói pályára lépett. Herzfeld családi
nevét 1883-ban változtatta Hervaira. —
Belső munkatársa a Magyar Újság és a
Magyar Estilap cz. politikai lapoknak
Budapesten; főmunkatársa a Független
Néplapnak és rendes dolgozótársa több
szépirodalmi lapnak, melyekbe költeményeket és prózát ír. Újabban czikkei
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nagyobb részt a M. Szalonban jelennek
meg. — Munkája : Versek. Bpest. 1895.
Századunk

Névváltoztatásai.

B p e s t , 1895. 102.

1. és önéletrajzi adatok.

Herz Adolf, orvosdoktor Várpalotán
Veszprémmegyében. 1836-ban született
és 1860-ban nyert orvosdoktori oklevelet. — Czikke az Ungarische Med.-Chirurg. Presseben (1866. Acute Arsenikvergiftung ; Ausgang in Lähmung der oberen
und unteren Extremitäten) sat.
Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g
ügyi S t a t i s z t i k á j a 376. 1.

Herz József. L. Hercz

Közegészség-

József.

Herz Lipót, orvosdoktor, szül. 1809ben Ó-Kanizsán (Bácsmegyében.) — Munkája : Dissertatio inaug. medica de carditide. Pestini. 1835.
Rupp,

B e s z é d 158. — Szinnyei

Könyvészete-

Herz Miksa Bey, építészeti mérnök
Cairóban. Egyiptomban, szül. 1856. máj.
19. Ottlakán, Aradmegyében ; atyja 1868ban (anyja előbb elhalt) hat gyermekével Temesvárra költözött; H. itten a
mintaiskolából a Wiesner-féle alreáliskolába lépett ; azonban atyjának anyagi
viszonyai rosszra fordulván, már a második tanév közben, fiát boltosinasnak
adta; ez azonban visszavágyott az iskolába, ismét folytatta tanulmányait és a
reáliskola III. osztályát is elvégezte. Az.
1871—74. tanévet az akkoriban alapított
temesvári főreáliskolában töltötte. Innét
a budai Józsefműegyetemre ment. hol a
két egyetemes osztályt és az építészeti
szakosztály első évét végezte 1877-ben r
mire Bécsben három évig az építészeti
szakosztály hallgatója volt. 1880-ban a
műegyetemet elvégezvén, egy család meghívását, hogy őket Olaszországba s Egyiptomba kisérje, elfogadta s az olaszországi
műremekeket tanulmányozta. Az egyiptom t
kormány ajánlatára, a wakuf (vallásügyi
minisztérium) műszaki irodájába mint
építész belépett. Taufik alkirály éppen
akkor alkotta a Comité de conservation
des monuments de Part arabe nevű bi-
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zottságot s ő főképen e comité által rendelt munkák felülvizsgálásával bízatott
meg; midőn pedig főnöke 1888-ban nyugdíjaztatott, alkirályi oklevéllel annak helyetteséül, majd a bizottság főépítészévé
nevezték ki. Ezen tisztében az arab műemlékek fentartásával és helyreállításával foglalkozik. Az 1893. chikagói világkiállításon a Cairo-streetet tervezte s
annak felépítése czéljából oda utazott.
Szabadságideje alatt hosszabb utazásokat
tett, így Török-Görögországban, Bulgáriában, Szerbiában, Német-, Olasz-, Franczia-, s Angolországban. 1890 óta a
Membre du Comité international des
monuments (section d'orient) francziaországi egyesületnek és 1891 óta a cairói
Institut Egyptiennek (ötventagú tudományos intézet) rendes tagja. 1895-ik
szeptember 24-én a cairói osztrák-magyar colonia érdekében tett buzgó szolgálatai elismeréseül a Ferencz-Józséfrend lovagkeresztjét kapta. — Czikkei a
budapesti Művészi Iparban (1887—89.
13 rajzzal); a cairói Bevue Egyptienne
littéraire et scientifique-ben (1889. La
mosquée d'Izbek el-Youssefi, két rajzzal,
Les maisons de Bosette, egy rajzzal); a
párisi L'ami des monuments et des artsban (1890. Les monuments de Part arabe,
egy táblával); a Le Caireben (1893 —94.
La polychromie dans la peinture et ľarchitecture arabes en Egypte, öt rajzzal);
ezekhez járulnak a Comité de conservation des monuments de ľ art arabe által
kiadott füzetekben : Bapport de la deuxiéme commission cz. czikkek, melyeket
ő a 48. számmal kezdett írni és jelenleg
a 180. számnál van. Ezen czikkek a műemlékek történelmi s művészeti leírását
is magokban foglalják és minden évben
külön lenyomatban is megjelennek. (Ezen
munkát H. rendesen beküldi a magyar
országos ipartársulat könyvtárának.) —
Munkája: Catalogue sommaire des monuments exposés dans le Musée national
de ľart arabe. Caire, 1895.

Budapesti
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Közlöny

1895. 229. s z .

és

önélet-

r a j z i adatok.

Herz Vilmos, orvosdoktor, szül. 1826ban Pesten és ugyanott az egyetemen
1850-ben nyert orvosdoktori oklevelet;
1852-től a budapesti kir. orvosegylet
tagja és a budai császárfürdő orvosa
volt. 1861 után meghalt. — Munkái:
1. Magány gyógyintézet mell- és altesti
betegek számára. Pest, 1853. (Engländer
Mórral együtt.) — 2. Die
Heilquellen
des Kaiserbades zu Ofen. U. ott, 1859.
Szinnyei

K ö n y v é s z e t e . — Rupp,

B e s z é d 166

— Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi S t a t i s z t i k á j a 86. — A budapesti kir.
orvosegylet

18S0.

Evkönyve

41. 1.

Herzán Ferencz (harrasi gróf), szombathelyi bibornokpüspök, szül. 1735. ápr.
5. Prágában Csehországban; bölcseleti
tanulmányait ugyanott a jezsuiták vezetése alatt végezte; azután Rómába küldetett, hol a szent Apollinár-collegiumban
a hittani előadásokat hallgatta s ugyanezen intézetnél tanulmányi felügyelő lett.
Élte 24. évében boroszlói kanonokká s
nemsokára a prágai káptalan dékánjává
s a B. Sz. M. cz. almádi apáttá neveztetett ki. Mária Terézia királynő a pármai
követség vezetésével bízta meg. 1770-ben
Ausztria részéről a római legfelsőbb törvényszék (Uditore aella Bota) ülnöke
lett. 1777-ben val. b. titkos tanácsosi
czímet és rangot nyert. 1779-ben a római
udvarnál teljhatalmú ministerré s az
udvarok ajánlatára jeruzsálemi sz. keresztről cz. koronabibornokká neveztetett ki. A folytonos munka által megromlott egészségének helyreállítása végett
1789-ben Bécsbe jött, hol II. József császártól a szent Istvánrend nagykeresztjét és a Protector Germaniae czímet
kapta. 1796-ban a francziák elől Görzbe,
azután Gráczba s végre Magyarországba
menekült. A béke helyreállta után Gráczba
visszatért és 1797—1799-ig ottan tartózkodott. 1799. nov. 30-tól 1800. márcz.
14-ig a velenczei conclavéban vett részt.
1800-ban szombathelyi püspökké nevez-

Herzenberger—Herzog
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tetett ki s máj. 18. fölszentelíetett, nov.
11. pedig püspöki megyéje kormányzását
átvette. Kormánya alatt készültek a székesegyház szobrászati művei Procop
Fülöp bécsi művész által. Bécsben gyakran tartózkodott, hol 1804. jan. 1. meghalt. Tetemei a szombathelyi székesegyházban nyugosznak. — Munkája: Epistola pastoralis ad venerabile capitulum,
clerum, et populum Sabariensem, 18.
Maii 1800. Venetiis, 1800.
Szombathelyi

püspöki

megye

tára 1874. 6. 1. — Petrik

papságának

Mű-

Bibliogr.

Herzenberger József. L. Herczenberger.
Herzíeld Mari, hirlapírónó', szül. 1855.
márcz. 20. Kőszegen, Vasmegyében; jelenleg Bécsben él és az irodalommal foglalkozik. — Rajzokat és irodalmi essayket
írt a Frankfurter Zeitungba, a Wiener
Literaturzeitungba sat. — Munkái (forBjörnson, Cădítások) : 1. Björnsterne
pitan Mansana. Halié a. d. Saale, 1888.
(Bibliothek der Gesammtliteratur des Inund Auslandes 1880.) — 2. Xíc. Jonas,
Der Lootse und sein Weib. Stuttgart,
1889. (Engelhorn, Allg. Roman-Bibl. V.
24.) — 3. Ola Hansson, Parias. Berlin,
1890, (Marholm M. társaságában.) — 4.
Jacobsen, J. P., Novellen. Berlin, 1890.
(Nordische Bibliothek 7.) — 5. Arne
Garborg, Bei Mama. U. ott, 1891. (Nord.
Bibl. 15.) — 6. Arne Garborg. Müde
Seelen. U. ott, 1893. — 7.
Menschen
und Bücher. Wien, 1893. (Eredeti essayk.)
Eisenberg, Ludwig,
1893. 207. 1.

Das geistige Wien.

I.

Herzl Ödön (Mundy)
— Munkája:
Liederbuch des Dorfpoeten. Ung.-Altenburg, 1851.
Petrik Bibliogr.

Herzl Péter, orvosdoktor, pesti származású. — Munkája: Dissertatio inauguralis medica de catarrho epidemico.
Vindobonae, 1841.
Szinnyei

Könyvészete.

Herzl Tódor hírlapíró, szül. 1860. máj.
2. Pesten ; a Neue Freie Pressenek mun-
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katársa (tárczaírója); mint ezen lapnak
levelezője 1891-ben Párisba költözött; a
Wiener Tagblattba is dolgozott. — Munkái : 1 Neues von der Venus. Leipzig,
1887. (Beszélyek.) — 2. Buch der Narrheit. Berlin, 1888. (Tárczák.) — Színműveinek jegyzékét közli Eisenberg, melyek a bécsi színpadokon elő is adattak.
Eisenberg, Das geistige Wien I. 1893. 207. 1.

Herzl Zsigmonă, rabbi Mosonban. —
UngaMunkája: Worte des Dankes.
risch-Altenburg, 1863.
Herzmarski Ferencz. — Munkája:
Aenderte Gesandtschaf ft, umb das Marianische Fiat, an dem Fest Verkündigung Mariae, bey Vbernemung mit Römisch. Kaiserl. u. Ivönigl. Majestät zu
Hungarn, und Böhmen &c. Mariae Theresiae Allergnädigsten Genehmhaltung
der durch Gewalt in die Hände deren
Reformirten zweymal verfallenen, und
abermalen den 25. Mártii 1751 der Mutter Gottes gewidmeten cathol. Kirchen
in dem dess durchleucht. Fürsten Joann
Wilh. Trautsohn, Grafen zu Falkenstein
etc. unterthänigen Marek Szántó vorgestellet. Caschau 1751.
Petrik Bibliogr.

Herzog Adolf.
— Munkája: Die
kranke Mutter.
Dramatisches Gedicht.
Bpest, 1890.
Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890.

Hertzog András. — Latin költeménye van a Weber (Joz.) Janus Bifrons.
Leutchowae, 1662. cz. munkájában.
Herzog Antal, német színész. — Munkája : Theater-Journal, enthaltend ; Das
Verzeichniss sämmtlicher Vorstellungen,
welche auf dem hiesigen städtischen Thea t e r . . . v. 26. Dez. 1823. bis. 9. May
1824. gegeben wurden. Neusohl.
Petrik Bibliogr.

Herzog Emil. polgár-iskolai okleveles
tanár és Budapest székes-főváros községi
tanítója, szül. 1850. jún. 18. Liptó-SzentMiklóson ; középiskolai tanulmányait részint magánúton szülővárosában, részint
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Herzog

pedig a beszterczebányai ág. ev. gymnasiumban végezte. 1869-ben a budapesti
országos izraelita tanítóképzőbe vétetett
föl. hol 1872-ben tanítói oklevelet nyert.
1873-tól 1876-ig a budapesti egyetemet
látogatta, hol Horváth Cyrill bölcseleti,
Kármán Mór és Lubrich Ágoston paedagogiai, Heinrich Gusztáv gót- és német
nyelvi s irodalmi, Kerékgyártó és Salamon történelmi, Hunfalvy János földrajzi
s Greguss Ágost aesthetikai előadásait
hallgatta. 1875. a bpesti Paedagogiumban
vizsgát tett, mire a nyelv- és történelem
szakcsoport tantárgyainak tanítására feljogosító polgári iskolai tanári oklevelet nyert. 1875-től 1880-ig egy budapesti
családnál nevelősködött. 1880-ban Budapest székesfőváros községi tanítójává választatott, mely minőségben jelenleg is
mőködik. 1891. és 1892-ben a magyar
felvidék megyei, községi, s magán levéltáraiban kutatásokat tett. — Programmértekezése a M. Izrael. Országos
Tanítóegyesület Értesítőjében (1878. A
zsidó tanító a felvidék magyarosodásának szolgálatában); czikke a Népnevelők Lapjában (1877, Néptanítás és nyelvtanítás, 1886. Az iskoláztatás és az egészségügy), a Paedagógiai Szemlében (1878.
A népiskola a népé), a M. Tanügyben (VIII.
1879. Egy paedagógiai hármaskönyv);
ezeken kívül a külföldi tanügyi s tudományos folyóiratokban Magyarország
közművelődési állapotait ismertette. —
Munkái: 1. Első német
olvasókönyv,
izraelita népiskolák számára. Bpest, 1883.
(Az országos m. izr. tanítóegyesület kiadványai XIV. Német czímlappal is. 2. kiadás 1890.. 3. bőv. k. 1893. U. ott.) —
2. A zsidók álláspontja
a következő
polgári házasság
tárgyában.
U. ott,
1.893. — 3. A zsidók története
LiptóSzent-Miklóson.
U. ott, 1895. (Előbb az
Egyenlőségben 1894—95. jelent meg).
Horváth Ignácz Könyvészete 1883., 1890. —
.)/. Könyvészet 1893. és önéletrajzi adatok.

Herzog Herman

{Armin),

orvosdok-
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tor, gyakorlóorvos Pesten, szül. 1839-ben
Verbón, Nyítramegyében; 1862-ben a
pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet ; 1874-től a budapesti orvosegylet
tagja. — Czikkei a Gyógyászatban (1861.
Az anyarozs, használata méhiszam és
méhfordulatnál, Értömülés, embolia, az
agyban, szívbellob és szívküllob, gyógyulás, Válasz az anyarozs elleni kifogásra.)
Munkái: 1. Der Selbstarzt in der Cholera. Populäre Abhandlung. Pest, 1866.
— 2. U eher die pathologische
Wirkung
der vermehrten Köhlensäure
im Blute.
Beitrag zur pathologischen Haematologie,
zur Aetiologie der Respirationskrankheiten ; so wie als Ausgangspunkt zur
Entwickelung der Scrophulose, Tuberculose, Rhachitis und der Leukocythaemie,
eine physiologisch-pathol. Studie. Berlin,
1867. (Különnyomat a berlini Deutsche
Klinikből.)
Rupp, B e s z é d 173. — Szinnyei

— Oláh Gyula, Magyarország
ügyi Statisztikája 8P.

Könyvészete.

Közegészség-

Herzog(Hertzog) János György, bölcseleti doktor és kath. plébános Handlován
(Krikeheu, Krickerhey) Nyitram, — MunGlückseligkeiten
kái : 1. Die zwey Wahre
christlicher Gemüter Berg und Kreutz,
das ist: Lob- und Ehren-Rede, so an
dem Fest-Tag der Erhöhung des heiligen
Kreutzes.. .Tyrnau, 1745. — 2. Ignatius
der Glorwürdige Stifter der Gesellschaft
Jesu, zum Fall, und zur Auferstehung
vieler gesetzet, und vorgetragen in der
Kirchen Soc. Jesu zu Neusohl, im J. 1747.
U. ott, 1748.
Petrik

Bibliogr.

Herzog Manó. bölcseleti doktor, izraelita főrabbi Kaposvárott, Somogvmegyében, szül. 1861-ben Budapesten; itt az
egyetemen végezte sémi nyelvtudományi
tanulmányait és 1885-ben nyert bölcseletdoktori oklevelet — Czikkei a Magyar
Zsidó Szemlében (1885. könyvismertetés.
1886. Egy irodalmi emlék a mult századból : Mátyási József íróról); a Somo-
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gyi Ellenőrben (1894. Gyászbeszéd Kossuth Lajos fölött.) — Munkája : A biblia
befolyása a magyar irodalomra a XVI.
és XVII. században. Bpest, 1885. (Előbb
a M. Zsidó Szemlében.)
V. Könyvészet 1886 és a b u d a p e s t i egyetem
bölcseletkari j e g y z ö k ö n y v e .

Herzog Mihály, főgymnasiumi tanár,
Beszterczén végezte a gymnasiumot 1846ban ; három évi egyetemi tanulmányai
után ugyanott a gymnasiumban alkalmazták tanárnak. 1860 körűi lelkész lett
Tekén (Kolozsm.), hol 1891-ben meghalt.
— Programmértekezése a beszterczei ág.
ev. főgymnasium Programmjában (1859.
Über die Phanerogamen-Flora von Bistritz.)
Z i m m e r m a n n Ferencz szives közlése.

Herzog Ödön, főfelügyelő a magyar
kir. államvasutaknál, szül. 1840. szept.
19. Rajeczen (Trencsénm.); 1850-ben
szüleivel Pestre jött és 1857—58-ban a
József-műegyetem hallgatója volt; további tanulmányait a bécsi polytechnikumban végezte, hol mérnöki oklevelet
nyert és 1862 óta mint műszaki hivatalnok működik. A losonczi vaspálya, a
m. kir. vasúti építészeti igazgatóság és
a m. kir. államvasutak szolgálatában
számos tervezés- és építkezésben vett
részt. 1870-től 1873-ig a garamberzenczeselmeczi vasút önálló tervezésével és
építésével bizatott meg és a főfelügyelői
rangot nyerte. — Czikkei a Magyar
Mérnökegyesület Közlönyében (1868. Munkáslakások, vázlatok az 1867. párisi világtárlatból, egy tábla rajzzal, 1869. A
tok-légsúlymérő és annak használata vaspályák vonalzásánál, 1873. A selmeczi
keskenyvágányú bánya-vasút, 1874. A
selmeczi bányavasút.) — Munkái: 1.
Praktische Anleitung sum
Höhenmessen mittelst Dosenbarometer (Barométre
anéroide u. Barométre holoslérique) nebst
Bemerkungen über generelle Tracirung.
Pest, 1870. Egy tábla rajzzal. (Második
kiadás. Lipcse, 1873.) — 2.
Árátssá-
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mitási táblásatok
a méterrendszer és
régi méterrendszerek szerinti használtabb hossz-, tér-, köb- és űrmértékre,
továbbá a kalmár- és gyógyszertári súlyokra nézve. Kiszámította s magyarázatokkal és példákkal ellátta. . .Bpest, 1876.
(magyar és német szöveggel.) — 3. A
méter-rendsser
megismertetése,
annak
mértéknemeinek leszármaztatása és a
régi mértékrendszerekkel való összehasonlítása. . . U. ott, 1876. (Németül is.
U. ott, 1876.) — 4. Visssersés
artési
kutak segítségével U. ott, 1895. (Németül: Bécs, 1895.)
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — V. Könyvészet

1^76.

— Corvina 1895. 9. sz. és önéletrajzi adatok.

Herzog Rudolf,

L.

Hercsog.

Herzog Zsigmond, L. Hercsog.
Hesky Antal, elemi izraelita iskolai
tanító • volt 12 évig Veszprémben. —
Munkái: 1. Allgemeine Begriffe von verschiedenen Wissenschaften, nach Funke,
Schreinzer, Gašpari für Kinder und nicht
Studirende. Ein encyclopäd. Auszug. Temesvár, 1828. — 2. Freudengesang. Am
Tage der glorreichen Ankunft Sr. Gnaden
des Hohw. Herrn Anton von Makay,
Dioecesan-Bischof zu Weszprém. Gesungen von den Weszprémer Israeliten. U.
ott, év n.
Petrik

Bibliogr.

Hessenberger Károly, német színész.
— Munkája : Frans I. Kaiser von Oesterreich und König von Ungarn, oder Dankbarkeit und Völkerliebe. Ein dramatisches Gedichte nach einer wahren Begebenheit. Steinamanger, 1824. (Költ.)
Petrik

Bibliogr.

Hetényi Béla, színész, a budapesti
nemzeti színház tagja. — Színművei : A
nihilisták, legújabb énekes látványos színmű ; több rendbeli felrobbantások és
csataképekkel 9 képben, zenéje Bokor
J.-től (először adatott 1881. júl. 23. a
budai színkörben); Csicsóné, ered. népszínmű 3 felv., zenéje Szabadostól (először 1884. júl 18. a budai színkörben)
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Hetényi

A harmadik, dramolette 1 felv. (Hevesi
Józseffel együtt, először 1885. febr. 20.
a nemzeti színházban, megjelent a Magy.
Salonban, 11.1884—85.); A lidércz, eredeti népszínmű három felvonásban. (Hevesi Józseffel, először 1885 szeptember
6. a budai színkörben); Érdek nélkül,
vígj. 1 felv. (először 1886. nov. 12. a
nemzeti szinházban); Osz és tavasz, vígj.
1 felv. (Hevesi Józseffel, először 1886.
márcz. 3.); A zálogházban, vígj. 1 felv.
(először 1888. ápr. 23. a m. kir. operaházban rendkívüli előadásul és másodszor ápr. 2 4 a nemzeti színházban.) Egy
kis szívesség cz. czikke van a M. Salonban (VIII. 1 8 8 7 - 8 8 . )
E g y k o r ú színlapok.

Hetényi János, ev. ref. lelkész és
a m. tudom, akadémia rendes tagja, szül.
1786. júl. 26. Ekelen Komárommegyében,
hol atyja szintén ref. lelkész volt; tanult Komáromban és Pozsonyban; 1802-ben
Debreczenbe ment és az ottani coílegiumban a bölcseleti s theologiáí tanulmányokat bevégezvén, 1811-ben tanító
s főiskolai ellenőr és senior volt. Innen
meghívatott a komáromi iskolához tanárnak, de eltökéllett szándéka lévén a külföldi egyetemeken kiegészíteni itthon
nyert műveltségét, mellőzte a meghívást.
Azonban az akkor Napoleon ellen folyt
háború gátot vetett szándékának ; kénytelen volt a harcz végét bevárni s addig
másfél évig atyja házánál folytatta tanulmányait.
1814 elején Göttingába
ment, hol Staeudlintól a theologiát hallgatta s Tychsennél, a híres keleti tudósnál, magán leczkéket vett az ázsiai vallások philosophiájáról és hallgatta Eichhorntól a bölcselete^ és Blumenbachtól a
physiologiát. Atyja halála után, helyébe
Ekelen lelkésznek választatván, megrövidítette tervelt utazását és Alsó-Németországon át Bécsbe ment, hol az udvari
könyvtárban búvárkodva, két hónapot töltött el. Theologiáí studiumai mellett bölcseleti, történelmi s anthropologiai tanul-
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mányokat is folytatott. 1823-ban a bécsi
protestáns hittani intézetnél a dogmatica
professorává neveztetett ki s ezen kiváló
helyet el is fogadta volna, ha időközben
a Bécsben tanuló protestáns ifjak csekély száma miatt maga e hivatal fel
nem függesztetik. Ezen tanszékre készülvén, kidolgozta a keresztény hittudományt,
saját philosophiai rendszere, a harmonistica elvei szerint, mely munka (30 ívnyi) azonban kéziratban maradt. 1836.
szept. 10. a m. tudományos akadémia
levelező tagnak választotta s 1840. szept.
6. annak igazgatósága kinevezte vidéki
rendes tagnak. A dunántuli egyházkerület jegyzője s Komárommegye táblabírája volt. Meghalt 1853. júl. 26. Ekelen ;
a m. tudom, akadémiában 1855. júl. 2.
Toldy Ferencz tartott fölötte gyászbeszédet. — Költeménye : Emmához (Boileau
után a Koszorúban 1829). Czikkei, értekezései, az Egyházi Almanachban (Pozsony, 1833. Szent Dávid zsoltárairól);
az Athenaeumban (1837. I. A rögtönítéletről, II. Nőnem neveltetésének nagy
befolyásáról a férfiak erkölcsi s izlési
míveltségére, 1840. II. A nőnem emancipatiója a kereszténység által, 1841. I.
Az egyezményes rendszerről, 1842. II.
A balkézi házasság ismertetése); a Tudomány tárban (II. 1837. A magyar philosophia történetírásának alaprajza, a m.
tudom, akadémia pályakérdésére másodrendű díjat nyert és a censurai viszonyok miatt csak csonkítva jelent meg.;
IX. 1841. A nemzeti akadémiák üdvös
befolyása a nemzeti jólétre, Xí. 1842.
Horváth Ádámnak mint bölcselőnek rövid jellemzése, XIII. 1843. Az ész s philosophia új védelme az ó- és újkori kétkedés ostromai ellen); a Figyelmezőben
(1837—40. kritikák); a M. Tudom. Akadémia Évkönyveiben (VI. 1840—42. Az
ész és philosophia fölségéről, VII. 1842
— 44. A társadalmi élet szépsége, az
egyezménytan világánál földerítve); a
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban
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(1842—48. czikkek, polémiák); a Hetilapban (1847. 163. sz. A kir. m. természettudományi társulathoz intézett kérelem,
egy kenyérpótló növény ügyében); a M.
Tudom. Akadémia Értesítőjében (1850.
Gróf Széchenyi István mint nemzeti nagy
nevű bölcselőnk jellemzése. 1851. Az
ősrómaiak philosophiájának főbb jellemvonásai és érdemeiről, XIII. 1853. A
magyar Parthenon előcsarnoka, Életharmonia, Az ész tiszteletének nagy eredményeiről) ; az Értesítőben (1852. 34—
37. sz. Életharmonia); a Vahot Imre
nagy Naptárában (1885-re. A két Arria,
római igaz történet). —Munkái: 1. Honi
városaink befolyásáról nemzetünk
kifejlődésére és csinosbulására. Buda, 1841.
(Történettudományi pályamunkák I.) —
2. A Pesten felállítandó
protestáns
főiskolai
tanítás
rendtervezete.
Első
rendű jutalommal koszorúzott pályamunka. Kecskemét, 1843. (A Pesten felállítandó protestáns főiskola tanítási rendszerét tárgyazó pályamunkák I.) — 3.
Sarolta és Adalbert. Vallásos erkölcsiség
gyarapítására készített népkönyv. Bpest,
1844. (1825-ben készült és rajzolja a kereszténység megalapítását honunkban.) —
ft. egyház4. A hélv. hitv. dunántuli
kerület 1844. szept. 16. és 17. gyűlésének jegyzőkönyve. Hely nélkül. — 5.
A lélekhidománynak
nevelési
fontosságáról. Jutalmazott pályamunka. Pest,
1844. (Philosophiai pályamunka II.) —
6. Robot és dézma erkölcsi és anyagi,
mező- és státusgazdasági tekintetben.
Három koszorúzott pályamunka, előidézve
és kiadva németujvári gróf Batthyány
Kázmér nagylelkűsége s korszerű gondoskodása által. Pest, 1845. (A gazdasági
egyesülettől első jutalmat nyert. Másik
kettő Királyi Pál és Ploetz Adolf munkája.) — 7. Erdélynek remélhető anyagi
kifejtése a földbirtoki viszonyok czélszeresb rendezése által. Pályafeltételűl a
gróf Teleki Domokos által. . .föltett jutalom-kérdésre. Kolozsvár, 1847. (Ism.

Erdélyi Hiradó 241. sz. Kézirata a m.
n. múzeumban.) — 8. A magyar
Parthenon előcsarnoka. Akadémiai felolvasmányaiban alaprajzolta. . .Pest, 1853. —
Kézirati munkái: Haza temploma, polgári
erkölcstani munka 1837 és Magyarhoni
régi várszerkezetről (a m. n. múzeumban) ; Szépélettan, vagy az egyezményesharmonisticai rendszerre épített felsőbb
philosophia 1834. ; A lélektudomány befolyása a nevelésre (a m. tudom Akadémia által kitűzött jutalomkérdésére
1836-ban bemutatott, megkoszorúzott, de
ki nem nyomathatott pályairat); Honi
városainknak nemzeti fejlődésünkre és
csinosbulásunkra befolyásuk, 1837-ben a
történetosztályi jutalmat nyert pályamunka ; A világistenelés oknyomozó történetírása (1839-ben ismét pályakoszoruzott munka); Miként kell tekintenünk a
m. académiánkat; A keresztyénség legszebb polgári érdemkoszorúja; Hazánk
régi várszerkezete (1840-ben koszorúzott
pályamunka) ; 1847-ben a Kisfaludy-társasághoz, ennek jutalomtételére benyújtott, de későn érkezett Magyar mythologia s Egyházi beszédek.
iII. Tudós-Társaság

Névkönyve

1839. 134., 1841.

I I . 5 5 . , 1842. I I . 56., 1846. 6 8 . 1 . — Prot.
és Isk.

— Religio

és Nerelés

J á l l O S ) . — Ujabbkori
—

Egyh.

Lap 1842. 455., 1843. 22. 1., 1846. SO. sz.

Hl. Akadémiai

1844. I . 5—8. SZ.
Ismeretek

Értesítő

Tára

(Pauer
I V . 293.

1855. V I . SZ. ( T o l d y

F e r e n c z gyászbeszéde). — Egyetemes ill. Encyclopaedia

I X . 212. 1.

—

Szinnyei

Könyvé-

szete. — Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalomtörténete és Összes Munkái V. 381. 1. —
Uj Hl. Athenás

178. 1. —

Petrik

Bibliogr.

és

Bakóczy J á n o s szives közlése a debreczeni
ev. ref. főiskola j e g y z ö k ö n y v é b ő l .

Hetényi Lipót, orvosdoktor, szül. 1843b a n ; a budapesti egyetemen 1868-ban
nyert orvosdoktori oklevelet; az országos
tébolydának volt II- és helyettes főorvosa,
dr. Schwartzer elme- és ideggyógyintézetének segédorvosa ; 1876-tól Szoboszló
város tiszti főorvosa. Hekinger családi
nevét 1869-ben változtatta Hetényire. —
Munkája: Az elmebetegek étiszonya
és
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műetetése az orrüregen keresztül. Bpest,
1883.
Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g Közegészségügyi
Statisztikája 140. 1. — X. Könyvésiet 1883. —
Századunk Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 103. 1.

Hetesi János. — Munkája: Halotti
búcsúzó versek, melyeket Juhász Erzsébet kedves tanítványának, mintegy a
szenvedések és nyavalyák kiszenvedett
kisded mártírjának hamvai felett mondott
Somban máj. 7. 1842. Kecskemét, 1845.
Petrik Bibliogr.

Hetesy Viktor, ev. ref. lelkész, szül.
1844. decz. 13. Kun-Halason, hol atyja
H. Dániel tanító, utóbb az elemi iskolák
igazgatója volt; a főgimnáziumot NagyKőrösön végezte; az első évi theologiát
Kecskeméten hallgatta, azután Pesten
bevégezte theologiai tanulmányait 1865ben és Szügyre (Nográdm.) Szilassy Miklós házához ment nevelőnek ; itt félévet
töltvén, letette Budapesten az első s
1866-ban a második papi vizsgát. Segédlelkész volt Dráva-Szabolcson két évig,
Kis-Harsányban 3 hónapig, Drávafokon
administrator 9 hónapig. Csepelben káplán 9 hónapig, Bugyin négyig, Adándon
egy évig. 1871-ben rendes lelkész lett
Drávafokon, hol 17 évig szolgált. 1888ban a csúzai (Baranyam.) ref. egyház
választotta meg lelkészének, hol jelenleg
is működik. — Budapesti theologus korában irt egy 140 versből álló költeményt, mely Sándor Victor név alatt: A
borital és kártya szenvedély káros következményeiről cz. egy pesti népnaptárban 1864-ben jelent meg; a Protestáns Tudományos Szemlében (1869—72.
Az apostoli hitforma történetéből és Le
Catholicisme et le Protestantisme cz.
röpirat fordítása); a Kecskeméti Lelkészi
Tárban (1871) és a gyakorlati Lelkészeiben (1875—76.) eredeti s francziából,
fordított egyházi beszédei ; munkatársa
19 év óta a Prot. Egyh. és Iskolai Lapnak ; több évig munkatársa volt a Somogy cz. lapnak és a Pécs-nek jelenleg

is. — Munkái: 1. A gazdag és szegény
találkozása.
Három prédikáczió idősb
Coquereltől ford. Kecskemét, 1870. — 2.
A drávafoki egyház évkönyve. Kaposvár,
1877. — 3. Kalauz a helv. hitv. követők énekes könyvéhez. Bpest, 1883. —
4. Egyházi
beszédek. Pécs, 1884—87.
Négy kötet. (Hírneves franczia szónokok
műveiből átdolgozta s ford. Ism. Prot.
Egyh* és Isk. Lap 1884—86.) — 5. Az
alsőbaranya-bácsi
reform,
egyházmegye
végzései 1813—1888. Összegyűjtötte és
betűrendbe szedte. Pécs, 1888. — 6.
Vigasz a siralom völgyében. Vasárnapi
innepi és alkalmi imádságok. U. ott, 1893.
M. Könyvészet 1883.. 1885. — Petrik Könyvészete. — Corvina 1894. 30. sz. és önéletrajzi adatok.

Hets Béla, okleveles gazda, a magyar
gazdasági egyesület tollnoka ; 1864. decz.
25. a hagymáz áldozata lett Pesten 23.
évében. — Czikkei a M. Közgazdában
(melynek rendes munkatársa volt, 1864.
A föld kellő megviselésének fontossága
sat.); a Gazdasági Lapokban (1864. A
föld vegybontása s ennek szüksége).
iW. Közgazda

1804. 26. SZ.

Hetyésy László, ág. ev. gymnasiumi
tanár volt Sopronban 1809-től 1852. júl.
13-ig, midőn 64. évében meghalt. 1825től fogva a könyvtárnoki tisztet is viselte. — Czikke a Tudományos Gyűjteményben (1835. VI. Báró Buday Ignácz
hadi pályájára visszaemlékezés). — Levele Horvát Istvánhoz, Sopron, 1835.
máj. 23. (a m. n. múzeum kézirattárában).
lUüllner Mátyás, A soproni ev. fötanoda
története. Sopron, 1857., 96., 97., 99., 113. 1.
és g y á s z j e l e n t é s .

Hétschey Aclolf, a birka- és gyapjumosás és más kelmék tisztítása cs. kir.
szabadalmának birtokosa Pesten, hol 188B.
ápr. 26. meghalt 74 éves korában. —
Czikkei a Győri Közlönyben (1860. 59—
64. sz. A halli fürdő és környéke); a
Gazdasági Lapokban (1862. A magyar
gyapjútermelés szemben a londoni ki-
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állítással). — Munkái: 1. Utasítás a
cs. kir. szab. birka- és gyapju-mosás
kellékeiről. Pest, 1860. (Magyar és német
szöveg). — 2. Instruction
zum Gebrauche des k. k. ausschl. priv. Schafund Wollwasch-Pulvers mit kalter Anwendung, nebst praktischer Belehrung
für Wollproducenten und Wollhändler.
U. ott, 1860. — Szerkesztette és kiadta
a Pester Markt cz. lapot 1860-ban.
Szinntjei Könyvészete és gyászjelentés.

Hettyey Samu (makkos-hetyei), esztergomi kanonok, szül. 1845. szept. 22.
Hettyénben; a gymnasiumot Szombathelyen és Esztergomban végezte ; a theologiát ugyanott hallgatta. 1870. júl. 2.
miséspappá szenteltetett föl. Tanár volt
a nagyszombati főgymnasiumban, majd
tanár és tanulmányi felügyelő az esztergomi érseki lyceumban. Később lelkiigazgató lett a bécsi Pazmaneumban,
1898. herczegprimási lelkiigazgató. 1894.
esztergomi kanonok. — Értekezése az
István bácsi Naptárában (1869. A tanítók szellemkincseinek gyűjteményéről,
vagyis : Javaslat a néptanítók számára,
hogy mikép kelljen az olvasott könyvekből jegyzeteket készítniök. miszerint az
olvasottakat emiékökbe jobban bevéshessék és ily szemelvényeiket, mint becses szellemi kincseket szükséghez képest
könnyű szerével felhasználhassák).
Vj M. Sión 1886. 114. I.—Zelliger,
Egyházi
írók Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 167. 1.
— Pallas

Nagy

lexikona

I X . 154. 1.

Hetyey Benedek, r. kath. lelkész a
szombathelyi egyházmegyében és szentszéki ülnök. Meghalt 1862. febr. 5. —
Könyvismertetéseket írt a M. Sajtóba
(1856. 221., 222. sz.); czikke az István
bácsi Naptárában (1859. Jaáki templom).
M. Tudom.

Értekező

1862. I . 188. 1.

Hetyey Gábor,
tanítóképző-intézeti
igazgató, született 1843. június 26-án
(Orbók szerint 1841. január 21.) Bodméron (Fehérmegyében) ;- a budapesti
evang. ref. gymnasium befejezése után,
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a pesti egyetemen bölcseletet hallgatott
és középiskolai tanárrá képezte ki magát, mire nevelősködött és mint nevelő
Gönczy Pállal is ismeretségbe jutott. Ez
ismeretség folytán Gönczy a budai állami
tanítóképző intézetbe 1870-ben neveztette
ki mindjárt az első szervezés alkalmával
segédtanárnak, honnét 1873 ban Németországba tanulmányi útra indult. Budáról Székely-Keresztúrra 1873. november 27-én került mint rendes tanár
és innen 1881-ben kinevezték a dévai
állami tanítóképző-intézet igazgatójává
s itt működött 1894. július 21-én Budapesten történt halálaig. — Mint költő
nem rég tűnt fel, bár már deákkorában
irogatott és később mint paedagogus gyermekverseket írt. 1891-ben megjelent verskötete tette nevét ismertté s azóta írt
versei leginkább a Pósa Lajos által szerkesztett Én Újságomban jelentek meg ;
ezek a gyermeki naiv érzelmeket és
gondolatokat élénken és igaz közvetlenséggel fejezik ki, eleven phantáziával
megírt regéi pedig dicséretet arattak. —
Czikkei a Néptanítók Lapjában (1880.
Könyvism,, 1883. Halmai uram, a jó
öreg tanító, 1885. Ugrondi Elemér, életkép, 1891. Ifjúsági iratok, Gyermekujságok); a Paedagogiai Plutarchban (Pozsony, 1887. Réthi Lajos életrajza). —
Munkái: 1. Gyöngyvirágok.
Gyermekversek, négy szines képpel és hazai művészek rajzaival. Bpest, 1891. (Ism. Néptanítók Lapja, Prot. Egyh. és Iskolai Lap.
2. kiadás. U. ott, 1892. Pósa Lajos előszavával). — 2. Mondák, regék a magyar
történelemből.
U. ott. 1895. (Filléres
Könyvtár 13.) — Megindította 1886-ban
a Magyar Tanítóképző cz. tanügyi lapot,
melyet anyagi áldozatokkal és nagy szorgalommal négy évig szerkesztett, első
sorban a tanítóképző tanárokban a testületi szellemet, összetartást igyekezve
élesztgetni, s izgatásai folytán 1889-ben
a képezdei tanárok egyesületét meg is alkotta.
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Hetzel
Képtanítók

Lapja

— Paedagogiai

1873. 4 8 . Sz., 1883. 33. SZ.

Zsebnaptár,

szerk. Orbók

Mór.

Pozsony, 1886—87. 164. 1. arczk. — Hl. Könyvészet

1890—91.

201. SZ.,
443.

1.

Pesti
—

—

Napló

Pallas

1894:

Budapesti

201. SZ.,

Nagy

Lexikona

Hl.

Hírlap
Paedagogia

IX.

154. 1.

(Kiss Áron).

Hetzel Samu, nyug. községi iskolai igazgató, szül. 1840. június 26. Uj-Verbászon
Bács-Bodrogmegyében; tanult 1857-től
Felső-Lövőn a tanítóseminariumban és
a tanképesség elnyerése után ugyanott
1859-ben segédtanár volt; 1860-tól 1871-ig
lieblingi tanító; innét Temesvárra nevezték ki rendkívüli tanítónak, 1876. nov.
23. megválasztatott belvárosi községi iskolaigazgatónak. 1869—72-ig és 1 8 8 6 89-ig a délmagyarországi tanítóegyletnek
elnöke volt, mindig a Diesterweg-féle
irányt követve. 1872-ben a kormány
költségén kiment Hamburgba az ott tartott általános német tanítógyűlés és tanszerkiállítás látogatására. 1874 óta minden
év nyarán, a nagy szünidőben utazott;
beutazta Németországot és Svájczot, Romániát, Olasz-, Franczia- s Angolországot. 1892. ápr. 1. nyugalmaztatott. Jelenleg Temesvár-Mebalán, hol magának
házat épített, kertészeti s irodalmi munkávalfoglalkozik.— Munkatársa volt aFeierabend-nek (Budapest, 1862—67), a Temeswarer Wochenblatt-nak (1862—65),
a Temesi Lapoknak, a Neue Temeswarer
Zeitungnak, a Jugendfreundnak (Budapest), a Pester Volksblattnak (1866). az
Ungarischer Schulbotenak (czikke ebben:
Über Jugendschriften im Allgemeinen und
die Ferd. Schmidt'schen Schriften insbesondere), a Néptanítók Lapjának (1872.
A hamburgi tanszerkiállítás). — Munkái: 1. Gemeinnütziger
Volkskalender.
Temesvár, 1869—1872. — 2. Kurzgefasste Local-Geschichte
des Marktfleckens Liebling. U. ott, 1870. — 3. Geschichte und Statistik des Volksschulwesens in Temesvár.
Temesvár, 1873.
— 4. Die Jjebensgeschichte Kaiser Josef II. U. ott, 1874. — 5. Ein ernstes
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Wort an Eltern unci Lehrer. U. ott.
1875. — 6. Was die Leute zu Tippenhausen über die nächste
Deputirtenwahl sprechen. U. ott, 1875. — 7. Die
Geschichte vom armen Stoffel. Preisgekrönt vom Südungarischen Lehrerverein. U. ott, 1876. — 8. Kenessey úr
és az iskolai takarékpénztárak.
U. ott.
1875. — 9. Zwei ungleiche Mütter. U.
ott, 1877. — 10. Temesmegye
földrajza
. . . a megyebeli elemi iskolák számára
. . . U. ott, (1879. Temesm. térképével,
magyar és német szöveg. 2. kiadás.
1882. 3. k. 1883. U. ott.) — 11. Általános földrajz,
különös tekintettel Magyarországra, elemi iskolák felsőbb osztálybeli növendékei számára. U. ott, (1880.
Magyar és német szöveggel. Ism. Néptanítók Lapja. 2. kiadás 1882., 3. kiadás.
U. ott, 1884.) — 12. Der Gevatter. IIlustrirter Familienkalender auf d. J. 1882.
U. ott. — 13. Elementar
Sprachbüchlein, für die II., III. und IV. Klasse der
Elementarschulen in Ungarn. U. ott, 1882.
— 14. Die Lebensgeschichte
des ungarischen Dichters Johann
Arany. U.
ott. (1882. Jutalomban részesült). — 15.
Kurzgefasste Geographie für Volksschulen in Ungarn. U. ott, (1882.) — 16.
Das Büchlein vom «Grössten
Ungar».
Charakterzüge aus dem thatenreichen
Leben Stephan Széchenyi's. U. ott, (1883.)
— 17. Aquarellbilder
aus meiner vierten Reise nach Deutschland. U. ott, 1884.
— 18. Lesebuch für Volksschulen in
Ungarn. U. ott, 1885—87. Három rész.
(I. 3. kiadásban.) — 19. Vázlatok Temesvár sz. kir. város községi népiskolái
történetéből. Különös tekintettel az 1873tól 1890-ig terjedő évekre, mint a magyarosodás időszakára. Hivatalos okmányok
nyomán. Kiadja a községi iskolaszék.
U. ott. 1890. — 20. Wie der Deutsche
spricht. Phraseologie der deutschen Sprache vom kulturhistorischen Standpunkte.
U. ott, 1895. (Sajtó alatt.) — Szerkesztette az IUustrirte Dorfzeitungot (kiadta
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Hornyánszky V. Budapesten); a temesvári Hausfreund-ot 1877. szept. 12-től
1878 végéig; a temesvári Beobachtert
1885-ben. (Ezen lapokba vegyes tartalmú
czikkeket és népies beszélyeket írt).
Horváth
1887.,

Ignácz Könyvészete

1890.

—

M.

Könyvészet

1883., 1885.,
1886. —

Kiss

Áron, M. Népiskolai T a n í t á s Története 332.,
344. 1. — Kiszlingstein
lövői
állása

ág. hitv.
emlékére

tanítóképző
kiadott

Könyvészete. —
intézet
Album.

Felső-

50 éves

fenn-

Békés,

1895,

29. 1. (Vadny József, életr. és arczk.)

Heuffel János, orvosdoktor és megyei
főorvos, szül. 1800-ban Modorban (Pozsonyin.); középiskoláit a pozsonyi ág.
ev. lyceumban végezte ; 1820-ban a bécsi
egyetemre meni, hol az orvosi és természettudományokat hallgatta. 1827-ben
a pesti egyetemen nyert orvosdoktori
oklevelet és nemsokára reá, mint báró
Aczél aradvármegyei uradalmi orvosa,
e vidéknek a Kárpátokat és a Balkánt
összekötő flórájával ismerkedett meg.
1829. máj. 1. Krassómegye tiszti főorvosának Lúgosra hivatott meg. 1850-ben
az osztrák kormány kerületi orvosnak
nevezte ki s ezen állásában kerületének
közegészségügye körül fáradozott. 1852ben az osztrák kormány megbízásából
Kollárt, a bécsi cs. kir. természettárnak
őrét, kísérte a Bánát délkeleti részében
tett tudományos utazásában. 1853-ban
Nagy-Becskerekre nevezte ki az osztrák
kormány kerületi orvosnak ; ezen állást
azonban nem fogadta el, hanem mint
gyakorló orvos továbbra is Lúgoson maradt, hol 1857. szept. 22. meghalt. Gazdag füvészeti gyűjteményt hagyott maga
után, mely nemcsak hazai, de csere útján nyert külföldi növényeket is foglalt
magában; Haynald érsek vette meg és
jelenleg a m. n. múzeum tulajdona. —
Czikkei a Flora cz. folyóiratban (1831.
Verzeichniss der um Pressburg vorkommenden, in Endlicher's Flora Posoniensis
nicht erwähnten Pflanzen, Endlicher munkájának ismertetése Plantarum Hungáriáé novarum aut minus rite cognitarum
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Decas I., 1835. Decas II. kézirata a m.
n. múzeumban, 1844. Caricineae in regnis Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae, magnoque Transilvaniae principatu sponte
nascentes, enumertae et digestae, kézirata a m. n. múzeumban, 1853. Sertum
plantarum novarum, 1854. Über einige
verwechselte Arten der Flora Ungarns);
a Rohonczi Közleményekben (1840. A
kelet-lothiani, scotiai kerületbéli, mezei
gazdaságnak leírása); a M. orvosok és
természetvizsgálók Munkálataiban (IV.
1844. Caricineae Hungáriáé, Slavoniae.
Croatiae, Transylvaniae); a M. természettudományi társulat Évkönyvében (II.
1845—50. A kolumbácsi tipolyáról) ; a
Zeitschrift für Natur und Heilkundeban
(1850. Beiträge zur Kenntniss der in
Ungarn vorkommenden Arten aus der
Gattung Quercus Linn, mit im Herbst
fallenden Blättern, Eine nervöse Hydrophobie, 1854. Über die Pflanzengattung
Taraxacum Hall, und ein neues aus derselben geschiedenes Genus : Diószegia) ;
az Österr. botan. Zeitschriftben (VII. Mittheilungen aus dem Gebiete der Flora
des Banates, 1857—58. Diagnosen neuer
oder verwechselter Pflanzenarten aus
dem Banate); a Linnaeaban (XXXIII.
Junei et Luzulae generum species per
Hungáriám observatae a beato Heuffelio
Dre. concinnatae. Manuscriptumpost mortem auctoris publicatum.) — Munkái:
1. Dissertatio inauguralis medico-botanica de distributione plantarum geographica per comitatum Hungáriáé Pestiensem. Pestini, 1827. — 2.
Enumeratio
plantarum
in Banatu Temesiensi sponte
crescentium et frequentius cultarum. Vindobonae, 1858. (Különnyomat a Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellschaft
cz. folyóiratból.) — 3. Fragmenta
monographiae caricum Hungáriáé. . . Edidit
Aug. Kanitz. Braunschweig, 1863. (Különnyomat a Linnaea XXXI. kötetéből).
Hanák

dalma

János,

Az állattan

Magyarországban.

2G. iv sajtó

alá adatolt

története és iro-

Pest,

1895.

1849. 184.,

október

24.

Heutsch—Hevánszky
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194.,

213.

1.

—

Zeitschrift

für Natur-

und

H e i l k u n d e in U n g a r n 1858. 29. sz. (Petzelt
A. R.) — Kanitz, August, Versuch einer Geschichte der u n g a r i s c h e n Botanik. Halle.
1865. 168—181. 1. — Szinnyei Könyvészete. —
Allg.

Deutsche

Biographie

Nagy

lexikona

I X . 155. ( F i a l a . )

X I I . 324.

—

Pallas

Heutsch (Heutschiiis) Fülöp, ág. ev.
lelkész, hunfalui (Hunsdorf) származású;
a jolsvai, szepes-váraljai s a lőcsei iskolákban tanult, hol a felsőbb tudományokban Ursinus Illés tanította; tanulmányainak folytatására Gráczba s Táborba
(Csehországba) ment, mire báró Hottcz
gyermekeinek nevelője lett. Hazájába
visszatérvén, a menhárdi lelkész hívta
meg diaconusának és 1624. máj. 28. lelkésznek szenteltetett föl; innét Dobsinára hívták meg lelkésznek, hol 1657-ben
meghalt. — Munkája: Trifolivm.
1.
Schema S. Georgij : 2. Ejusdem Onomasterium: & 3. Diadema Princípium.
1. Memoriae & gloriae: 2. Bono Omini
& Nomini: 3. Honori & decori. Illustr.
& Eccell. Transylvaniae Principis ac
Domini Georgii R á k ó c z i . . . Domini mihi
gratiosissimi, clementissimi, benignissimi.
d i c a t u m . . . Leutschoviae, 1644.
Klein,

N a c h r i c h t e n I . 1 2 1 . — Szabó

Károly,

Régi M. K ö n y v t á r II. 181. 1.

Heutsch ( H e u t s c h i u s ) Fülöp, ág. ev.
superintended, előbbinek és Ladoscbi
Anna fia, szül. 1628-ban Szepes-Váralján ; miután a szepesmegyei iskolákban
tanult, Modorba (Pozsonym.) ment és
1651. máj. 24-től a vittenbergai egyetemen végezte tanulmányait. Hazájába viszszatérvén, 1653-ig Szepesváralján szüleinél tartózkodott, midőn Szepes-Olasziba
hívták meg tanítónak. Atyja halála (1657)
után Dobsmán választották meg lelkésznek és jan. 21. hivatalába Wagner Márton superintendens avatta fel. 1662-ben
Kassára hivatott meg; 1672-ben azonban
a többi protestáns lelkészekkel együtt ő
is számkivetést szenvedett. 1681-ben ismét visszatért Kassára s 1683. júl. 26.
a bártfai zsinaton, a Lengyelországból
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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visszatérni nem hajlandó Liefmann Mihály helyére superintendensnek választatott. Meghalt 1686 ban. — Munkája:
Corona Margaritaria
sive sub hujus
Emblemata
Gloriosum
Christianarum
Puerperarum Epigramma. Ejne Gejstliche Perlen-Krone .. . Leutscbau, 1673.
(Klesch Margit asszony Klesch Kristóf
lelkész neje fölött 1673. máj. 17. tartott
halotti prédikáczió. Végén : alkalmi költeményei).
Klein,

N a c h r i c h t e n I . 123. 1.

—

maeides.

Memoriae Ungarorum

143. —

Bartholo-

Monumenta I. 71. 1. — Szabó Károly,
M. K ö n y v t á r II. 363. 1.

Fabó,

Régi

Hevánszky Lipót, theologiai doktor
és tanár, szül. 1798. nov. 14. Nagyszombatban ; 1813-ban az esztergomi egyházmegyében lépett a papi pályára; a bölcseletet 1815-től Nagyszombatban,
a
theologiát 1817-től Bécsben végezte. 1822ben fölszenteltetvén, egy ideig Pesten
mint segédlelkész működött; 1825-ben
a pesti központi papnevelőben tanulmányi felügyelő volt; az egyetemen egy
ideig, mint helyettes tanár, a neveléstudományt adta elő. 1835-ben aligazgató,
egyúttal lelki igazgató és tanár lett a
pozsonyi Emericanumban, hol 1844. aug.
4. meghalt. — Munkái: 1. Predigt am
Tage des H. Joseph Calasanct vorgetragen in der Kirche der frommen Schulen
zu Pesth im J. 1830. Pest. — 2. FastenPredigten nebst einer Predigt am Charfreytage vorgetragen in der Haupt-Pfarrkirche zu Pesth im J. 1830. Gran, 1830.
— 3. Dank-Bede
gehalten als die Cholera-Seuche in der Stadt Pesth nachgelassen hatte, und vorgetragen in der
Hauptpfarrkirche den 2. Oct. 1831. Pesth.
— 4. Fasten-Predigten
nebst einer Predigt am Charfreytage, vorgetragen in der
Haupt-Pfarrkirche zu Pesth, 1833. Pesth.
— 5. Fastenpredigten
nebst einer Predigt am Charfreytage, gehalten in der
Bürger-Spital-Kirche zu Pressburg im J.
1837. Pressburg, 1838. (Ugyanez 1841.
27
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u. ott.) — 6. Die Ewigkeit,
dargestellt
in sechs Predigten nebst einer Predigt
am Charfreitage. U. ott. 1842. — 7.
Fastenund
Gelegenheitspredigten.
Handschriftlicher Nachlass. U. ott. 1845.
Status Praesens regiae literarum Universitatis Ungaricae. Budao, 1830. 36. 1. — Hazai
s Külföldi
HI. Sion

Tudósítások

1830. I I .

1886. 114. — Petrik

2. SZ.

—

Bibliogr. —

tiger, Egyházi írók Csarnoka.
bat. 1893. 168.

Uj
Zei-

Nagyszom-

Hevenesi Gábor (kis-bevesi), bölcseleti s theologiáí doktor. Jézustársasági
áldozópap és tanár, szül. 1656. márcz.
24. Miskén Vasmegyében nemes családból ; 1671. okt. 23. Sopronban lépett a
rendbe ; Nagyszombatban tanította a huni aniorákat ; a rhetorikát és bölcseletet
Bécsben, a theologiát ugyanott és Gráczban adta elő hat évig; azután rector és
a rend növendékeinek mestere volt Bécsben és a collegium rectora 1700., 1703—
1706-ig; Nagyszombatban a bölcseleti
kar dékánja 1689—91. ; a hécsi Pázmánintézetnek is igazgatója és az ausztriai
jezsuiták provinciálisa volt. A rend gyűlésére Rómába küldetett. Bécsben Kolonicz cardinalis-érseknek halálaig tanácsadója és segéde volt. I. Leopold király
és császár is többször kikérte véleményét. Vasszorgalmát a theologiáí tudományokon kívül különösen a magyar
egyházi történelemre fordította; czélját
leginkább oklevelek és történelmi kéziratok gyűjtése által vélte elérhetni; ezért
folytonosan búvárkodott és naponként
csak négy órát szentelt alvásnak. A testi
sanyargatást egyebekben is nagy mértékben gyakorlá. Többi közt beszélik róla:
hogy derekán vas lánczot viselt, mely
végre a húsba ette magát és csak kimetszés
által volt levehető. Megemlítendő még,
hogy e fáradhatatlan férfiú igen sokat
tett és pénzt is nagy sikerrel gyűjtött a
hazai tudományos intézetek emelésére.
Meghalt 1715. márcz. 11. Bécsben. —
Munkái: 1. Succus Prudentiae
sive
Discursus Ethici, e Senecae Cordubensis
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Philosophi operibus collecti... Viennae.
1680. (U. ott, 1690. és Nagyszombat,
1701.) — 2. Urbis Viennensis
Propugnatorum Landes. Graecii. 1684. — 3.
Diarium adolescentis studiosi, sive Methodus actiones quotidianas bene, et
fructuose obeundi, Sanctorum Adolescentum exemplis illustrata. Graecii, 1684.
(és 1752., Nagyszombat, 1717.. 1719.,
1728., 1729., Kassa, 1726., Pozsony, 1729.,
1756., utánnyomatott Bécsben 1752.,
Linczben, Nagyszombatban sat., végre
Egerben, 1775.) — 4. Calendarium
Marianum
E. Victorijs Contra Gentiles,
Turcas, Haereticos. et alios injusti Belli
Authores.. .Graecii, 1685. (Nagyszombat.
1685., 1714., 1730., 1768. és 1769., Kassa,
1742. ; Hasi jezsuita szláv nyelvre is
lefordította. Laibach, 1719.) — 5. Styriae Ducum Memoria ab Ottocaro usque
ad Leopoldum. Graecii. 1685. — 6.
Aucupium Innocentiae
contra stygium
aucupem exemplo juvenis Landelini. sive
ad fugienda pravae societatis pericula
brevis admonitio. Graecii, 1685. (Nagyszombat, 1716., 1732. és Köln. 1716.,
Pozsony, 1734.. Lublin, 1737., Bécs, 1741.
sat., lengyelre ford. Vilna. 1722., 1733.
e
és 1738.) — 7. Ethica Austriaca
Lemmatis Austriacorum Imperatorum.
Viennae, 1686. (Grácz, 1729.) — 8. Regula Begum amor et Timor, sive S.
Ladislaus Rex Hungáriáé Amore et Timore gubernans. Viennae, 1688. — 9.
Atlas Parvus Hungáriáé
seu Geographica Hungáriáé in 40 tabellas divisae
descriptio. Viennae, 1689. (Szörényi. Propylaeum Bibi. Graecensis cz. munkájában Vols Ernőt tartja ezen munka szerzőjének.) — 10. Philosophia
Polemica
seu Theses philosophiae quaestionibus
de re bellica distinctae. U. ott, 1690. —
11. Placita philosophica.
quaestionibus
ethicis, politicis et symbolis illustrata.
U. ott, 1690. — 12. Philosophia
sacra
seu Quaestiones philosophicae occasione
textuum S. Scripturae deductae. U. ott,
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1690. (Kolozsvár, 1748., 1749.) — 13.
Meteora rationibus et experimentiis physicis illustrata. Viennae. 1690, (Nagyszombat, 1690. Két rész. U. ott, 1717.,
1726., 1727., 1728. és Kolozsvár, 1732.)
— 14. Vita S. Francisci
Xaverii Ind.
•et Jap. Apostoli. . .tbesibus philosophicis
distincta et vario carmine concinnata.
Viennae, 1690. — 15. S. Ephebus seu
S. Aloysius Gonzaga S. J. olim in Aula
Philippi tíisp. Regis bonoratus. Vita ejus
carmine et symbolis illustrata. U. ott,
1690. — 16. Academicus
Viennensis
sive B. Stanislaus Kostka Soc. Jesu:
Olim in facultate Pbilosophica Viennae
Studiosus, nunc Franc. C o l o n n a . . . Dum
i n . . .Universitate Viennensi, Prima AA.
LL. et Philosophiae Laurea condecorarentur. Promotore.. .U. ott, 1690. — 17.
Speculam
Innocentiae.
sive vita S.
Aloysii... Graecii, 1690. (München, 1690.,
1737., Bécs, 1691., Nagy-Szombat, 1717.,
1762. és Kolozsvár, 1738.; németül:
Augsburg, 1797., francziáúl: Pourrentry,
1715., lengyelül: Posen, 1725.) — 18.
Amoves Josephini, Sive Divorum amabilissimi, Divini Amoris nutritii, Mariae
sponsi, Ditionum Austriacae Domui subditarum Patroni tutelaris, Josephi vita,
. .. Viennae, 1792. — 19.
Ungaricae
Sanctitatis
Indicia.
Sive brevis quinquaginta Sanctorum & Beatorum memoria Iconibus expressa, qui vel â Sede
Apostolica, vel ab immortalibus temporis communi populi consensu, vel Scriptoľum probatorum authoritate. A Divi
Stephani Primi Regis tempore, in Ungaria viventes in Divorum census venerunt. Quibus accessit Appendix, in qua
ordine Alphabetico plusquam ducenti
alij Sancti & Beati in Ungariam vel nativitate, vel commoratione spectantes
recensentur . . . Tyrnaviae, 1692. — 20.
Laurea philosophica,
Quam D. Catharinae Virgini et Martýri, Philosophicae
Facultatis Tutelari E quinquaginta. Orationibus Panegyricis per totidem annos
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in Basilica Divi Stephani Proto-Martyris
dictis contextam obtulit Inclyta Facultas
Philosophica Viennensis, . . . Viennae,
1692. — 21. Vita B. Stanislai
Kosstha cum 48 iconibus. U. ott, 1693. —
22. Flores Indici sive documenta ex
aureis Sancti Indiarum Apostoli Francisci Xaverii S. J. epistolis decerpta et
per singulos totius annis dies distribuia.
U. ott, 1694. (és 1714., 1723., 1747.,
Prága, 1697., München, 1697., 1702.,
Danzig, 1701., Brunsberg, 1697., 1716.,
Köln, 1713., Nagyszombat, 1714., Brunsberg, 1716., Sandomir, 1741.; németül : München, 1739., Steyl, 1784.,
hollandül: Amsterdam, 1885.) — 23.
Fructus Indici, seu Quotidiana ex Vita
S. Francisci Xav. Yirtutis exempla decerpta et in singulos anni dies distributa. Viennae, 1696. (és 1747. Monachii.
1714., Nagyszombat, 1714. és 1720., németül : Bécs, 1747., Grácz, 1782.)— 24.
Ars bonae mortis sive quotidiana erga
Sanctissimam Dei Matrem Mariam pietas
ad omnia quidem vtilis... .Viennae, 1695.
(1738. és 1744., Köln, 1708., 1720., 1758.,
Passau, 1708., Linz, 1713., Nagyszombat, 1714., 1728., 1756., Brunsberg, 1721.,
Ingolstadt, 1721., Grácz, 1726., 1732.,
Lőcse, 1729., Krems, 1735., Varsó, 1737..
Luzern, 1748., Dilingen, 1751., München,
1764—65., Lyon, 1838., Turin, 1884.;
magyarúl: 1823. Bors jezsuita által ford.,
németül: Bécs, 1705., Köln, 1709. és 1749 ;
francziáúl: Paris, 1865.; portugalúl :
ford. Anjos. Cosinbra, 1732. ; lengyelül:
Lemberg, 1748.) — 25. Scintillae
Ignatianae, sive Sancti Ignatii de L o y o l a . . .
Apophtegmata Sacra per singulos anni
dies distributa.. .Viennae. 1705. (és 1721.,
1/38., 1749., 1750.J 1752., 1757., hely n..
1707., Brunsberg, 1712., Nagyszombat,
1713, 1715., 1725., 1734., 1752., München, 1715., Rommerskirchen, 1715.,
Mindelheim, 1716., Grácz, 1712., 1718.,
1725., Klagenfurt, 1749., Köln 1715.,
1751., Boroszló, 1757., 1759., Mainz
27*
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1808., 1841., Antwerpen, 1834., Paris.
1839., Trier, 1868., Uj Mexico, 1888.;
németül: Köln, 1718., Prága, 1732.,
Aachen. 1828., Paderborn, 1853., 1871.,
1888., Bécs, 1864., 1872., Majna-Frankfurt. 1869., spanyolúl: Sevilla, 1753.,
1881., lengyelül : Lublin, 1710., 1713.,
1747.) — 26. Calendarium
Eucharisticum sive perpetuus Sanctissimae Eucharistiae cultus. Per quotidiana Sanctorum
exempla et monita propositus .. . Viennae, 1708. (u. ott, 1709., Nagyszombat, 1714 és 1715 körűi, Münster.
1721., Varsó,
1 7 3 9 - 4 0 . ; lengyelül
habi1752 vagy 1753.) — 27. Cura
tuati
sive Peccati exterminium, Maxime ad quod natura magis inclinat,
per decern dierum Veneris, Christi Crucifixi, Dolorosae Virginis, SS. Ignatii et
Xaverii Honoribus Instituendam solidam
Devotionem proposita. Hely és év n.
(és Bécs, 1707., 1748., Nagyszombat,
1714.. 1751., 1770., Augsburg, év n.,
1720., Köln. 1717., München. 1726., 1745.,
Olmüz, 1754., Dilingen, 1721., Haga,
1726; németül: Bécs, 1719., spanyolúl:
Sevilla, 1782., francziáúl:
München,
1758.) — 28. Cura Salutis,
sive de
Statu Vitae Mature ac prudentei- deliberandi Methodus... Viennae, 1709., (u. ott.
1712., 1714., Köln, 1716. Epistolae Apologeticae adversus Libellum Cura Salutis. Editionibus et observationibus illustravit Bernardus Pezius S. G. Campoduni, 1715.) — 29. Alphabetum
Angelicum sive Angeli custodis in cliente suo
adolescente ad custodiendam Castitatem
instituendo conatus. Viennae, 1709. (Nagyszombat, 1716.) — 30.
Quadragesima
Christo patienti sacra, quotidianis Considerationibus illustrata... Graecii, 1713.
(Nagyszombat, 1714., 1718.. 1730., 1733.,
1742., 1743., 1745., Bécs, 1718., Passau,
1730.. Klagenfurt, 1752., Köln, 1754..
Augsburg, 1763., magyarúl: Nagyszombat, 1739., ford. Taxonyi János, 1793.,
Pest, 1718. és Eger, 1793., németül:

839

Pozsony, 1726., Paderborn, év n.. 1868.
és 3. kiadásban u. ott, 1891., Linz, 1858.,
francziáúl: Brüssel, 1730., 1742, szlávúl: Laibach, 1770., 1773., lengyelül:
Lemberg, 1769. és vendül, év n.) — 31,
Flores quotidiani
sive Sanctorum Castitatis amantium exempla . . . Viennae,
1714., (Nagyszombat, 1714., 1729., Köln,.
1717., 1750., Brunsberg, 1721., München,
1737., 1756., Sandomir, 1741., Köln, 1750.,.
németül: Köln, 1711., 1717., Brunsberg,
1821.. Passau, 1837., 1839., 1853.) 32. Epliemerides
piarum
Ephemeridum, seu opera omnia ascetica. Pars 1.
continens Scintillas Ignatianas, Flores
quotidianos, Calendarium Eucharisticum
et Marianum, Flores et Fructus Indicos
et Artem bonae mortis. II. Manuductio
animae ad coelum cz. Tyrnaviae, 1714.
két rész (és 1716.. 1717., 1725., 1732,1747.,
1748. és Bécs. 1725., 1743.) —33. Cura
Innocentiae
in primo flore servandae,
Vel etiam. si pendita esset, reparandae
. . . Coloniae, 1717., (München, 1726.,
Nagyszombat, 1723., 1725.. 1732., Bécs,.
1743., Augsburg, 1752.. németül: Bécs,
1758.) — 34. Arbor vitae in coronam
reflorescens innocentia cordi vertantis
aetatis implantata. . .Lubló, 1737. — 35.
Lies beatae Aeternitatis.
Tyrnaviae,.
1758. — 36. Memoriale Gabrieli Hevenesii S. Congregationi Inquisitionis cum
Epistola Cardinalis oblatum . . . Oeniponte, 1885. (Kivonat H. kézirataiból:
História sacra Ecclesiae Hungaricae centum fere tomis comprehensa. ezen kéziratgyűjteményt Kolonics kardinalistól
kapta, kinek gyóntatója volt; Elogia defunctorum S. J. Prov. Austriacae ab
Anno 1616 ad 1700, per menses duodecim totidem Tomulis, kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban ; Excerpta ex
Collectione Hevesiana ad statum Religionis Austriae et Moraviae pertinentia,
kézirata a bécsi császári könyvtárban.)
— Kéziratai: 91 ívrét kötet a budapesti
egyetemi könyvtárban őriztetnek, melyek
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a hazai történetírás nevezetes kútforrá-sát képezik; Index topographicus in
Bibliothecam S. J. scriptorum P. Nathan.
Sotweli, exhibens loca impressorum librorum (a pannonhalmi benedekrendiek
könyvtárában); Elenchus litteralium instrumentorum (ívrét 178 levél, a m. n.
múzeumi kézirattárban).
Georgi, Alig. E u r o p . Bücher-Lexicon. Leipzig, 1742. II. T h . 251., I. Suppl. 1750. 175. 1.
— Locher,

Joh.

Josephus,

Speculum

Acade-

m i c u m Viennense. Viennae, 1773. 58., 160.,
173. 1. — Horányi, Memoria II. 108—113. 1.
—

Cornides,

B i b l i o t e c a 1792. 82.

—

Schwart-

ner, I n t r o d u c t i o in a r t e m diplomaticam.
Bndae, 1802. — Zeitschrift von u. f ü r Ungern
I I I . 1803. 175. 1.. I V . 1803.

—

Sartori,

Cata-

logus T h e r e s i a n a e Academiae. Vindobonae,
1803. IV. 249. 1. — Catalogvs Bibl. F r . Com.
Széchenyi I. 482. — Engel, Geschichte d.
U n g r . Reichs I. 6. 1. — Fejér, Codex diplom a t i c s . T. I. Vol. II. Praef. 10—26.1. (kéziratairól) és História Academiae 40., 220. 1. —
Közhasznú

Esmeretek

P á l , ) — Danielik,

244.

(Fábri

M . í r ó k I I . 110. —

Tára

VI.

Stoeger,

S c r i p t o r e s 136. — Egyetemes
I X . 213. ( F r a k n ó i V . )

Literatúry
Szinnyei

—

HI.
Jungmann,

Ceské. P r á g a ,

Joseph,

1825. 456. 1. —
Károly,

Régi

M . K ö n y v t á r I I , 466., 565. 1. — Pauler

'ľiva-

^lar,

Könyvészete. —

Encyclopaedia

Szabó

A b u d a p e s t i m. kir.

t ö r t é n e t e I . 3 0 . , 290. 1. — De

tudom.-egyetem
Backer-Sommer-

vogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus I. Partie. Bibliogr. IV. Bruxelles, Paris,
1893. 340—360. (Munkáinak részletes leírásával). — Catalogus Manuscriptorum Bibl.
reg. scient. U n i v e r s i t a t i s Budapestiensis
Budae, 1894. II. 395--700. 1. (Kézirat-gyüjteínényének részletes jegyzéke).

Hevesy Géza, hadnagy a magyar légiónál Olaszországban ; 1861-ben százados volt az olasz hadseregben. 1862-ben
Milanóban volt. Szolgált a cs. kir. hadseregben mint káplár 1847-ben. — Költeménye a Napkeletben (1859); Czikkei
a Hölgyfutárban (1861. Türr házasságáról, Levelek Sorrentóból és Genuából),
a Győri Közlönyben (1861. 67—72. sz.
Egy légionárius naplójából), a Családi
Körben (1861. 4 0 - 4 2 . , 44. sz. Egy volt
honvéd naplója 1860—61-ben, Málta szigete), a Honvédmenház Könyvében (Pest,
1870. Egy kiáltvány Kossuth Lajostól.)
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— Munkája: Tárogató.
Magyarország
aranytrombitásának baráti emlékül. Genua. júl. 24. 1861. Genf, 1861. (Költemények. Nyomt. Puky Miklós.)
Kertbeny, Magyar Költök 1840—1880. 16. 1.
(Kefelevonat.) — Petrik Könyvészete.

Hevesi János, polgáriskolai tanító s
okleveles tornatanár, szül. 1861. jún. 21.
Al-Debrőn (Hevesm.) jó módu földmives
szülőktől; a gymnasium alsó osztályait
Egerben a cziszterczitáknál, az elemi tanítóképző tanfolyamait pedig Kalocsán
végezte s 1879. jún. tanítói oklevelet
nyert. 1879—84-ig pestmegyei Keczelen
volt tanító ; 1884—87-ig Budapesten a
polgáriskolai tanítóképzőt végezte s jún.
a nyelv- és történettudományi szakcsoportból tanítói, a tornászatból pedig tanári oklevelet nyert. 1887. aug. a közoktatási miniszter a kapuvári (Sopronm.)
állami polgári fiú- és leányiskolához nevezte ki, a hol jelenleg is működik. A
tornát is oly sikerrel tanítja, hogy az
iskola 32 növendéke az 1895. máj. 30.
Győrött tartott kerületi ifjúsági tornaversenyen, a versenyző 17 iskola között, a
harmadik versenydíjat: ezüst érmet és
díszoklevelet vívott ki az intézet számára.
A dunántúli közművelődési egyesület irodalmi szakosztálya, mely Rákosi Jenő elnöklete alatt 1894-ben megalakult, tagjává választotta. 1884-ben Jakkel családi
nevét Hevesire változtatta. 1889. decz.
25. Kapuvárott, hol eddig hirlap nem
volt, Rábaköz cz. társadalmi hetilapot
alapított, mely lapnak öt és fél évig
szerkesztője s kiadó-tulajdonosa volt.
1895. közepén egészségi okok miatt más
iskolához szándékozván magát áthelyeztetni, a lap tulajdon jogát eladta s az a
Kapuvárt 1893. január 1. megindított
Csorna-Kapuvár és Vidéke cz. hetilappal Rábaközi Hirlap czímen egyesült.
A Rábaköz legnagyobb részét ő maga
írta, czikkei különösen a Répczeszabályozás, gyermekmenedékház, artézi kút,
mezőgazdaság, czukkorrépatermelés, ál-
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lattenyésztés, a kis-czell-kapuvár-parndorfi vasútterv stb. kérdéseit tárgyalták ;
a lap tárczájában írt kisebb társadalmi
ügyekről, 1891-ben a temesvári kiállításról és útirajzokat Zimony, Belgrád, vaskapu és Herkules fürdőről sat. — Czikkei a Kalocsai Néplapban (1885. Szegény
diák utazása Budapesttől Keszthelyig),
a Néptanítók Lapjában (1890. A szépirás tanítása a helyesirástanítás szolgálatában), a Dunántuli Közm. Egyesület
Évkönyvében (1892. A Dunántuli kivándorlásról).
Századunk

Névváltoztatásai

103.

1.

és

Ön-

Naplóba (1889. Kapitány úr házassága,
elb.); a Képes Családi Lapokba (1889.); a
M. Szalonba (XII. 1 8 8 9 - 9 0 . A gyermek).
— Munkái: 1. Babos uram betegsége vagy
a pálinka hatása. A «Jó könyvek» 250
frankos pályázatán díjnyertes elbeszélés,.
3 képpel, rajzolta Gorró Lajos. Bpest,
1884. (Jó könyvek a magyarnép számára
28. Sikor Margit névvel.) — 2. Aprócseprő históriák.
U. ott, 1886. (Sikor
Margit névvel, Komócsi József előszavával. Ism. a Nemzet 145. sz.) — 3. Az élet..
Elbeszélések. U. ott. 1891. (Ism. Budapesti Hirlap 356. sz.)

életrajzi a d a t o k .

Hevesi Jdnosné, Sikor Margit, szül.
1861. márcz. 22. Győrött, hol atyja Sikor
József törvényszéki orvos és jogakadémiai
magántanár volt, anyja Toldy Ferencz
leánya I r m a ; 14 éves koráig Győrött
tanult a Zsalud-féle intézetben; atyja
ekkor a fővárosi mintarajziskolába küldte.
Ő azonban a szini képzőbe vágyott, mibe
viszont atyja nem egyezett bele. Egy év
múlva haza ment és végkép lemondott
a színészetről, de e pálya iránti rajongása majd kedélybeteggé tette. Tehetségét ekkor az írói pályán akarta érvényesíteni s mivel atyja ebben is akadályozta,
eleinte Nulla, később Nihil álnevek alatt
közölte tárczáit a győri lapokban. 1881ben tünt fel a Budapesti Hírlapban. 1887ben nőül ment Hevesi János középiskolai tanítóhoz és szerkesztőhöz, kivel
jelenleg Kapuvárt (Sopronm.) lakik. —
Beszédeket és tárczákat írt a győri Hazánkba, a Győri Közlönybe, a Győri Hírlapba s a Fővárosi Lapokba (álnevek
alatt); a Budapesti Hírlapba (1881. márcz.
Húshagyó kedd, hamvazó szerda); a
Koszorúba (1881. tárcza, melyet a Petőfi-társaság ülésén felolvastak) ; a M.
Gazdasszonyok Lapjába s a M. Háziaszszonyba (1885. czikkeivel kisebb pályadíjat nyert), a Budapesti Bazárba
(1888. Az élet hullámain, regény; 1893.
Mimóza kisasszony, regény); a Pesti
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.)/. Könyvészet

1884 , 1886. —

Faylné-Hental-

ler Mariska, A m a g y a r irónókröl. Budapest,
1889. 174. 1. — M. Szalon XII. 1889—90. arczk_
—

Pallas

Nagy

Lexikona

IX.

163. 1. é s

Ön-

életrajzi adatok.

Hevessi Jenő hírlapíró, szül. 1863.
jún. 1. Szegeden (Csongrádm.); előbb
a rajztanári pályára készült; 1882 óta
azonban teljesen az irodalmi pályán
működik. — Irodalmi működését humorisztikus dolgozatokkal kezdte meg a
fővárosi élczlapokban; később azonban
komolyabb irányú czikkeket írt a politikai napilapokba. Czikkei az Ifjúságban;
(1882—87), a Borszem Jankóban (1885),
az Üstökösben (1887), az Urambátyámban (1887 óta), a Vasmegyei Lapokban
(1886—90), a Szögedi Paprikában (1886
— 90. melynek segédszerkesztője s rajzolója volt), a Zentai Ellenőrben (1886
óta), a Pécskai Újságban (1887—88),.
a Szigetvár és Vidékében (1888), a Közérdekben (1888-90.) a Hetilapban (1888),.
Tata-Tóvárosi Híradóban (1889). a Bolond Istókban (1889 óta), a Moor és
Vidékében (1889 óta), a Kárpátaljában
(1889 óta), a Szegedi Naplóban (1890
óta), Szegedi Híradóban (1890., melynek
egyik rovatvezető munkatársa); 1891 óta
költeményeket és tárczaczikkeket írt a
következő lapokba: Budapesti élet, Közvélemény, Közérdek, Győri Közlöny, Maros, Gömöri Hirlap, Komárommegyei 1
Közlöny, Pápai Közlöny, Szabadság (Sza-
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badka), Bácskai Ellenőr, Kaposvár. Budapest, Amerikai Nemzetőr. Tapolcza és
Vidéke, Gömör. Felsőmagyarország, Szegedi Jogász Lapok. Pécsi Figyelő, HódMező-Vásárhely. Újvidék, Aradi Hiradó,
Herkó Páter, Határőr, Komárommegyei
Értesítő; Liptó. Nyitramegyei Közlöny,
Nagy-Károly és Vidéke, Szabolcsi Szabadsajtó, Vasmegyei Lapok, Esztergomi
Közlöny, Nagykőrösi Hírlap, Veszprém,
Torontál. Felvidéki Újság, Szamos, Hunyad, Zemplén. Tolnavármegye, Kisbér
és Vidéke (1895. szept. 15. a lap pályázatán 50 koronát, az első dijat, nyerte
Czigány szerelem cz. beszélye), Nógrádi
Lapok és Félegyházi Hiradó. 1895. márcz.
10. óta az Egyetértés politikai napilapnak
törvényszéki rovatvezetője. — Színműve
A csodadoktor, egy felvonásos bohózat
1895. jún. 21. került szinre Nagy-Maroson. — Munkái: 1. Egy csomó altatószer. (Elbeszelések innen-onnan.) Szeged.
1890. — 2. Köny és mosoly. U. ott,
1894. (Ism Főv. Lapok 12. sz.) — 3.
Őskori történetek. Humoros elbeszélések.
Bpest, 1895. (Sajtó alatt.) — Szerkesztette 1891-ben a Vasárnapot. 1 8 9 3 - 9 4 ben a Fakereskedők Lapját és 1894-ben
az Alföldi Lapok cz. társadalmi s szépirodalmi hetilapot; jelenleg pedig a Táncztanítók Lapja felelős szerkesztője Budapesten.
Ifjúság

1887. 3 5 . , 36. S Z . — Budapesti

Hírlap

1892. 192. sz. és önéletrajzi adatok.

Hevesy József, r. kath. lelkész, szül.
1834-ben;
hittudományi tanulmányai
után 1857-ben miséspappá szenteltetett
föl és jelenleg plébános Apczon Hevesmegyében. — Czikkei az Egerben (1863.
45., 46., sz. Meyerbeer Jakab, 1886. 25.
sz. Az apczi bor Dél-Amerikában), az
egri Népújságban (1881. Márton ludja.)
Schematismus

Agriensis

Koncz Akos, E g r i
Eger. 1892. 106. 1.

1891. 84., 168. 1. —

Egyházmegyei

Papok.

Hevesi József, hírlapíró, szül. 1857.
márczius 15. Fegyverneken (Jász-KunSzolnok megyében), hol egy magántanító
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vezette be a tudomány elemeibe. Már
13 éves volt, mikor Kecskemétre ment
a gymnasiumba; a rendesnél rövidebb
idő alatt végezte el a középiskolákat és
1877-ben Budapestre jött, hol az egyetem bölcseleti karán végezte tanulmányait, azután hírlapíró lett. — Első verse
1875-ben jelent meg. Több tárczát és
elbeszelést írt vidékről a Lukács Béla szerkesztése alatt megjelent Közvéleménybe
s a fővárosba érkezvén e lap mnnkatársa
lett; írt még a Figyelőbe (1876. 18. sz. Egy
népdal), a Pesti Naplóba (1878. 195., 196.
sz. Mühlbach L. levelezése egy magyar
ifjúval, 1888. 119. sz. Kossuthéknál sat.),
a Pesti Hírlapba, a Független Hírlapba,
a Budapestbe, a Képes Családi Lapokba
(1879—80., 1883. sat.), az Ország-Világba.
a M. Szalonba, a Pester Lloydba (1892.
121. sz. Klapka und Petőfi sat.), a Hölgyek Lapjába, a Magyarország és Nagyvilágba, a Nemzetbe, a Békésmegyei
Közlönybe (1883. 32. sz. Katona József
sírján egy kis reminiscentia), a M. Géniuszba (1892. A fóthi dal jubileuma,
1893. Falst aff. Verdi operája), a Szabad
Szóba (1894. 6. sz. Jókairól) sat. —
Munkái: 1. Ibolyák. Bpest, 1879. (Költemények.) — 2. A malom alatt. Daudet Alfons után ford. U. ott, 1879. — 3.
Névjegyek Janka asztalára.
Mező-Tur,
1880. (Elbeszélések.) — 4. Vig elbeszélések. Esztergom, 1883. — (Mulattató
Könyvtár 22.) — 5. A feltámadt
halott.
Bpest, 1886. (M. Mesemondó 11. sz. névtelenül.) — 6. Hamis gyémántok.
Elbeszélések. U. ott, 1886. (Ism. Nemzet
341. sz. P. Napló 333. sz., Főv. Lapok
313. sz. Németül : 'Kohút Adolf ford.
Zürich, 1890.) — 7. Apró
történetek.
U. ott, 1887. (Elbeszélések. Ism. Főv.
Lapok 1890. 64. sz. P. Napló 1890. 46.
sz.) — 8. Nászuton és egyéb Elbeszélések. U. ott, 1892. (Szépirodalmi könyvtár II. 7. Ism. Nemzet 1892. 139. sz.)
— 9. Az ár ellen. Regény. U. ott. 1892.
(Szépirodalmi könyvtár III. 10. Ism.
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Egyenlőség 1893. 18. sz. Nemzet 115.
sz. Főv. Lapok 123. sz. Pester Lloyd
104. sz.) — 10. A gordiusi
csomó és
egyéb elbeszélések. U. ott. 1895. — Irt
színműveket Hetényi Bélával együtt: A
harmadik, dramolette 1 felv., (először
adatott 1885. febr. 20. a nemzeti színházban. megjelent a M. Salonban II.
1884—85.); A lidércz, először 1885. szept.
6. a budai színkörben; Ősz és tavasz,
előadatott 1886 márcz. 3. a nemzeti
színházban; A szamárdiak. előadatott
Kecskeméten ; Nasztva, ezt egy Sarapov
Sergius nevű orosszal együtt irta; előadatott Kecskeméten. — Szerkesztette
Budapesten a Vasárnapi Lapokat 1880 —
81., az Ellenőrt 1883., a Magyar Salont
1884, máj. 1-től 1891. szeptemberig Fekete Józseffel együtt; a Szépirodalmi
Könyvtárt, melyet a műbarátok köre
adott ki 1890—93-ban, 12 kötetben; a
Szabad Szó cz. képes politikai napilapot
1893. májustól 1894. máj. 17-ig és szerkeszti a Magyar Géniusz cz. képes lapot
1892. jan. 1. óta s az Otthon képes havi
folyóiratot 1894 óla. Összeállította a Magyar Dekameront (száz magyar iró elbeszélését). Bpest. 1891—93-ban. — Álnevei s jegyei: Figaró. Lucifer, —si és
—ve—. (Közvéleményben, Pesti Hírlapban sat.)
M. Könyvészet 1886., 1892.. 1893. — Horváth
Ignácz

Könyvészete

1887., 1890. —

M.

Salon

VIII. 1887—88. arczk. és kézirata, XVII. 1892.
arczk. — Ország-Világ 1890. 51. Sz. arczk. —
Egyenlőség

1891. 2 1 . s z .

—

Corvina

1895. 13.

sz. és önéletrajzi adatok.

Hevesy (Pajdusák)
Kabos, római
kath. plébános, szül. 1817. jún. 25. Babrón (Árvavrm.); Gyöngyösön és Kassán
töltött tanuló évei után az egri papnevelőbe lépett és 1841-ben fölszenteltetett;
előbb Szent-Erzsébetre, azután Csányba
rendeltetett káplánnak; főnöke halála
után plébános lett; innét 1875-ben Szihalomra ment lelkésznek, hol már alig
maradt ideje a tevékenységre, mert súlyos betegsége ágyba döntötte és 1880.
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decz. 27. meghalt. — Czikke az István
bácsi Naptárában (1856. A csányi dinyetermélésről); ezen kívül a Gazdasági Lapokban számos czikke jelent meg.
Koncz Ákos, Egri e g y h á z m e g y e i p a p o k az
irodalmi téren. Eger, 1892. 107. 1. és g y á s z jelentés.

Hevesi Lajos, hirlapíró, szül. 1843.
decz. 20. Hevesen; Pesten végezte a
gymnasiumot, mire a bécsi egyetemen
pbilologiai s orvostudományokat hallgatott; majd Pesten a hírlapírói pályára
lépett és 1866-ban a Pester Lloyd szerkesztőségének tagja lett; résztvett a
Borsszem Jankó megalapításában. 1875ben Bécsbe költözött, a hol mint a
Fremdenblatt egyik szerkesztője az udvari színházról tudósításokat és műkritikákat ír a lapba; munkatársa egyszersmind a Breslauer Zeitungnak, Czikkei vannak még a Vasárnapi Újságban (1864, 1872.), a Reformban (1870.
104., 105. sz. A párisi Katakombákban,
324. sat. sz. Olaszországi séták, 1872.
101. sz. San Marino), a Magyarország
és a Nagyvilágban (1868. Vásárok világszerte, 1870. A fiakker. fővárosi életkép.
1871. Takács Miklós egy pesti háziúr),
a Pesti Hírlapban (1881. 326. sz. Sacher
Masochnál. egy kis visszaemlékezés), a
Fővárosi Lapokban (1882. 301. sz. Látogatás Petrarcánál), a Pester Lloydban
(1890. 32. sz. Ein Wiener Dichterheim,
1891. 18. sz. Friedrich Schmidt, 50. sz.
Theophil Hansen, 75. sz. Stefan Schwarz,
ein ungarischer Plastiker in Wien.) —
Munkái: 1. A kereskedelmi
levelezésnek kézikönyve. Elméleti és gyakorlati
utmutatás. Pest, 1864. — 2 . . Betrachtungen
über die kirchliche
Reform.
mit besonderer Rücksicht auf das österreichische Konkordat von Dr. Stephan
Toldy. Aus dem Ungarischen übersetzt.
Pest," 1868. (2. kiadás. U. ott, 1869.)
— 3. Sie sollen ihn nicht
haben.
Heiteres aus ernster Zeit. Leipzig, 1871.
— 4. Jelky Anclrds bajai fiú rendkívüli
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kalandjai ötödfél világrészben. Történeti
kutforrások alapján. Magyar népkönyv
különös tekintettel a serdültebb ifjúságra. Pest. 1872. (Ism. Vasárnapi Újság
bó' kivonatban. 2. kiadás bat képpel.
Bpest, 1875., 3. kiadás. U. ott, 1879.. 4.
kiad. U. ott 1896. Németül: U. ott, 1875.
2. kiadás. U. ott, 1879. Finnül: Helsingfors, 1875.) — 5. Kalauz Felső Magyarország vasutain. Kézikönyv a Kárpátokat
beutazók számára. Bpest. 1873. (Németül.
U. ott, 1873.)-— 6. Budapest és környéke.
A fővárosi hatóság megbízásából. Hiteles
adatok nyomán készült; uj térképpel és
számos fametszettel. Bpest, 1873. (Ism.
Pesti Napló 175. sz. Németül. U. ott,
1873.) — 7. Karczképek az ország fővárosából. U. ott, 1876. — 8. Auf der
Schneide.
Ein Geschichtenbuch. Stuttgart, 1884. (Elbeszélések.) — 9. Neues
Geschichtenbuch. U. ott. 1885. — 10.
Auf der Sonnenseite. Ein Geschichtenbuch. U. ott. 1886. — 11.
Almanaccando.
Bilder aus Italien. U. ott, 1888. — 12.
Buch der Laune. Neue Geschichten. U.
ott, 1889. (Ism. Főv. Lapok 90. sz. és
Pester Lloyd 65. sz. Silberstein.) — 13.
Ein englischer September. Heitere Fahrten jenseits des Canals. U, ott, 1891. —
14. Regenbogen. Sieben heitere Geschichten. illustrirt von Willy Schulz. U ott,
1892. — 15. Von Kalau bis Säckingen.
Ein gemüthliches Kreuz und Quer. U.
ott, 1893. — 16. Mutter und Töchter.
Lustspiel in 3 Aufzügen von Árpád Bérezik, nach dem Ungarischen für das
deutsche Volkstheater in Wien bearbeitet und mit einer biogr. Skizze versehen.
U. ott. 1894. — 17. Zer lin e Gabiilon.
Ein Künstlerleben. U. ott. 1894. — 18.
Glückliche Reisen. U. ott, 1895. — Kiadta a Kleine Leute cz. ifjúsági folyóiratot 1871—74-ben, melynek első hét
kötete egészen az ő tollából származik.
— Családi neve Löwy.
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K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e
1884—86.,

1889. — Eisenberg,

Ludwig,

geistige Wien I. 208. — Hinrichs,

n i s s 1893. I . 54., 1894. I I . 290. — Pallas
Lexikona

Das

VerzeichNagy

I X . 163. 1.

Hevessy Sámuel, ev. ref. lelkész és
esperes, Debreczenben tanult és az utrechti egyetemet látogatta; haza jővén,
Győrött volt tanár, mire Takácsiba (Veszprémin.) választatott prédikátorúl. 1747ben lett lelkész Nagy-Igmándon (Komáromm.), hol 1771-ben meghalt 61 éves
korában. — Munkája: Kenessei
István
ur utolsó tisztességének megadására, Istenfélő hívekhez méltó halotti sirás, avagy
halotti prédikácziók. Pápa, 1750. — A
nagy-igmándi ev. ref. egyház jegyzőkönyvében (5—20. lapokon) a Szentgyörgyi János által megkezdett és NagvIgmánd község és a megyének történetére
vonatkozó följegyzéseket 1747-től 1771-ig
folytatta.
Sz. Kiss Károly szives közlése.

Hevessy Sámuel, ev. ref. lelkész NagyIgmándon (Komáromm.) 1771-től 1811-ig.
Ezen évekről az egyházközség jegyzőkönyvében (21—54. lapokon) folytatta
a község és megye történetére vonatkozó följegyzéseket. — Munkája : A boldogul meghalásnak mestersége. Pozsony,
1786.
Danielik. Magyar í r ó k I I . 111. 1. és Sz.
K i s s Károly szives közlése.

Hevesi Sándor, hirlapíró, szül. 1873ban Nagy-Kanizsán (Zalam.), hol atyja
Hoffmann Mór tanár; a gymnasium
nyolez osztályát szülővárosában végezte ;
azután a budapesti kereskedelmi akadémián iratkozott be; de félév múlva az
egyetemre ment és jogot hallgatott; jelenleg ügyvédjelölt és a Magyarország
belmunkatársa. — Czikkei a M. Szemlében (1891 óta kritikákat ír, 1892—93.
Az Andrássy-szobor pályázata, Arany
János szobra, Tavaszi kiállítás a műcsarnokban, A budai honvédszobor, Oedipus-trilogia, A népszínműről, Vázlatok
Kertbeny, Magyar irodalom a világirodal o m b a n . Bpest, 1876. 27., 28., 51. 1. — Petrik I a modern irodalomról, Elet és művészet,
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1894. Iskolák az irodalomban); a Zalában (1895. Komjáthy Jenő) sat. Körülbelül száz kritikát írt, nagyobbára a
nemzeti színház premierjeiről. — Munkája : Dráma és színpad.
Bpest, 1896.
(Sajtó alatt, mely kritikai s aesthetikai
dolgozatait fogja tartalmazni.) — Előbb
Hoffmann név alatt írt; családi nevét
1893-ban változtatta Hevesire.
Magyarország
adatok.

1S95. 129. SZ. és Önéletrajzi

Hévizy János,
kegyesrendi gymnasiumi tanár és országgyűlési képviselő,
szül. 1854. szept.14. Kecskeméten (Pestm.);
ott végezte a gymnasiumot, mire 1875.
szept. 8-án a kegyes-tanítórendbe lépett
Váczon, hol az újonczévet töltötte s a gymnasiumi tanulmányok ismétlésén kívül, a
theologiai s paedagógiai tanfolyamot is
hallgatta; innét Nyitrára helyezték át a
theologiai tanfolyam bevégzésére. 1880.
júl. 2. misés pappá szenteltetett föl. Veszprémben kezdte tanári pályáját, honnét
három év múlva (1881) Nagy-Károlyba
helyezték á t ; azután Léván. Nyitrán és
Nagy-Kanizsán tanárkodott, hol 1892-ben
48-as párti programmal országgyűlési
képviselőnek választották ; a közoktatásügyi bizottság tagja. — Költeményeket
és tárczákat írt a Képes Hetilapba (álnév alatt) ; a Veszprém cz. lapnak három évig munkatársa volt, melyben ő
vezette a gazdasági rovatot és verseket
is írt. Nagy-Károlyból a Pápai Lapoknak
(1878—81) küldött leveleket Ürmös névvel és czikkeket írt a Szatmármegyei
Közlönybe az ottani gymnasium érdekében ; 1885-ben a Nagy-Károlv és Vidékének főmunkatársa volt és a lapba
minden irányú czikkeket írt. Programmértekezése a Nagy-Károlyi főgymnasium
Értesítőjében (1882. A Zrínyiek és a
Zrinyiász.) Országgyűlési beszédei a Képviselőházi Naplókban vannak. — Álneve
s jegyei: Matyó és §§.
Sturm. Albert,
Országgyűlési A l m a n a c h
1892—1897. B p e s t , 1892. 232. 1. — A m. ke-

gyestanitórend
adatok.
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Hévizi Pál, a családi házak építésére
alakult egylet ellenőre Budapesten. —
Munkája: Beteges állapotok. Budapest,
1889.
Horváth Ignácz Könyvészete 1889.

Héya Endre (kézdi-sárfalvi), főreáliskolai igazgató, szül. 1833. ápr. 3. Visán
Kolozsmegyében, hol atyja szintén H.
András a Bánffy-családnál előbb tiszttartó, később haszonbérlő- volt. Atyja
halála (1844) után, édes anyja gyermekei neveltetése végett Kolozsvárra költözött és H. a r. kath. lyceumban tanult.
Midőn a szabadságharcz megszüntette
tanulását, ő is honvéd lett és Zsibónál
tette le a fegyvert, mire folytatta tanulmányait és 1851-ben érettségi vizsgát
tett. Minthogy a mérnöki pályára készült,
azon év őszén a budapesti József-ipartanodába iratkozott be, s neki is, mint
sok másnak, magáról kellett gondoskodnia ; ebben nagybátyja Bartalus István
volt segítségére és a Szönyi-féle intézetben nyert alkalmazást. Eközben tanulmányait folytatta s a műegyetemi tanfolyamot 1857-ben bevégezte s ugyanoda
a physikai tanszékhez tanársegéddé s
egyidejűleg correpetitorrá, 1860-ban pedig
a szabadkai főgymnasiumhoz póttanárrá
neveztetett ki. 1865. márcz. 23. gymnasiumi tanári vizsgálatot tett és szept. 17.
előbbi állására rendes tanárnak nevezték
ki. 1868. okt. 21. nagyszebeni tanár lett.
1870. szept. 19. a szabadkai igazgatói
állást nyerte el. Azonban visszavágyott
hazájába s 1873. aug. 20. egyelőre elfogadta a székely-udvarhelyi kir. állami
főreáliskola ideiglenes igazgatóvá történt
kineveztetését, később rendes igazgató
lett. 1888 tavaszán azonban szélütés érte
s ezen bajából föl nem épült. Meghalt
1890. nov. 18. Székely-Udvarhelyt. —
Programmértekezései a székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola Értesítőjében
(1874. Pár szó a reáliskola czéljáról,
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1875. Pár szó a tanév végén. 1876. Deák
Ferencz emlékezete, Deák gyászünnepe.)
— Nevét Héjjának is írják.
Székely-Udvarhelyi

tesítője

kir.

áll.

főreáliskola

Ér-

1891. V—XVI. 1.

Héya Imre (sárfalvi), kir. tanácsor,
Esztergom megyének több évig első alispánja s országgyűlési követe. Esztergom
város királyi biztosa. Született 1779. aug.
15. Nánán Esztergommegyében; meghalt
1861. szept. 5. Esztergomban 83. évében.
— Munkája: Beszéd, melyet az 1839.
nov. 14. tisztújítás alkalmával a városi
képviselőtestülethez mondott. Esztergom.
(Ezen üdvözlő beszédre Kis Mihály városi főügyész felelt és a két beszéd együtt
jelent meg).
Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai
78. 1. — Perger Lajos, E s z t e r g o m v á r o s és
v á r m e g y e . . . Íróinak k o s z o r ú j a . E s z t e r g o m ,
1887. 44 1. és gyászjelentés.

Héya Mihály, orvosdoktor és körorvos,
szül. 1842. máj. 8. Petőfalván. Háromszékmegyében, polgári székely szülőktől;
1862-ben a csik-sornlyói gymnasumban
kezdte középiskolai tanulását, hol az
alsó négy osztályt, az V. és VI.-at pedig
a kolozsvári kegyesrendieknél végezte s
részben házi tanítással szerezte meg kenyerét; a VII. osztályt ismét Csik-Somlyón
járta 1856—57-ben. Minthogy szülői a
papi pályára szánták őt, meghasonlott
velők, elhagyta szülőföldét és Szegeden a kegyesrendieknél végezte a Villi,
osztályt. Azután a pesti egyetem orvosi
karánál iratkozott be, nélkülözések között, díjnokoskodással és leczkeadással
segítvén magán. 1878-ban végezte orvosi
tanulmányait és Mohorán Nógrádmegyében nyert körorvosi állást; némi öszszeget meggazdálkodván, 1883. márcz.
Budapesten orvosdoktorrá avatták és ekkor Toroczkóra Aranyos-Tordamegyébe
ment körorvosnak, hol jelenleg is működik. — Munkái: 1. A keleti kérdés leálczázva és Lengyelország. Bpest, 1878.
— 2. Kit válaszszunk országgyűlési képviselőnek ? Szózat a magyar birodalom
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választóihoz. U. ott, 1878. — 3. Ezer
éves jubileumunk
fölötti elmélkedés.
U. ott, 1882. (2. kiadás, Eger, 1883., 3.
és 4. k., 1884. u. ott. 5. kiadás. Szeged,
1885., 6. kiadás . . .) — 4. A pánszlávizmus mint egységes államfogalom földrajzi képtelenség, rögeszme. Bpest, 1883.
— 5. Oktatás a halottkémeknek,
Balassa-Gyarmat, 1886. — 6. Oktatás or
szülésznők
számára.
U. ott, 1886. —
Kéziratban : Uj ezred, uj Istenség.
Kiszlíngstein
adatok.

Könyvészete

és

önéletrajzi

Heybl Imre, mezei gazda Tasson. —
Czikkei a Wochenblatt für Land- und
Forstwirthe-ben (1873. Über Bodenerschöpfung und den nöthigen Ersatz, 1874.
Die Hand-, Gespann- und Maschinenarbeit in der Landwirtschaft.)
Heydendorf Mihály.
hály.

L. Conrád

Mi-

Heyduk Ambrus. hitelszövetkezeti titkár Tokajban Zemplénmegyében, hol
1891-ben meghalt. — Czikke a Kertészgazdában (1868. 48. sz. Komló.) — Munkája : Az országos iparos-szövetség Tokaj-Hegyaljai kerület iparos-egyesület Évkönyve. I. évfolyam. Sárospatak, 1873.
Petrik

Könyvészete.

Heyl János, ág. ev. lelkész szakolczai
(Nyitram.) származású; Vittenbergában
tanult, hol több felolvasást tartott; azután lévárdi pap volt Pozsonymegyében.
— Munkái : 1. De Spiritu S. regno praesenti, praes. Deutschmanno. Vittebergae,
1685. — 2. Positionum ethicarm noreniarium,; praes. Christ.. Rörensee. U. ott,
1798. — 3. De Polymathia
generatim
et speciatim grammatica, de oratoria, de
apparatu oratoria, de philosophia in genere, de virlute heroica, de utilitate et
praestantia philosophandi; resp. Casp.
Christiano Clutio. U. ott, 1698. — 4. De
accentibus graecorum; resp. Georg. Schubarto. U. ott, 1702.
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 19 .
— Figyelő XVIII. G8. 1. (Fabó).
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Heymairin Magdolna, udvarmesternő
(Hofmeisterin) Rueber János felső magyarországi katonai főparancsnok és sárosmegyei főispán (megh. 1586 előtt)
udvarában Kassán; regensburgi származású és a XVI-ik század második
felében iskolatanítónő volt Chambban
és utóbb Regensburgban. Innét jutott
Rueber házához nevelőnőnek. (Rueber
neje Fridensheim Judit volt). — Munkái: 1. Sonntags-Episteln
durchs ganze
Jahr Gesangsweise. Nürnberg, 1568 (1569.
és 1578). — 2. Jesus Sirach. , .1571 (es
1578., német rimes versekben.) — 3.
Apostolische
Geschichte
Ursel, 1578.
(és Strassburg, 1586.. német énekekben.)
— 4. Weynacht-. Oster- und Pfingstgesânge... 5. Las Buch Tobie, In Christliche Reimen, vnnd Gesangweise gefast
vnd gestellet, Gott, dem lieben Ehestand,
allen frommen Christliebenden Eheleuten,
Jungfrewlichen Kinder Schulen, zu Ehren,
erinnerung vnd Trost, Durch Fraw Magdalenen Heymairin, der zeit Rueberischen
Frawen Zimmers Hoff Meisterin, mit
sampt noch etlichen vn fünffzig Christlichen vnnd Geistreichen Liedlein, vnnd
Kinder Gesprechen, so auch gleichszfals
aus Christlichem eiffer, vnnd hertzlicher
liebe Göttlicher vnuerfelscheter Warheit,
von ernenter Matronen, aus Gottes Wort,
mit fleisz zusammen bracht, vnd verfertigt worden. Bartfeld, 1580. (Ajánlva van
Rueber, szül. Fridesheimi Judit asszonynak, Lindaui Maruscha kisasszonynak,
Rueber Mária. Katalin és Anna kísaszszonyoknak, özv. Degenberg, sz. Freyberg
Katának. Stauff, sz. Freyberg Zsuzsannának, Wolffstein, sz. Degenberg Magdolnának, Losenstein, sz. Stauff Mária Annának. Murach, sz. Fuchs Annának és
Weinzierl, sz. Wieland Zsuzsannának,
kik úgy látszik Rueber János udvarában
éltek Kassán és vele rokonságban állottak.)
Pauliini, c. F., Hoch- und "Wohlgf'lahrtes
Teutsches F r a u e n z i m m e r . F r a n k f u r t und
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Leipzig 1712. 75. 1. — Jöcher, Alig. Gelehrten-Lexikon. Leipzig, 1750. II. 1415., F o r t s e t z u n g und E r g ä n z u n g e n . Leipzig, 1787. II.
1991. — Budapesti

Közlöny

v ö s L a j o s . ) — Fővárosi

1871. 241. SZ. ( E ö t -

lapok

1871.

242. s z .

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r II. 40. 1. —
Goedeke, G r u n d r i s s , 2. k i a d á s , II. 170. 1.

Heymann Ignács, postaigazgató, szül.
1765. jan. 17. Karánsebesen Krassó-Szörénymegyében ; onnét Milanóba költözött
és ottan nyerte kiképeztetését az akkori
jezsuita-collegiumban. 1784-ben utazott
Rómába s Nápolyba, azután vissza Yelenczébe s Görzbe, hova 1785 végén érkezett meg és 1786-ban az ottani adóvégrehajtó bizottságnál és 1787-ben a
cs. kir. postaigazgatóságnál gyakornokoskodott ; 1791-ben mint postatiszt a trieszti főpostaigazgatósághoz neveztetett
ki. Ekkor kezdte meg és kitartással folytatta chartographiai s földleírási munkáit.
1803. szept. 25. a polgári nagy arany
érem rendet és 1806. nov. 14. az arany
érdem lánczot kapta; ezenkívül az orosz
czár 1801-ben gyémánt gyűrűt, a porosz
király pedig 30 aranyat küldött neki.
1811-ben saját kérelmére nyugdíjba helyeztetett, mikor a cs. kir. tanácsosi czímet nyerte. Meghalt 1815. febr. 19. Triesztben. — Munkái: 1. Nouvelle Carte
des Postes de toute la Lambardie avec
une partie des Provinces limithrophes.
Triest, 1796. — 2. Postkarte von Oesterreich ob und unter der Enns; von Steyermark ; von Kärnthen; von Krain ; vom
venetianischen Friaul; von Görz und
Gradisca nebst Triest; von Tyrol; vom
Bissthum Trieszt. U. ott, 1797. (Nyolcz
térkép ) — 3. Italia sive tutte le grandi
e picciole Sovranita e Republiche d'Italia divise nei nuovi loro eonfini, compresse le strade publiche, le stazioni di
posta e loro distanze. U. ott, 1798. (Négy
imperial iven ; újabb kiadásai, új metszéssel 1802. és 1806-ban.) — 4. Postkarte von Deutschland, der Schweiz und
Holland, sammt einem Theil von Frankreich, Preussen und Italien. U. ott, 1800.
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(2. bőv. kiadása u. ott.. 1806.) — Még egy
rézmetszetet adott ki : Ansicht der Stadt
und des Freihafens von Triest cz. 1802ben.
Vaterländische
Gemeinnützige
Pantheon.

Blätter,
Blätter,

Wien,

National-Encyclopädie

Wien.

1815. 149. 1.

1815. 26. Sz. —

1831.

IV.

129.

—

Oesterr.
Oesterr.

1835. I I . 574. 1.

Heyne Vilmos, mérnök a tiszai vasút
építésénél. — Munkája: Das
Traciren
von Eisenbahnen in vier Beispielen und
einem Anhange. Hermannstadt, 1865.
A múzeumi könyvtár példányáról.

Heyser Keresztély,
ág. ev. lelkész,
szül. 1776. márcz. 11. Brassóban; az
ottani gymnasiumban tanult és 1796—
98-ig a jenai egyetem hallgatója volt.
Visszatérte után 1798-ban a brassói gymnasiumnál segéd, 1800-ban társtanító (Collega) és 1807-től lektor volt. 1811-ben a
Blumenau külvárosban kórházi, 1814.
városi s azon évben mártonhegyi lelkész
lett. 1816. aug. 25. Volkányba, 1821.
aug. 26. Földvárba (Marienburg) választották meg lelkésznek. 1828. júl. 2. bécsi ág. ev. első papnak hivatott meg és
1834. máj. 2. I. Ferencz császár által
az ausztriai melléktartományokban levő
egyházak superintendensévé neveztetett
ki. Meghalt 1839. jún. 26. Bécsben. —
Czikkei és költeményei a Vaterländische
Blätterben (Wien, 1816. Die Kultur der
Sachsen in Siebenbürgen oder über die
Landschalen der Sachsen in Siebenbürgen, ugyanez a brassói Blätter für Geist
...1838. 42. s z , 1 8 1 7 - 2 0 . Briefe über
Siebenbürgen, 12 levél); a Siebenb. Provinzialblätterben (V. Dr. Joseph Benjamin Barbenius eine biogr. Skizze, Aussicht auf dem hangeden Stein am 19.
Aug. 1815. oder das Panorama vom Burzenland. Ode an Trajans Schatten, Abschied eines römischen Colonisten von
Dacien, als solches auf Aurelians Befehl
den Gothen preisgegeben wurde); a Wiener Zeitschrift für Kunst. Literatur. . .
cz. lapban (1826. Die Leiden der Tugend,
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Ode an den Kaiser Probus, der den Weinstock in Pannonién pflanzte. Der Frühling); az Irisben (1827. Die Heldenburg,
eine Ruine in Siebenbürgen). — Munkái : 1. Empfindungen.
. .bei der Nachricht des in Wien. . .verstorbenen Herrn
Joseph Madatsch. Kronstadt, 1808. (Greissing Keresztélylyel együtt.) — 2. Klage
am Grabe des Joseph Benjamin Barbenius, Doctors der Medicin 27. Febr. 1814.
U. ott, (Három német és egy latin költemény.) — 3. Freudige
Bewillkommung JJ. k. k. Majestäten am ersten
Abend Allerhöchst Ihrer beglückenden
Gegenwart zu Kronstadt den 13. Sept. 1817.
U. ott. — 4. Ein Blümchen Ihrer k. k.
Majestät Karolina Augusta auf Allerhöchst
Ihrer Reise durch Siebenbürgen auf den
Weg gestreut. U. ott, 1817. — 5. Die Installation des H. Joh. Wachsmann zum
Comes der Sächs. Nation. U. ott, 1826.
in Eichenhai m
— 6. Abendphantasie
bei Wolkendorf dem Andenken meines
zu früh verblichenen Freundes Johann
G. Pauer geweiht. U. ott, 1816. — 7.
Gedichte. Wien, 1828. —8. Abschied von
meiner Heimat Burzenland. Kronstadt,
1828. (és Bécs, 1829. Költemény.) — 9.
Abschiedspredigt
gehalten in der evangelischen Kathedralkirche zu Kronstadt.
Wien, 1828. — 10. Antrittspredigt
...
Gehalten am 30. Nov. als am ersten
Sonntage des neuen Kirchenjahres 1828
—29. U. ott. 1829. — 11. Einige Worte
gesprochen am Sarge der weil. Wohlg.
Frau Catharina verw. Angermaver am
23. Okt. 1830 zu Oberdöbling nächst
Wien. Hermannstadt, 1831. — 12. Gebete
um Erhaltung des Lebens Sr. apost. k. k.
Majestät Franz I. Kaisers von Oesterreich und Gedächtnisspredigt, nebst den
Gebeten bei dem Trauergottesdienste für
weil. Se. k. k. Apost. Maj. Kaiser Franz
I. Gehalten in dem Bethause der evang.
Gemeinde A. C. von den Predigern der
gedachten Gemeinde am Sonntage Estomihi und Invocavit. Wien, 1835. — 13.
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Die Kirchenverfassung
der A. C.-Verwandten im Grossfürstenthume Siebenbürgen. Dargestellt und mit Urkunden
belegt. U. ott. 1836. — 14.
Vaterländische dramatische Schriften. Kronstadt,
1842. (Hans Benkner oder die Lebendigbegrabene. Ein Schauspiel in 5 Aufzügen,
nach einer alten Volkssage ; Trausch J.
előszavával, melyben a szerző életrajza is
foglaltatik; előadatott a brassói, nagyszebeni s pesti színpadokon.) — 15. Die
gerettete Fahne oder: Die Schlacht auf
dem Brodfeld, Drama. U. ott. 1885. (Különnyomat a Kronstädter Zeitungból.) —
Kéziratai, több kisebb költeményeken kívül : Hermann und Piecker, eine Scene
aus dem Reiche der Todten (a Kronstädter Zeitungban 1869.124—126. sz lenyomtatva), Panorama von Klausenburg oder
Aussicht vom Klausenburger Schlossberge an einem Mai-Morgen im J. 1824.;
Die Heldenburg oder die Kreuzritter im
Burzenland. ein Trauerspiel in 5 Aufzügen ;
újra átdolgozva: Meinhard oder die Kreuzritter im Burzenland, ein dramatisches
Gemälde aus der Vorzeit Kronstadts in
5 Aufzügen cz. (a brassói színházban
1868-ban előadták); Bátori und Weiss,
(Hősköltemény Lucanus után 6 énekben
és nyolcz soros jambusokban, történeti
jegyzetekkel, különösen Bátorinak Radul
vajdával viselt harczára 1612-ben; a
Moltke, Deutsche Dichterhalle-ban nyomtatni kezdették, és töredéket közölt belőle a brassói Sächsischer Hausfreund cz.
1854. naptár és a Prologot hozta a Blätter für Geist . . . 1838. 36. sz.); Das
Opfer der Freundschaft oder Bela's Blendung, Trauerspiel in 5 Aufzügen ; Trajan
und Longin oder die Eroberung von Dacien, historisches Trauerspiel in 5 Aufzügen ; Die blinde oder belohnte kindliche Liebe, ländliches Schauspiel in 3
Aufzügen ; nebst einem Prolog; List gegen List, oder die ausgespielte Braut,
Lustspiel in 2 Aufzügen ; Glück und Unglück, eine heroische Oper in 3 Aufzü-

gen ; Alonso, eine Oper in Musik gesetzt
vom Klausenburger Musikus Ruzsicska ;
Das Jahr 1817 und seine Folgen, ein
Traum (politikai, bölcseleti s erkölcsi
tartalommal); Senecas Trauerspiele ü t e - ,
mes versekben fordítva.
Brechtenberg,

Andreas

y,, C h r i s t i a n

Heysers

Todtenfeier. K r o n s t a d t , 1839. ( H . életrajzával.)

—

Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II.

151., III. 580. 1. — Gross. K r o n s t ä d t e r Drucke.
K r o n s t a d t , 1886. — Petrik Bibliogr.

Hézsay János, orvosdoktor, királyi
kincstári orvos, szül. 1818-ban Trencsényben ; 1846-ban a pesti egyetemen nyert
orvosdoktori oklevelet; azután bányaorvos volt Hodritzon, Szélaknán, később
Selmeczen. — Czikkei a Zeitschrift für
Natur und Heilkundeban (1854. Sanitätsbericht über den Bergbezirk zu Hodritsch für d. J. 1853., Mittheilungen
theoretischen und praktischen Inhalts aus
der gesammten Medicin, 1857. Belladonna
gegen Keuchhusten, 1858. Einige der
vorzüglichsten Krankheiten der Bergleute) ; a Közegészségi és törvényszéki
Orvostanban (1868 Orvosi jelentés a m.
kir. szélaknai m. kir. bányakórház 1862
—66. évi működéséről); a Bányászati és
Kohászati Lapokban (1869. Orvosi jelentés a szélaknai m. kir. bányaorvosi kerületben és a bányakórházban 1867-ik
és 1868-ik években ápolt betegekről,
1870—71. A közegészség állapota a selmeczi m. kir. főbányagrófí kerületben
1868—69-ben); a Pester Med.-Chirurg.
Presse-ben (1872. Sitzungsberichte. Verein
für Natur- und Heilkunde in Schemnitz.
Mittheilungen aus der Paxis, Cholera
nostras sat.) — Munkája:
Orvostudori
értekesés a hugykőszenvről. Pest, 184ö.
Olah Gyula, M a g y a r o r s z á g Közegészségügyi S t a t i s t i k á j a 155. 1. (Neve h i b á s a n Hers a y - n a k irva.) — Rupp, Beszéd 165. — Szinnyei Könyvészete.

Hézső Sándor, rhetorikát tanuló Szegeden. — Magyar költeménye van a
Carmina 111. Dno Ludovico e comitibus
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Karolyi.. .oblata die 4. Aug. 1830. Szegedini cz. munkában.
Petrik Bibliogr. I. 393. 1.
H i a d o r . L . Jámbor

Pál.

Hibián József, középiskolai tanár,
szül. 1855-ben Nyíregyházán, Szabolcsmegyében : a ^ymnasiumot szülővárosában, Eperjesen és Iglón végezte; 1875től a budapesti kir. műegyetem hallgatója s tartalékos honvéd-hadnagy volt.
Tanári működését Lőcsén kezdte ; 1886.
szeptemberben helyezték át a beszterczebányai állami felső leányiskolához és
ugyanott 1887. január 8. meghalt. — Nagyon szeretett foglalkozni a költészettel
és maga is verselt; több költeménye
jelent meg a vidéki lapokban és a Vasárnapi Újságban. (1885.) — Nevét Hibjánnak is írják.
Kir.

József-műegyetem

tanárai

Bpest. 1883. 41. 1. — Vasárnapi
3. sz. (Nekr.)

és

hallgatói.

Újság 1887.

Hicsoldt Pál, bölcseleti doktor, Jézus
társasági áldozópap és tanár, szül. 1701.
jan. 21. Szamaróczon Trencsénmegyében;
1719. okt. 9. lépett a rendbe; 1728-ban
a költészet tanára volt Nagyszombatban,
hol 1720—32-ben theologiát tanult; azután ismét a költészetet és ethicát tanította ugyanott; 1738—40-ben bölcselettanár s egyszersmind hitszónok volt
Kassán; azután tót hitszónok Pozsonyban ; néhány évig hittérítő; rector Ungvárt és végre a kassai convictus kormányzója, hol 1752. febr. 18. meghalt.
— Munkái: 1. Vetus Hungarorum
in
Magnam Dominam Pietas sub poetico
schemate restituta. . .et a poetis Tyrnaviensibus oblata. Tyrnaviae, 1728. — 2
Orbis universi de intemerato Virginis
ortu consensus. U. ott, 1730. — 3. Panegyricus D. Ivoni dictus. U. ott, 1730.
— 4. Fragmenta
utigaricae
históriáé
ad a. Chr. 1663. Laureatis honoribus
Dni. Lib. Bar. Mednyánszky. . .Promotore. . .Cassoviae, 1738. (Ezen munkát
Korneli Jánosnak is tulajdonítják.) — 5.
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Triumphi
Laureaţi
D. Joannis Francisci Regis, Magni Galliarum Apostoli.
Promotore . . .U. ott. 1738. (Elegia. Stöger után De Backer Schmitth Miklós
jezsuitát tartja a munka szerzőjének.)
redivivus
Romano
— 6. Aristoteles
Catholicus. Ex operibus Melchioris Cornaei e Soc. Jesu excerptus. U. ott, 1739.
Nevét Hitsoldnak is írják.
Katona, História Critica XXXVIII. 866. —
Stoeger, Scriptores 141. — De Backer-Sommervogel, Bibliotheque. Bibliogr. IV. 365. 1.

Hidassy Elek, magyar színész, 1851.
máj. 19. lépett a színészi pályájára s
azóta vidéki színpadokon szerepelt ; később igazgató is volt. — Benkő szerint
írt egy Janku cz. eredeti színművet.
Benkő

Kálmán,

M a g y a r Színvilág. Bpest,

1873. 74. 1. — lenhardt

E., M. Színészet Or-

szágos N é v t á r a 1874. 45. 1.

Hidasy Kornél, szombathelyi r. kath.
püspök, szül. 1828. jún. 13. Komáromban, hol atyja H. Ferencz városi főkamarás volt ; a gymnasium hat osztályát
szülővárosában a szent Benedekrendieknél 1843-ban végezte ; ekkor az esztergomi főegyházmegyében növendékpapnak fölvétetvén, a. pozsonyi Emericanumba küldetett. 1844-től a bölcseletet
Nagyszombatban,
a hittudományokat
Pesten hallgatta. 1851. júl. 27. miséspappá
szenteltetett föl és egy ideig NyergesÚjfaluban volt káplán; de kiváló tehetségei felismertetvén, nemsokára a nagyszombati főgymnasium tanárává s 1873ban igazgatónak neveztetett ki. 1856.
aug. 1. Samassa József és hat tanártársa kíséretében útra kelt Rómába s
14. a pápánál tisztelgett. Mint az érseki
fiúnevelő-intézet igazgatója. 1873. okt.
10. esztergomi tiszteletbeli kanonoknak,
1875. aug. 2. miniszteri osztály-tanácsosnak, 1876. jún. 5. esztergomi kanonoknak, 1878. júl. 1. B. Sz. Máriáról nevezett széplaki apátnak és nov. 8. tribuniczi cz. püspöknek, 1882. okt. 8. a
szombathelyi püspöki megye főpásztorának neveztetett ki. Megerősíttetett 1883.
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márcz. 13. és püspökké szenteltetett
máj. 3. Pápai trónálló s római gróf. —
Fordítása a pesti magyar egyházirodalmi
iskola Munkálataiban (1854. A kétségbeeséssel küzdő). Programmértekezései
a nagyszombati r. kath. főgymnasium
Értesítőjében (1855. A bölcsészet hazánkbani előhaladásának történelmi vázlata,
1857. De stilo bene latino; ezen figyelmet keltő értekezése a bécsi tanférfiak
körében polémiát keltett; a támadások
ellenében Samassa József, későbbi egri
érsek De stultitia. . . cz. névtelenül kiadott röpiratában sikerrel kelt H.-nak
védelmére, 1858. De sermonis latini usu
quotidiano). Levele Rómából 1856. aug.
16. (Religio 1856. II. 21. sz.) — Székfoglaló beszéde: Föpásztori
üdvözlet,
melyet egyházmegyéje híveihez intézett
püspöki székének elfoglalásakor 1883.
évben. Bpest, 1883. (Latinul és németül
is u. ott, 1883.)

frtos állami ösztöndíjat elnyerte s Redtenbacher tanár laboratóriumában dolgozott. 1867. júl. 18. a kassai kir. főgyninasiumnál mint helyettes tanár kezdett
működni; jún. 28. rendes tanárnak neveztetett ki. Tudományos ismeretei kikibővitése czéljából 1869 végén külföldi
tanulmányutat tett; Bonnban Kekulé és
Clausius tanárokat hallgatta s az előbbinek laboratóriumában huzamosabban
dolgozott. Hollandiában, Belgiumban és
Németországban
végzett tanulmányai
után ismét elfoglalta Kassán tanszékét.
1872. szept. 28. a pesti állami főreáliskolához tétetett á t ; 1873-tól egyszersmind
ugyanott az egyetemen a színvegyületek
chemiájának magántanára volt. 1880 óta
Aradon mint főreáliskolai tanár működik. — Czikkei a Sitzungsberichte der
Kais. Akad. der Wissenschaftenben (L.
Theorie des Feldspaten, LIII. 1866. Chemische Analyse der Quelle des Johanni
bades in Baden bei Wien); a SitzungsBudaipesti
Hirlap
1882. 284., 3 0 8 . Sz. ( D r .
Berichte der Niederrhein. Gesellsch. in
Spinoza), 1883. 122. sz. — Hon 1882. 187. sz.
( D r . S p i n o z a . ) — Nemzet
1882. 4 8 . SZ. — Zala
Bonn (1870. könyvism.) ; a berlini Be1882. 90., 91. s z . — Horváth
Ignácz
Könyvérichte der deutschen ehem. Gesellschaft
szete 1883. — Uj HL. Sión 1886. 114. sz. —
füzeteiben (1870. Beiträge zur Kenntniss
Szombathelyi
püspöki
megye Névtára
1887. X I .
1. — .11. Szalon XIII. 1890. (Hock János.) — der Azo-Verbindungen, Kekulével együtt
Kiszlingstein
K ö n y v é s z e t e . — Akadémiai
Érdolgozta); az Országos Tanáregylet Köztesítő 1891. 365. 1. — Sturm
Albert,
Országlönyében (VI. 1872. Ivönyism.); a Tergyűlési Almanach 1892—1897. Bpest, 1892.
mészettudományi Társulat Közlönyében
17. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 169. 1. — HL. Ál- (1879. A Tetraedritek elemzéséről, Szénlam 1893. 37. sz. (H. a házasság kérdéséről).
ben dús zsírsavak előállítása.) ; a Tschermak. Mineralogische und Petrographische
Hidasi Pál. L. Bruck
Pál.
Mittheilungenben (Wien, 1879. Analyse
Hidegh Kálmán,
vegytani doktor,
ungar. Fahlerze, pályakoszorúzott munka).
főreáliskolai tanár, szül. 1839. szept. 18.
— Munkái: 1. Magyar
fakóérczek
Aradon; gymnasiumi tanulmányait ugyanchemiai
elemzése.
Bpest,
1879.
(Magyar
ott, az egyetemieket Pesten és Bécsben
és német szöveggel.) — 2.
Adatok
(főkép a vegytant és természetrajzot)
egyes magyar ásványok chemiai elemvégezte 1862-ben. Egyetemi tanulmányai
zéséhez. U. ott, 1881. (Mathem. és Teralatt, gyakorlati kiképeztetése végett Pesmészettud. Közlemények XVII. 2.)
ten a Jármay-, Bécsben a Frank-féle
gyógyszerészeiben három évig mint gyaV. Könyvészet
1879., 1881. — Lakatos
Ottó,
korló gyógyszerész is működött. BécsArad története III. 56. 1. és önéletrajzi adaben 1865-ben gyógyszerészi. 1866-ban
tok.
doktori s július 16-án tanári oklevelet
Hidegh Mihály. — Czikkeket, beszélyt
nyert. Bécsi tanulmányai alatt a 630
és költeményeket írt a Regélőbe (1834
27. ív sajtó

alá

adatott

1895.

október

2d.
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—35. Balaton melléke, Párisi út, Űrnapja
Solymáron sat.)
Hideghéty Antal (hideghéti), miniszteri tanácsos, szül. 1817-ben; a hatvanas
években jelentékeny szerepet vitt a gazdasági egyesületben, A gróf Eltzféle vukovári nagy terjedelmű uradalom igazgatója volt. melyet mintaszerűen kezelt.
A kiegyezés után a földművelési minisztériumba hivták meg, a hol több éven
át működött és nevezetes része volt a
kolozsmonostori gazdasági tanintézet fölállításában. továbbá a vesztegintézetek
újra szervezésében. Érdemei elismeréseűl
miniszteri tanácsossá nevezték ki. A
Lipót-rendnek is lovagja volt. Utolsó
éveit betegeskedése miatt nyugalomban
tölté. Meghalt 1881. okt. 26. Budapesten.
— Czikkei a Gazdasági Lapokban (1861
—62. A gazdasági tanintézetek ügyében,
1865. A mezőgazdasági szakképzés, 1869.
A Kolozs-Monostoron felállítandó gazdasági tanintézet ügyében tett előterjesztés); az Erdészeti Lapokban (1863. Az
országos mező- és erdőgazdászati tanügy érdekében, V. 1866. Az utolsó három év komoly tanulságai. Mily kilátásai lehetnek a magyar gazdának a közel
jövendőre?); a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1864. A
jelen inség természettani elemzése és
óvszerei, XI. 1866. Mezőgazdaság és a
természettudomány) ; a Gazdasági Közlönyben (1870. Az 1869-ben Pesten a
töldmívelési. ipar és kereskedelmi magyar kir. ministerium helyiségében, a
vesztegintézetek újjászervezése ügyében
tartott értekezlet tanácskozmány jegyzőkönyve.) — Munkái: 1.
Figyelmeztetések mezőgazdaságunk körül és a gazdasági tanintézetek ügyében. Pest, 1861.
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1861.) — 2.
Melléklet a Gazdasági Lapokhoz. U. ott,
1862. — 3. Promemoriák
földmívelésünk közgazdasági érdekében. U. ott,
1867. (Censurai példánya a m, n. Múzeumban.) — 4. Mezőgazdasági
viszoId. S z i n n y e i J . , Magyar Írók IV.
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nyaink vázlata. A gazdasági egyesületek országos értekezlete alkalmából tájékozásul. U. ott, 1868.
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 31. Füld 1881. 246.
Sz. ( N e k r . ) — Pallas Nagy lexikona
I X . 175.1.

Hidy Ernő, városi tanácsos, szül. 1857.
decz. 27. Külső-Váthon Veszprémmegyében ; a gymasiumi tanulmányait Pápán
az ev. ref. főiskolában és a soproni ág
evang. lyceumban, a jogot a győri akadémián végezte ; jelenleg Győr város tanácsosa. — Szerkesztette 1887—88-ban a
Győri Híradót, melynek utóbb kiadó-tulajdonosa is lett; 1888-tól a Győri Közlöny főmunkatársa. Az említett lapokba
1886 óta helyi érdekű czikkeket ír. \
Lasz Samu föreáliskolai tanár szives közlése.
Hidi Gergely, bölcseleti s theologiai
doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1674. febr. 14. Szatmárt ; 1689.
okt. 21. lépett a rendbe ; Bécsben bölcseleti s theologiai doktor lett. Azután a
grammatikai osztályokat és a humaniorákat tanította, Nagyszombatban pedig a.
bölcselet tanára volt. Midőn a Bákóczi hadai 1704-ben a várost elfoglalták a pestises betegek szolgálatába állott és 1705.
márcz. 6. Nagyszombatban pestisben meghalt. A magyar nyelven kívül beszélte a
németet és tótot. — Munkái: 1. Paraclitus
Afflictorum
Spiritus
Hoc est:
Solatiorum fontes, Poéticae venae beneficio reperti, & per epistolas miserorum
status & conditionis omnis Consolatorjas
in communem usum Derivaţi. . . Leutschoviae, 1688. — 2. Philosophi
Christiani
effigies, e duplici prototypo symbolico et
personali in purpuratis saeculi nostri et
patriae philosophis expressa, nunc variis
eloquentiae coloribus adumbrata. U. ott.
1699. — 3. Celebriorum
Hungáriáé
Urbium
Celebriora.
Historico-Geographice DesCrlpta & CoMprehensa, Pars
prima. Pannoniam Veteram complexa
. . .Tyrnaviae. (1701. A második rész
megjelent u. ott. 1702. Timon Sámuel-
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t ő i ; Szerdahelyi Gábor később a két részt
összefoglalva a maga bővítéseivel és javításaival kiadta Bécsben
Kassán 1732 és 1770.)
Horányi,

1718., azután

M e m o r i a I I . 113. —

Katona,

His-

tória Critica XXXVI. 730., XXXVIII. 893. —
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 30., 41., 62., 63. 1.
— Stoeger,

S c r i p t o r e s 141.

—

Szabó

Károly,

Régi M. Könyvtár II, 525., 533., 566. 1. —
De B acker-Sommer

vogel, B i b l i o t h é q u e . — B i b -

liographie IV. 365. 1.
Hidvégi Benő, kir. tanfelügyelő, szül.
1846. szeptember 20. Mező-Komáromban
(Veszprémm.); a g y m n a s i u m hat osztályát Pápán az ev. ref.-nál végezte ; ugyanott hallgatta a paedagogiumi tanfolyamot,
melynek befejezése után Somogymegyében előbb tanító s 1872-ben tanfelügvelőségi tollnok lett. 1881-ben Abauj-Tornamegyében kir. segédtanfelügyelő. 1889-ben
pedig Borsodmegyében rendes tanfelügyelővé neveztetett ki Miskolczra, hol
jelenleg is működik. Tobak családi nevét
1884-ben változtatta Hidvégire. — irodalmi működését 1866-ban kezdette a
Prot. Egyh. és Iskolai Lapban, majd
1868-ban a Néptanítók Lapjában tanügyi
czikkekkel; később szépirodalmi, társadalmi. nemzetgazdasági s politikai czikkeket közöltek tőle a következő lapok :
Somogy (melynek 1867-től 1881-ig rendes munkatársa volt), Zalai Közlöny,
Fehérvári Hiradó, Székesfejérvár, Népgazda, Szünóra, Délibáb, Felvidéki Közlöny, Abauj-Kassai Közlöny, Borsodmegyei Lapok, Borsod-Miskolczi Közlöny,
Ugocsa sat.; tudósításokat é s rövid közléseket hoztak tőle a N e m z e t , a Pesti
Napló s a Pesti Hirlap ; írt még a Sotnogymegyei Tanügyi Lapba (melynek
főmunkatárs c z í m t n 1 8 7 2 — 7 3 - b a n ő volt
a szerkesztője); a N é p t a n o d a s a Felvidéki Tanügy is közöltek tőle paedagógiai czikkeket. Czikkei a Délmagyarországi Lapokban (1884. 146. sz. Jókairól),
a Néptanítók Lapjában (1886. Egy tanfelügyelő uti naplójából, kilencz czikk,
mely figyelmet keltett). A Verédy Paeda-

gógiai Encyclopaediájának is munkatársa
volt, neve alatt v a g y H. B. betűkkel és
névtelenül száznál több czikket írt a
nevezett munkába. — Munkái: 1. Ó- és
uj testamentomi
bibliai történetek.
Pest.
1868. — 2. Népszerű
protestáns
halotti
búcsúztatók
és síri beszédek. Pécs, 1871.
— 3. Elemi
földrajz
az abauj-tornamegvei népiskolák III. osztálya számára.
Kassa. 1883. (Az 1—3. sz. munkákat
Tobak név alatt írta.) — 4. Első
olvasókönyv (ABC) a népiskolák első osztálya
számára. Budapest, 1888.
,?/. Könyvészet

1888-

1K89. 14. SZ. — Bökényi

—

Néptanítók

Dániel,

Lapja

M a g y a r ABC-

és olvasókönyvek történeti fejlődése. M.S z i g e t , 1891. 122. 1. —
tatásai

104. 1.

—

Századunk

Corvina

Névváltoz-

1894. 6., 7. SZ.

és

önéletrajzi adatok.
Hiemer József, Jézus-társasági áldozópap és tanár. szül. 1742. szept. 14. Székesfejérvárt ; 1758. okt. 18. lépett a rendbe
Nagyszombatban és a grammatikai osztályokban tanított. A rend föloszlatása
(1773) után a magyarországi nemzeti iskolák igazgatója volt Budán. — Munkája :
T^essus pastorum
in mortem immaturam
Aloysii Szunyogdi de Jeszenicz. Tyrnaviae, 1765. — Kéziratban : Absolon,
drama (a p a n n o n h a l m i szent Benedekrendiek levéltárában.)
Katona. História Critica XXXIX. 959. —
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 68. —
Stoeger,
S c r i p t o r e s 142. — De
Backer-Sommervogel,

Bibliothéque, Biographie IV. 366. 1.
Hiemesch János
Frigyes,
ág. ev. lelkész, szül. 1793. B r a s s ó b a n ; szülővárosa
g y m n a s i u m á b a n t a n u l t ; 1815—17-ig a
tübingai s jenai egyetem hallgatója volt.
1817-ben Brassóban helyettes tanár (Collega), 1821. lector, 1829. városi prédikátor, 1841. rozsnyói (Brassóm.) lelkész
lett; 1849. júl. 2-től 1856. okt. 5-ig a
bárczasági káptalan dékánja volt. Meghalt 1869. jan. 10. R o z s n y ó n (Brassómegyében.) — M u n k á j a : De
theologiae
biblicae
studio
ejusque utilitate dissertatio. Cibinii. 1818.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 156.
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Hiemesch Károly
Henrik, elemi iskolai tanító, szül. 1864-ben Brassóban,
hol 1883-ban végezte a tanítóképzőt;
1884. szept. 30. óta a brassói elemi iskolában tanító. Czikke a brassói Siebenb.
deutsches Tageblattban (1888. 4317. sz.
Die Urschrift von Goethes Faust.) — Munkái : 1. Der erste Schreib-Lese Unterricht.
Ein Begleitwort zu der Fibel.
Kronstadt, 1891. — 2. Fibel. I., II. Theil.
U. ott, 1891. (Mind a két munkát Christiani János Frigyessel együtt írta.)
Statistisches
Jahrbuch.
18. 1. — Horváth Ignáci

H e r m a n n s t a d t , 1891.
K ö n y v é s z e t e 1891.

Hieronymi Béla. kir. ítélőtáblai biró
Debreczenben — Munkája: A mesei
ipa,r ápolása Belgiumban a kormány és
magán - egyletek s társulatok részéről
186ő-ben. Pest. 1869. (Statisztikai és
Nemzetgazdasági Közlemények V. 232—
259. 1.)
Petrik

Könyvészete.

Hieronymi Károly, volt belügyminiszter, bankigazgató, H. Ottó Ferencz (ki a
Görgey hadtestében tett hadmérnöki
szolgálatot, a miért 1850-ben vizsgálati
fogságban volt és kevéssel kiszabadulása
után meghalt) fia, szül. 1836. okt. 1.
Budán ; a gymnasiumot Pozsonyban és
Budapesten, a polytechnikumot 1852-től
az utóbbi helyen végezte. Pár hónapig
Budán a városnál volt mérnökgyakornok,
mire 1857. Máramarosba ment, a hol az
első tagosítást ő vitte keresztül. 1861hen
Máramarosmegye
megválasztotta
főmérnöknek. 1867-ben Mikó Imre gróf
a közmunka s közlekedési minisztériumba
meghívta elnöki titkárnak. Előbb az útés középítési szakosztálynak, majd a
vizépítészetnek és később a vasutaknak
volt főnöke. 1868-ban a kormány Ludvigh
Gyulával együtt a franczia s belga közmunkaügyi közigazgatás tanulmányozására küldte ki. 1869-ben osztálytanácsos,
1870-ben miniszteri tanácsos lett. 1874.
okt. 20. mint helyettes államtitkárt a
minisztérium legfontosabb ügyeinek ve-
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zetésével bízták meg. Hosszabb időt töltött Francziaországban a közlekedési
ügyek tanulmányozása czéljából. Hazatérte után a közlekedési minisztérium
újra szervezése tárgyában készített dolgozatát Ordódy miniszter 1880-ban magáévá tette s életbe léptette. Ezen organisatio a műszaki szolgálatot teljesen
elválasztotta s függetlenné tette az administrativ szolgálattól. Nagyhatású munkásságot fejtett ki hazai folyóink rendezése s az ármentesítés körül. Az ő
alkotása azon nagyszabású vízvédelmi
szervezet, mely az Alföldnek nagy és
leggazdagabb részét az árvíztől megmentette. E mellett kiterjesztette figyelmét a
Körösök és a Maros szabályozására is.
Nem kevesebb gondot fordított a Duna
szabályozására, különösen a pestiDunáéra.
Az általa inaugurált vasúti politikának első vívmánya a tiszavidéki vasút
megvétele volt. A duna-drávai, valamint
a Zágráb-károlyvárosi vasút megszerzése
s a buda-pécsi vasút engedélyezése biztosították tengeri utunkat és ezzel függetlenné tették kivitelünket a déli vasúttól. Az osztrák államvasúttal kötött
egyesség érvényre juttatta az ő közlekedési politikáját az ország nyugati
irányában is. Tizenöt évi államszolgálat
után 1882-ben megvált állásától és az
osztrák-magyar áll am vasút újjászervezése
után e társulat fölállított igazgatóságának
elnöke s vezérigazgatója lett és ekkor
a Lipót-renddel tüntették ki. 1891-ben
az osztrák-magyar államvasútnak magyar
vonalai a magyar államvasutak tulajdonába és kezelésébe mentek át és ez
időtől fogva H. a képviselőházban, a
melynek 1875 óta tagja (hol a zsombolyai kerületet képviseli) s a képviselőház pénzügyi bizottságában élénk tevékenységet fejtett ki. 1892. okt. 18. ő
felsége a számvevőszék elnökévé nevezte
ki, de néhány hét múlva az azon év
nov. 19. megalakult Wekerle-kabinetbe
mint belügyminiszter lépett be s tagja
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volt ezen kormánynak 1895. jan. 15.
történt fölmentéseig. 1893-ban a kőszegi
hadgyakorlatok alkalmából a német császártól
a koronarend első osztályát
kapta. Mint belügyminiszter
tevékeny
részese volt a Wekerle-kabinet egyházpolitikai actiójának. Ő dolgozta ki s
terjesztette az országgyűlés elé az állami
anyakönyvekről szóló törvénynyé vált
javaslatot. Munkásságát kiválóan a közigazgatás javítására irányozta. A főváros
közigazgatását a kerületi elöljáróságok
szervezésével reformálta;
a végleges
v í z m ű megvalósulása s ezzel a főváros
egészségügyi viszonyainak jobbra változása is az ő érdeme. A vásárcsarnok
és a főcsatorna építését is erélyesen szorgalmazta. Tevékeny részt vett a magyar
mérnök- é s építészegyletnek szervezésében, m e l y n e k eleinte igazgatója, azután
titkára s közel tíz évig alelnöke volt
és legújabban az Agrar-bank
elnöke.
— Czikkei a M. Mérnökegylet Közlön y é b e n (1869. A Zárgátakról, Francziaország közlekedési eszközei. A dynamit,
1874. Az állami közmunkaügyek központi igazgatásáról sat.), a Budapesti
Szemlében (1874. Az állami közmunkaügyek központi igazgatása, 1888. A Tisza-szabályozásról), a Nemzetgazdasági
S z e m l é b e n (1877. A magyar vasutak pénzügyi jövőjéről); a P. Hírlapban (1879.
250., 259. sz. A technika és technikusok
Magyarországon). — Munkái: 1. A köutak föntartásáról.
Az útfentartás különböző módjainak, a fentartási költség
tényezőinek és ezek megszerzésének ismertetése. Főleg franczia kútfők után,
Pest, 1868 — 2. A közlekedés.
U. ott,
1869. (Statistikai előadások X.) — 3.
A közmunkaügyek
állami
kezelése.
I.
Rész. A közmunkaügyek állami kezelése
Francziaországban. Bpest, 1874. — 4.
A budapesti
Dunaszakasz
szabályozása
U. ott, 1880. (16 táblával. Ism.
a Nemzetgazdasági Szemle.) — 5. Die
Theissregulirung.
U. ott, 1888. — 6.
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Törvényjavaslat
a közigazgatási bíróságokról. U. ott, 1893. — 7.
Indokolás
«a közigazgatási bíróságokról» szóló törvényjavaslathoz. U. ott, 1893. — Arczk é p e : k ő n y o m a t Marastonitól 1870. a
Hajnal cz. Albumban.
Hajnal. Arczkép-Album. Bpest, 1873. a r e z k .
—

Akadémiai

1. — Szinnyei

Értesítő

1878.

142. 1.,

Könyvészete. —

1892. 34.

Vasárnapi

Új-

ság 1880. 39. sz. arczk., 1892. 43. sz. arczk.,
1894. 35. SZ. a r c z k . — M. Tisztviselő
s z . — Műszaki

Hetilap

Horváth

Könyvészete

Ignácz

1881. 31.

1881. 21. s z . a r c z k . —

K ö n y v é s z e t e . — Dunántuli

1888.

Képes

—

Petrik

Naptár

1892.

19., 110. 1. arczk. — M. Szalon XVIII. 1892—
93. 167. 1. a r c z k . — Sturm, Uj O r s z á g g y ű l é s i
A l m a n a c h 233. 1. — Emléklapok a m é r n ö k -

és építészegylet negyedszázados
umára. Bpest, 1893. 55. 1.

jubilae-

Hietzinger Károly
Bernát,
báró, az
osztrák kormány támogatásával utazott
hazánkban, szül. 1786. nov. 3. Czernowiczban; 1808-tól a cs. kir. hadseregben
szolgált ; utóbb a cs. birodalmi tanács
(Reichsrath) tagja volt. Meghalt 1864.
márcz. 27. Bécsben. — Munkája : Statistik der Militárgránze
des österr. Kaiserstaates. Wien, 1817. Három kötet. (A
leghitelesebb forrásokból merített munka,
melyet Artner T., Briefe über einen Theil
von Croatien. Pest, 1880. 39. 1. igen
tanulságos és classicus munkának nevez.)
Wurzbach,

Biogr. L e x i k o n IX. 7. és XIV.

474. 1. (hol bö életrajza van).
H i l b e r t István,
bölcseleti doktor é s
mezei gazda. — Munkája : Olcsó,
okszerű méhészet,
tekintettel az összetett
kaptárra úgy a fiasítás és rajzás megakadályozására. Szegszárd, 1888. (Uj mézürítő géppel, viaszolvasztóval és 15 a
szöveg közé nyomott fametszettel.)
M. Könyvészet

1888.

H i l d Péter, mezei gazda. — Munkája :
Auszug aus dem Manuscripte : Der kluge
Hausvater und die verständige Hausmutter, oder die Kunst: wie m a n mit einem
Kapitale von 1340 íl. ö. W., ohne Wucher
und Verletzung des Gewissens, jährlich
1900 fl. ö. W. gewinnen kann. Von einem
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Oekononem. Neusatz, 1860. (Végül előfizetési felhívásban közli az egész kézirati munkának tartalmát.)
Petrih

Bibliogr.

Hild Victor hírlapíró, H. Károly ügyvéd a szabadságharcz alatt őrnagy, később közigazgatási hivatalnok és Pethes
Mária fia, H. József országos hírű építész
unokája, szül. 1855. nov. 28. Kecskeméten ; a gymnasiumot és az egyetem jogés államtudományi facultását 1872—76ban Pesten végezte. — Már 1874-ben
kezdte írói működését, midőn a Gyöngyösben jelentek meg szépirodalmi s történelmi czikkei. Később a fővárosba
költözve a hirlapírást választotta életpályájának. 1880—81-ben a Függetlenség-, majd később a Budapestnél mint
belmunkatárs működött; ugyanez időben
jelentek meg rajzai a Magyarország és
a Nagyvilágban. 1882-ben a Kolozsvár
főmunkatársa lett és 1887-ig dolgozott
ott mint vezérczikkíró H. jegy alatt;
ezen lapban jelentek meg fordításai:
Carmen Sylva (Erzsébet román királyné)
Pelesch meséi s Walter Scott Ivanhoe
regénye (1884); szintén e lap tárczarovatába sokat fordított francziából: Paul
Méry, Armand Silvestre; Jaques Normand,
Jean Thilda apróbb rajzain kívül Erckmann-Chatrian 89 előtt czímű korrajzát
és Henri Gréville Ogheroff hrczegnő cz.
regényét. Erdélyből otthonába költözve,
1888-ban megindította a Jászság cz. lapot. mely előbb Jász-Apáthin, 1890 óta
Jász-Berényben jelenik meg az ő kiadásában és szerkesztése alatt; (e lap a jászfaj
közigazgatási önállósításának ernyedetlen barczosa, azon fárad, hogy a teljes
democraticus szervezetű Jászságot a JászNagykun-Szolnokmegye kötelékéből kiragadja, mert csak ezen különválásban
látja a Jászság kulturális és közgazdasági fejlődésének alapját.)—Szépirodalmi
tárczáit Ipoly névvel jegyzi. — Kéziratban : Jász-Nagykun-Szolnok
monographiája. ezen két kötetes munka megírá-

sával a megye a 6000 frtos pályázaton őt
bízta meg.
Önéletrajzi adatok.
Hill György,
collegiumi tanár, szül.
1805. jan. 15. Rozsnyón (Rosenau) Erdélyben ; 1819-ig a brassói ág. ev. iskolát látogatta. 1822-től 1824-ig házi nevelő volt az Ypsilanti-forradalom alatt,
atyjával együtt Brassóba menekült Vakaresku Máriához ; ezen család pártfogásával, 1827-ben, (ezen ideig a gymnasiumnál magántanító volt), Bukarestbe
távozott és ott magántanító lett; a német, latin és franczia nyelvet tanította
s 1832-ben a szent Sabbas-collegiumban
alkalmazták. 1845-től 1848-ig Oláhországban a rumén és német censura főnöke
volt. Sok érdeme van a bukaresti ág. ev.
egyházközség és az ottani ev. templomnak 1851 —53-ban történt fölépítése körűi. 1853-ban mint a bukaresti nemzeti
collegium tanára nyugdíjaztatott és ugyanott 1868. okt. 19. meghalt. A török rendet és a porosz királyi IV. osztályú
vörös sasrendet kapta. — Munkái: 1.
Deprindere
asupra Schititului.
Bucureşti, 1834. (Németből fordított iskolakönyv, mely több kiadást ért.) — 2.
Vocabulaire
frangais-valaque...
U. ott,
1840. (Poyenar P. és Aaron F. társaságában.) — 3. Grammatike
latine. Partie etimologike. U. ott, 1842—53. Két
rész. — 4. Grammatica
limbei
romane.
U. ott, 1858. — Szerkesztette Aaron
Flóriánnal együtt a Romania cz. folyóiratot 1838. jan. 1-től decz. 31-ig. —
Munkatársa volt még a bukaresti Universulu cz. folyóiratnak 1845—48-ban.
Trausch,

Schriftsteller-Lexiken

II.

156.,

III. 580. 1.
Hillebrand József, ág. ev. gymnasiumi
tanár volt a nagy-szebeni m. kir. államgymnasiumnál 1858-tól 1862-ig, mire
tanári állásáról lemondott és visszatért
hazájába Wiesbadenbe (Nassau herczegség), hol az ottani gymnasiumban folytatta tanárkodását. — Programmérteke-
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zése a nagyszebeni m. kir. államgymnasium Programmjában (1859. Aeschylus
A g a m e m n o n und die gleichnamige Tragoedie des Tragikers Seneca, Parallele.)
Programm

d e s k. k . S t a a t s g y m n a s i u m s

in

Hermannstadt, 1863. 21. 1.
H i l l e b r a n d t Ferencz,
cs. kir. főkertész, szül. 1805. nov. 7. Német-Gurabon
(Eisgrub, Pozsonymegyében), mások szerint a morvaországi Eisgrubban (Lednice); 1884-től a bécsi Belvedereben levő
s a birodalom Flórája mivelésére szánt
füvészkert főkertésze. Fiivészeti kirándu
lásait kiváltképen gróf Zichy János cs.
kir. kamarás társaságában és annak fehér- és komárommegyei birtokain, úgyszintén 1842-től 1852-ig az ausztriai
Alpesekben, eszközölte. Meghalt 1860.
decz. 5. Bécsben. — Czikkei a Verhandlungen der k. k. zool,-botan. Gesellschaftban (VII. 1857. Zur Flora Ungarns), az
Oesterr. botan. Zeitungban (VIII. Zur
Gattung Ornithogalum, Beitrag zur Flora
von Ungarn.)
Könitz, Versuch einer Geschichte der ung a r i s c h e n B o t a n i k . Halle, 1865. 238. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 285., 998. 1.

H i l l e r Ferencz,
főreáliskolai tanár,
szül. 1811. márcz. 13. Brodyban Galic z i á b a n ; 1834-től Bécsben, utóbb Pozsonyban franczia leczkékből élt. 1853.
novembertől az ottani főreáliskolában az
angol nyelvnek, mint rendkívüli tantárgynak volt tanítója. 1856. okt. átvette a
franczia n y e l v tanítását és azt ott 1870.
júl. 31-ig tanította. — M u n k á i : 1. Unterredungen
eines Lehrers mit seinen
Zöglingen über die Grundregeln der französischen Sprache. Leichtfassliches Lehrbuch der französischen Sprache für Anfänger, in Fragen und Antworten mit
gegenüber stehender deutscher Übersetzung. Pressburg, 1843. (Franczia czimmel is.) — 2. Sammlung
der gebräuchlichsten Homonyme, oder alphabetisches
Verzeichniss solcher Wörter, die in der
Aussprache ähnlich, in der Bedeutung I
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aber verschieden sind. Nebst der deutschen Übersetzung jedes H o m o n y m s und
700 kleinen Übungen, u m die Lernenden
mit den orthographischen Schwierigkeiten dieser Wörter vertraut zu machen,
und sie zum schriftlichen Aufsatze vorzubereiten. U. ott, 1845. (Franczia czimmel is.) — 3. Praktisches
Elementarbuch
zur schnellsten und leichtesten
Erlernung der französischen Sprache mit
Regel und Übungen über die Aussprache, grammatikalischen Erläuterungen,
zahlreichen Aufgaben. I. Cursus. U. ott.
1851. (2. jav. k i a d á s : Neueste französische Sprachschule cz. U. ott, 1859.)
Petrik
iskola

Bibliogr. —
Értesítője

Pozsonyi

állami

főreál-

1895. 108. 1.

H i l l n e r János,
ág. ev. lelkész, szül.
1840-ben Szász-Szent-Lászlón, hol atyja
földmívelő v o l t ; a gymnasiumot 1862ben végezte ; azután a heidelbergi egyetemen tanult theologiát és 1864. ápr. 19.
a jenai egyetemre iratkozott be. 1865.
szept. 1-től a segesvári gymnasium tanára
volt, hol a német nyelvet, földrajzot és
történelmet adta elő. 1868. szept. theologiai vizsgát tett. 1877. decz. 13. Bennén
(Mehburg) választották meg lelkésznek,
hol jelenleg is működik. — Programmértekezése: V o l k s t ü m l i c h e r Glaube und
Brauch bei Geburt und Taufe im Siebenbürger Sachsenlande. Em Beitrag zur
Kulturgeschichte.
Programm d e s ev. G y m n a s i u m s in S c h ä s s b u r g 1867. 81., 1878. 60. — Mokos, M a g y a r o r -

szági tanulók a jenai egyetemen 122. — Statistisches

Jahrbuch.

H e r m a n n s t a d t , 1891. 35. 1.

Hilóczky Adalbert, nyug. kórházi gondnok. Meghalt 1883. decz. 6. Budapesten
81. évében. — Munkája: Aszubor
készítés-módja,
mely szerint mindenhol és
mindenki az érett szőlőt termő vidékeken tökéletes aszubort készíthet. Több
kísérletek n y o m á n tulajdon tapasztalásaiból merítve a nagy érdemű közönség
használatára. Mellékletül: I. A pezsgőbor készítését ó-borból és II. Champagnei
m ó d szerint mustból. Franczia készítők
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hű előadásaiból s egyéb iratokból egybe
szedve. P ó t l é k u l : A pezsgő ürmös készítését őszi italnak. Pest, 1846.
Šzinnyei

K ö n y v é s z e t e és g y á s z j e l e n t é s .

Hilóczky Béla, nyug. miniszteri tanácsos, előbbinek és kiskutasi Kutasy Amália fia, szül. 1841. febr. 23. Esztergomban.
Szülei Piszke és Lábatlan községekben
közbirtokosok voltak,
honnét Esztergomba, 1844-ben pedig Pestre költöztek.
H. középiskoláit 1851—58-ban a pesti s
1858—59. a szegedi kegyesrendiek gvmnasiumában végezte. 1859—63-ban joghallgató volt a pesti egyetemen. 1861ben több egyetemi polgár nevében ő írta
az ország és a főváros lakosaihoz azt
a felhívást, melynek alapján Molnár
György vezetése alatt az első magyar
népszínház (a lánczhíd budai végén, az
alagút mellett) közadakozás útján fölépült. A birói államvizsga letétele után
1863-ban a m. kir. udvari kanczelláriához tiszteletbeli fogalmazó-segéddé neveztetett ki. 1865-ben ügyvéddé avattatott
föl. 1866-ban valóságos udvari fogalmazósegéddé, 1868. b. Eötvös József által a vallás- és közoktatási minisztériumba fogalmazóvá, 1869. Sopron- és
Moson-vármegyék kir. tanfelügyelőjévé,
1870. Esztergom-, Komárom- és Győrvármegyék kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki s egyúttal kir. tanácsosi czímet
nyert. 1872-ben mint elnöki titkár az
igazságügyminiszteriumba lépett át és
1875-ben osztálytanácsossá s később miniszteri tanácsossá neveztetvén ki. 1888ban saját kérelmére nyugalomba ment
és ez alkalomból a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta. — Szépirodalmi czikkei a Magyar Néplapban (1858 elb. és
költ.) ; a Beniczky Emil és Urváry Lajos
által szerkesztett M. ifjúság Evkönyvében
(1860. elb.) ; a Napkeletben (I860., 1862.
költ.) ; a Divatcsarnokban
(1860—61.
költ.); a Thaliában (1862. költ.); a Századunkban (1868. 14., 15.. 77., 78., 120..
151., 153., 157., 237. sz. A delegatiók,

Kormány és népnevelés. Magyarország
nemzetközi képviseltetéséről. A népiskolai törvényjavaslat, Mit akar az ellenzék.
H. B. és h. b. jegyek alatt, 1869. 66. és
117. sz. A nemzeti m ú z e u m , A fővárosi
iskolák közösekké nyilvánításáról, x. y.
jegyek alatt); a Pesti Naplóban (1873.
Közoktatásügyi rovatában a népoktatásügyi viszonyainkról, czikkek : 225., 281 .
286., 292. és 1874. 13. sz. esti kiadása.) —
Z e n e m ű v e i : B o r d a l : Fel töltsetek fiúk,
igyunk, szöveggel (Pesten Rózsavölgyinél) ; Was will die e i n s a m e Thräne, Sie
liebten sie beide, két dal Heine H. szövegére (megjelent ugyanott).
Néptanítók

lapja

1869. 276., 1870. 401. 1. é s

önéletrajzi adatok.
H i m a (Tüskés)
István,
ág. ev. lelkész
Kóltán(Vasm.) — Munkái: Í.Böle
András
szombathelyi püspöknek, midőn hivatalába beigtattatnék, tiszteletére. Szombathely. 1825. — 2. Mélt. b. aszódi
Podmanitzky
Károly
urnák,
azon alkalommal, midőn a dunántuli ág. vallástételt
tartó ev. superintendentia kebelében, mint
ennek újonnan választott világi kormányzója 1826, aug. 16. az úgy nevezett kerületi gyűlésen legelőször megjelenne. Szombathely, 1826.
Egyházi

Névtár.

K ő s z e g , 1838. 69. 1. — Pet

rik Bibliogr.
Himesch János, városi jegyző, szül
1731. decz. 30. Brassóban, 1751-ben a
jenai egyetemen tanult; később jegyző
volt Brassóban, hol 1771. nov. 1. meghalt. — Munkája : Dissertatio
juridica
de restitutione in integrum contra praescriptionem ex capite ignorantiae non
competente, quam praeside Joanne Wunderlich publicae eruditorum disquisition!
submittit 1754. m. Septembri. Jenae
Trausch. S c h r i f t s t e l l e r L e x i k o n
— Petrik B i b l i o g r .

II. 159. —

Himfy Géza,
községi segédjegyző s
hírlapíró, H. József ügyvéd és Jakab
Irma fia, szül. 1869. nov. 18. Gyöngyösön Hevesmegyében ; középiskoláit Gyön-
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gyösön, Beszterczebányán és Kecskeméten végezte. Ezután 1887 őszén a községi jegyzői pályára lépett és a jegyzői
vizsgát 1888. okt. tette le. Mint segédjegyző működött Heves-Baktán, Visontán,
Tisza-Füreden és jelenleg újra H.-Baktán.
— Költeményei s elbeszélései a vidéki
lapokban, bumorisztikus rajzai az Üstökösben jelentek meg. Ujabban fölhagyott
a szépirodalommal és közigazgatási czikkeket írt a Községi Közlönybe, a M.
Közigazgatásba ; hosszabb czikksorozata :
Gyöngyös város nagyközséggé alakítása.
Tiszafüredre menvén lakni, itt munkatársa lett a Tisza-Füred és Vidékének és
ennek megszűnte után, 1894. májusban
alapította a Tisza-Füred és Környéke cz.
lapot, melynek szerkesztője volt 1895.
áprilisig, a midőn T.-Baktára költözött.
A lapban több czikke jelent meg. Most
az Egri Újság politikai lapnak vezérczikkírója.
Önéletrajzi adatok.
Himfy József, ügyvéd, szül. 1829. okt.
21. Nagy-Kanizsán Zalamegyében ; iskoláit Pécsett járta ; 1 8 4 8 — 4 9 - b e n honvéd
s a gyöngyösi honvédkórház parancsnoka
volt. A szabadságharcz után egy ideig
bujdosott, mire majd két hónapig Aradon
fogságot szenvedett Innét kiszabadulván,
Szegeden folytatta tanulmányait, azután
Pestre ment és elvégezte a jogot. Gyöngyösön telepedett le s egy ideig a megye tisztviselője v o l t ; később ügyvédi
irodát nyitott. Gyöngyös városának közel
húsz évig volt főügyésze, hol 1887. jún.
23. meghalt. A gyöngyösi függetlenségi
pártnak is hosszú ideig elnöke volt.
Stir családi nevét 1861-ben változtatta
Himfyre. — Több czikket írt a Szederkényi Nándor által szerkesztett Mátrába (1863—64. r. 1. betűk alatt.) —
Munkája : Útmutató
a tagositási s úrbéri rendbeszedési perek felszerléséhez
megkivántató nyomozások, bizonyítékok
és okiratok megszerzésénéli eljárás körül,
a cs. kir. szolgabírói hivatalok, birák,
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ügyvédek és felek használatára példák
és mintákkal ellátva. Irta Stir József.
Kiadta Szilágyi Virgil ügyvéd. Pest, 1859.
Gyöngyös

toztatásai

1887. 26. Sz. —

Századunk

104. 1., ö n é l e t r a j z i a d a t o k ,

Névvál-

íiának

H. Gézának szives közlése és gyászjelentés.
Himpfner Béla,
főgymnasiumi igazgató. szül. 1854. febr. 9. T e m e s v á r t ;
ugyanott végezte 1871-ben középiskolai
tanulmányait. 1871-től a József-műegyetem hallgatója volt Budapesten ; miután
annak két évi előkészítő tanfolyamát
végezte és még egy évig az államvasutak igazgatóságánál, annak felépítési
ügyosztályánál mint díjnok szolgált és
ezen évek alatt különösen műtörténet!
s archaeologiai tanulmányokkal foglalkozott, 1874-től 1877-ig a budapesti egyetemen a bölcseleti tanfolyamot végezte;
rendes tagja volt a tanárképző intézetnek és gyakorló iskolának.
1878-ban
tanári vizsgát tett a classica philologiából és a német nyelvből. Mint tanár
először a kaposvári g y m n a s i u m b a n és
n é h á n y hónapig a budapesti belvárosi
reáliskolánál működött (1879-ben); majd
1880. jan. 5-től a beszterczebányai főg y m n a s i u m n á l helyettes és 1881. márcz.
17-től rendes tanár volt; tanította a classica-philologiát és német nyelvet. 1886._
szept. 1. a jászberényi főgymnasium igazgatójának nevezték ki. 1891 óta az aradi
kir. főgymnasium igazgatója. 1891 ben
Jászberényben létesítette a nyári tornas játszótért, az első e nembeli iskolai
intézményt hazánkban. (Ugyanerre törekszik Aradon is.) — Programm-értekezései
a beszterczebányai kir. főgymnasium Értesítőjében (1880. A
beszterczebányai
gymnasium 1879—80., 1886. Nevelő tanítás a középiskolában), a jászberényi
főgymn. Értesítőjében (1891. Testi nevelés és játék), az aradi főgymn. Értesítőjében (1895. A nyári torna- és játszótér);
czikkei az Ungarische B e v u e b e n (1882.
Toldi's Liebe I, G e s a n g ) ; az Orsz. Tanáregylet Közlönyében (XIX. 1885—86. In-
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kább csak tanítsunk-e vagy neveljünk ?)
Irt még az Egyet. Pbilol. Közlönybe, a
beszterczebányai s jászberényi helyi lapokba ; itt-ott fordítások Petőfi és Madács műveiből. — Munkája: Eine
Geschichte aus Neusohls
Vergangenheit.
Selmeczbánya, 1884. — Szerkesztette az
igazgatása alatti gymnasiumok Értesítőit.
A kir.

József-műegyetem

tanárai

s

hallgatói.

B p e s t , 1883. 41. 1. — A beszterczebányai
főgymnasium

Értesítője

1880.

és

kir.

Önéletrajzi

adatok.
Hinár János, ügyvéd, cs. k. megyetörvényszéki tanácsos Győrött; a 40-es években az ottani magyar színháznak gróf
Zichy Ottó és Zmeskál István társaságában igazgatója volt. Meghalt 1859. jan.
24. Győrött. — Beszélyeket írt a Pesti
Divatlapba (1846), a Délibábba (1853), a
Divatcsarnokba (1854), X1Y. Lajos és udvara cz. történeti munkájából mutatványt
közölt a Pesti Divatlap (1846. 2. sz).
Színművei: Adóslevél, eredeti dráma 4
felv. (először adatott 1845. máj. 19. a
nemzeti színházban. Ism. Életképek, Honderű és P. Divatlap), Vetélytárs, eredeti
dr. 5 felv. (először 1852. jan. 31. Győrött
és febr. 27. Pesten. Ism. M. Hirlap 682. sz.
Értesítő 15. sz.); Grimani cz. színművét
is adták a győri színpadon.
P. Divatlap
pesti
Napkelet

Hirlap

1845. I I . 37. SZ. — 1 8 5 9 :
24.

SZ.,

Győri

Közlöny

Buda8.

SZ.,

0. SZ.)

Hincz. L.

Hints.

Hindy Arpád (nagy- és kishindi), hírlapíró, H. Iván ügyvéd és Nehéz Julia
fia, született 1843. ápr. 29. Pesten; a
gymnasiumot és az egyetemen a jogot
ugyanott végezte. 1860-ban mint VIII.
osztálybeli tanuló báró Kaas Ivorral és
társaival a márcziusi tüntetések rendezése miatt elfogatott és csak okt. 18.
bocsáttatott szabadon. 1861. okt. 3. a
magyar emigratio által Olaszországból
küldött emissariusnak fel nem adása miatt ismét elfogták és 14 hónapig fogoly
volt a komáromi várban ; azután Bécsbe
vitték és hadi törvényszék elé állították.
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Közel tíz hónapig tartott vizsgálat után.
melyből hét hónapot magánzárkában töltött, el is ítélték két évi várfogságra,
mely ítélet kegyelem útján egy évi stockházra enyhíttetett. Ezen második fogságából 1862. nov. 24. Erzsébet királyné felgyógyulásának örömére kibocsátott amnestia
alkalmából végkép megmenekült. Azután
Pesten folytatta jogi tanulmányait és azokat 1865-ben el is végezte ; egy a Honban
1864-ben írt czikke figyelmet keltvén,
Jókai meghívta e lapjához munkatársáúl
és ezzel a hírlapírói pályára lépett s ezen
lapnál volt 1867 végéig. Az országos magyar gazdasági egyesület 1867-ben a párisi világkiállításra a magyar országos
bizottság titkárává választotta s ekkor közel egy évet töltött Párisban s beutazta
Angolországot is ; külföldi levelei a Honban és a gazadasági szaklapókban jelentek meg. 1867 végén Londonban nőül
vette Gyurman Adolfnak, az 1848—49.
Közlöny szerkesztőjének leányát Etelkát.
1868. jan. 12. a Hazánk cz. politikai napilapnak segédszerkesztője lett, mely lap
azonban csak másfél évig (1869. jún.
30-ig) állott fenn. mire 1870. októbertől
az Ellenőr cz. napilapnak segédszerkesztője lett. Az 1875. pártfusio után az Ellenőrnek vezérczikkíró főmunkatársa s
később felelős szerkesztője lett. Az 1878ban alakult magyar hírlapírói egyesületnek hosszabb ideig titkára volt; a később alakult nyugdíjintézetnek pedig egyik
alapítója s választmányi tagja. 1889.
nyarán hosszabb utazást tett Svájczban,
Franczia- és Németországban. (Ezen útjának leírása az Aradi Közlönyben jelent
meg.) 1882. szept. 1-től 1885. decz. 20-ig
a belügyminisztérium sajtóosztályának
vezetője volt. Mint ilyen tervezte s megalapította a mindennap megjelenő Hivatalos Rendőri Közlönyt. — Czikkei,
beszélyei s költeményei a Vasárnapi Újságban (1858—60., 1863., 1870, 52. sz. Páris
madártávlatból, 1876. A szegedi országos
kiállítás, 1895. A Bánffy-Hunyadi király-
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napok sat.), a M. Néplapban (1859), a PHölgydivatlapban (1860—61). a Nefelejtsben ( 1 8 6 0 - 61.). a Képes Újságban (1860),
a Népújságban (1860), a Széchenyi Emlékkönyvben (1861), az Uj Időkben (1861),
a Honban (a lapnak ujdonságírója 1 8 6 3
— 6 7 . 130., 149. sat. Párisi levelek a világtárlatról, 1868.), a M. Közgazdaságban
(1865.), a Kertész Gazdában (1867. 27.
sz. Magyar őrlemények a párisi világtárlaton),
az Ellenőrben (1869—1878,
161. sz. Kultsár István, sat. 1879—80.
628. sz. Lapszerkesztés a 40-es években, 1881—82.), a Borsszem Jankóban, az
aradi Alföldben (1870-től czikkek) é s a
kolozsvári M. Polgárban (hosszabb ideig
fővárosi czikkírója volt a két lapnak), a
Hazánk és a Külföldben (1871. SchwartzSenborn báró, az 1873. bécsi kiállítás
igazgatója, 1872. könyvismertetések), a
Pesti Hírlapban (1884. 178. sz. Táncsics
Mihály, 1885. 214. sz. Az 1866-iki porosz-magyar legio története), az Aradi
Közlönyben (1886. 4. mut. sz. Kazinczy
Csokonairól, 1888. 5., 6., 47. sz. A journalista életből, 243. sz. Kelemen László
hagyatékából, 327. sz. Bihari Péter), a
M. Szalonban (XI. 1889. Hirlapszerkesztés a h a t v a n a s évek közepén), az Erdélyi Muzeumban (XI. 1894. Kultsár István
mint szerkesztő). A Messager de Viennenek 1876-ban budapesti levelezője v o l t ;
utóbbi időben a Nemzetbe is sokat írt
y. d. jegyekkel. — Munkái 1.
Ibolyák.
Költeményfüzér. Többek közremunkálásával szerkeszté. Pest, 1859. (Ebben 22
költeménye jelent meg.) — 2 . Egy segédtanító története.
Erckmann-Chatrianután
francziából ford. U. ott, 1873. (Előszóval.)
— Szerkesztette Budapesten az Ellenőr cz.
napilapot 1878. aug. 13-tól a lap megszűntéig 1882. aug. 31-ig ; 1885 végén az
aradi s aradmegyei szabadelvű párt lapját, az Aradi Közlönyt indította meg,
m e l y n e k 1889. decz. 31-ig volt szerkesztője s 1891. nov. 2. óta a kolozsvári
szabadelvű párt lapját, a Kolozsvár cz.

napilapot szerkeszti. Szerkesztette még a
Házi Naptárt is 1877-re Budapesten. —
Jegyei: (H.), H. A.
y — d és
d.
(legtöbbször a Vasárnapi Újságban, azután a Honban, Hazánkban. Ellenőrben
és az Aradi Közlönyben).
Nagy loán, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 116.
—

Alföldi

Hirlap

Könyvészete

és

1869.

121.

Bibliogr.

Naptár

1887-re, a r c z k . —

nachja

154. 1. a r c z k .

—

SZ.

—
Erdélyi

Erdélyi

—

Petrik

Aradi

Képen

írók
Hiradó

Alma
1894.

141. sz. és önéletrajzi adatok.
H i n d y Attila
(nagy- és kis-hindi),
jog- és álllamtudománvi doktor, előbbinek és Gyurmán Etelkának fia. szül.
1873. aug. 8. Budapesten; középiskoláit ugyanott és Aradon végezte ; a jogi
tudományokat a budapesti e g y e t e m e n
hallgatta s 1894. okt. végén itt nyerte el
az államtudományi, 1895. okt. 5. pedig
a jogi doktori oklevelet. — Mint az egyetemi kör elnöke 1893—94-ben szerkesztette az Egyetemi Lapokat; budapesti levelezője volt a Kolozsvárnak, m e l y b e
több tárczát is írt.
Atyjának Uindy Árpádnak szives közlése.
H i n d y Géza
(nagy- é s kis-hindi),
magyar államvasúti tisztviselő, H. Árpád
lapszerkesztőnek testvéröcscse, szül. 1850.
decz. 25. Pesten, hol a gymnasiumot és
az egyetemen a jogot v é g e z t e ; azután a.
magyar államvasutak tisztviselője volt.
Meghalt 1895. szep. 4. Budapesten. A Magyar Föld cz. lapnak 1882. szeptembertől 1886 szeptemberig segédszerkesztője volt, melybe névvel vagy névtelenül czikkeket is írt; továbbá 1886-ban
fővárosi levelezője volt az Aradi Közlönynek, melyben H. G. betűk
alatt
több eredeti s fordított tárczája jelent meg.
Hindy Árpádnak szives közlése és gyászjelentés.
H i n d y Iván
(nagy- és kis-hindi),
ügyvéd és táblabíró, H. János birtokos
és Kovács Kata fia, szül. 1800. júl. 20.
Léván Barsmegyében, hol a g y m n a s i u m o t
v é g e z t e ; a bölcselet első évét Váczon,
a másodikat és a jogot Pesten hallgatta.
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1838-ban két évi joggyakorlat után ügyvédi oklevelet nyert. Meghalt 1875. febr.
25. Budapesten. 1852-től fogva a SzentIstván-társulat ügyei körül fáradozott.
— A Nemzeti Újságot özvegy Kultsár
Istvánné kiadásában 1840—41-ben szerkesztette s a lapban több értekezése
jelent meg.
Ferenczy
Nagy

Iván,

és Danielik,

M a g y a r í r ó k I . 185. —

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V . 116. 1.

és fiának Hindy Árpádnak szíves közlése.
Hindy Mihály
(nagy- és kis-hindi),
kegyes tanítórendi áldozópap, előbbinek
testvéröcscse. szül. 1807. nov. 9. Léván
Barsmegyében ; alsóbb iskoláit, valamint
a humaniórákat is szülőhelyén, az első
évi bölcseletet Szegeden végezte, honnét
1826. okt. 9. a kegyesrendiek közé lépett
és Trencsénbe, azután Váczra rendeltetett,
hol a II. évi bölcseletet tanulta ; innen
Nyitrára küldték, hol a hittudományokat
bevégezte. 1832. aug. 21. fölszenteltetett.
Különféle helyeken tanított s különösen
Pesten a költészet és szónoklat tanára
volt; 1851-től Sátoralja-Ujhelyen gymnasiumi igazgató volt, honnét Pestre került
tanárnak, azután Váczra, hol 1870. decz
20. meghalt. —- Értekezéseket írt a lapokba. — Munkái: 1. Pietatis
Documentum, quod rev. ac clar. viro Francisco Sal. Bendik . . diem nominis sui
sacram die 29. Jan. 1826. secundis recolenti auspiciis dicarunt universi philosophiae primo anno auditores. Cecinit. .
Szegedini. — 2. Honoribus
ill.
dni
Emanuelis
e comitibus Péchy de Péchujfalu, dum munus administrators officii
supremi comitis inel. comitatus Zempliniensis auspicareíur. A gymnasio scholarum piarum Sátor - Allya - Ujhelyiensi
anno 1841. die 15. Dec. S. Patakini, 1841.
(Költemény.) — 3. Nagymélt.
Szolgaegyházi Marich Dávid urnák
tiszteletére. a t. n. Veszprém vármegyei főispáni
szék elfoglalásakor a kegyes tanítórendiek társbáza 1845. Székesfejérvár. (Költemény.) — 4. Főméit, és főtiszt.
Ko-
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pácsy József esztergomi érsek,. . .gyász
emlékeért az ajtatos tanítórend 1847.
Pest. (Költemény.) — 5.
Gyászvers
főtiszt, s tudós Grosser Ker. János az
ajtatos rend volt főnöke. . . 1847. okt.
30. történt elhunytára. U. ott. — 6. Bómai régiségtan a tanulók használatára.
Pest, 1849. — 7. Tiszteletkoszorú,
melyet
főt. s tudós Nagy Péternek.. .hivatalos
látogatásakor nyújtott a s.-a.-ujhelyi ház
és tanoda nevében 1855, U. ott, 1855.
— 8. Kéziszótár
P. Virgilius Maro műveihez. A tanuló ifjúság használatára.
Pest, 1863. — 9. Aedes novae
gymnasii
Pestiensis scholarum piarum per adm.
rev. patrem Josephum Cal. Purgstaller
praepositum provincialem riíu solenni
benedictae X. Kalendas Dec. 1863. U.
ott, 1863. — 10. Ode in aedes novos
gymnasii Pestiensis S. P. per adm. rev.
patrem Josephum Calasantium Purgstaller
praep. prov. ritu solenni benedictas X.
Calendas Decemb. U. ott, 1863. — 11.
Kézi szótár C. Sallustius Crispus műveihez. A tanulo ifjúság használatára U.
ott, 1865. — 12. Virgilii
Maronis
Aeneidos libri I—VI. Latin-magyar szótárral ellátta. U. ott, 1869
Ferenczy és Danielik,
1. — 1870 : Fővárosi
Közlöny
Újság

292. Sz.,

Magyar írók

Lapok
Reform

52. s z . — Petrik

285. SZ.,
371.

I.

185.

Budapesti

SZ.,

Vasárnapi

Könyvészete,

Bibliogr.,

Hindy Árpád szives közlése és gyászjelentés.
Hingenau Ottó. báró, főbányatanácsos,
szül. 1818. decz. 19. Triesztben; Gráczban neveltetett és a bécsi Theresianumban nyerte felső kiképeztetését, hol 1840.
a jogot végezte. 1840 őszétől 1843 augusztusig a selmeczi bányász-akadémia növendéke volt és több utazást tett Magyarország keleti s déli részén; 1844.
jan. bányászati hivatalba lépett. 1850-től
a bécsi egyetemen a bányajog tanára
volt. M e g h a l t . . . . — Czikkei a Jahrbuch
der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien
cz. munkában (VIII. 1857. Geologischbergmännische Skizze des Bergamtes
Nagyág und seiner nächsten Umgebung,
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külön nyomatban is, IX. 1858. Die Berge
von Király-Helmecz, XIII. 1863. Jodquelle
von Csiz im Gömörer Comitate); a
Mittbeilungen der k. k. geogr. Gesellscbaft-ban (V. 1861. Die klimatischen
und Höhenverhältnisse des Zempliner
Comitates); az Oesterr. Revueben (1863.,
1865. Studien über den Bergbau in
Oesterreich). — Munkája: Der Bergmann. Erzählung aus dem nordungarischen Leben. Pesth, 1844. Két kötet.
Wurzbach,

Biogr.

Lexikon

IX. 35. 1. (hol

bővebb életrajza s külföldön megjelent munk á i n a k j e g y z é k e van.) — Szinnyei
szete. — Petrik B i b l i o g r .

Könyvé-

Hinka László (hinkovczei), püspöki jogtanácsos, szül. 1845. szept. 17. Budapesten ; a pécsi püspöki uradalmi s egyházmegyei alapítványok ügyészé, a pécsi
püspöki lyceumnál a jogtudományi államvizsgáláti bizottság kültagja, kincstári
jogképviselő. — Czikkeket írt a PécsBaranyai Hírlapba (1882. A pécsi székesegyház helyreállításáról), a Nemzetbe
(1883.) — Munkái: 1. A kath.
főpapok
végrendelkezési
joga és azok utáni törvényes örökösödés Magyarországban. Budapest, 1883. — 2. Válasz dr. Timon Ákos
győri jogakadémiai tanár úr által Az
osztrák concordatum és a magyar közjog czím alatt írt bírálatra. Pécs, 1883.
Kiszlingstein

Könyvészete

és

önéletrajzi

adatok.
Hinterholzer Xav. Ferencz,
theologiai doktor, Jézustársasági áldózópap és
tanár, szül. 1746. júl. 17. Zágrábban
Horvátországban ; 16 éves korában lépett
a rendbe ; Gráczban bölcseletet és theologiát hallgatott. A rend feloszlatása (1773)
után a budai gymnasiumban a költészet tanára volt. — Munkái: 1. Pallas
Hungáriáé.
Viennae, 1778. (Költ.) —
2. Oda in obitum M. Theresiae romanorum imperatricis reginae apostolicae.
Budae.1781. — Kéziratban : Poemation de
Praediolo suburbano Zagrabiae Xavier
dicto.
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Catalogus Bibi. F r . Com. Széchényi I. 485.,
S u p p l . Io 246. 1. — Stoeger, S c r i p t o r e s 143.
— Petrik B i b l i o g r .

Hintz György, idősb, ág. ev. lelkész,
szül. 1808. jan. 28. Segesvárt, hol a
gymnasiumot végezte, mire 1827-ben a
bécsi protestáns theologiai intézetbe lépett. 1833-ban Kolozsvárt lelkész-helyettes volt. és Liedemann halála (1837. ápr.
14.) után rendes lelkésznek választották.
Több tudós társaság tagja volt. Meghalt
1876. ápr. 6. Kolozsvárt. — Munkái: 1.
Worte des Andenkens,
des Trostes und
der Erbauung an dem Sarge des selig
verstorbenen Herrn Daniel Slaby, bürgerlichen Apothekers . . . allhier gesprochen in dem Gotteshause der Evangelischen am 23. Januar 1835. Klausenburg,
1835. — 2. Gedächtmisspredigt
auf
Kaiser Franz I., gehalten den 29. März.
1835 in der Klausenburger evang. Kirche. U. ott, 1835. (A jövedelem a község javára fordíttatott.) — 3.
Gedächtnisspredigt
zur dankbaren Erinnerung
an den am 14. April 1837 in Maros-Vásárhely verstorbenen Pfarrer der Evang.
Luther. Gemeinde in Klausenburg A. C.
Herrn Martin Liedemann. U. ott, 1837.
— 4. Die Empfindungen
christlicher
Staatsbürger beim Zusammentritte ihrer
Vaterlandsvertreter um den Thron des
Fürsten. Predigt gehalten vor Eröffnung
des Landtags über Math. 22, 1 5 - 2 2 . U.
ott, 1841. (A jövedelem az orgona költségeire fordíttatott.) — 5. Bede. Am Goldenen Hochzeitsfeste des Michael Bell,
Prediger zu Klausenburg. Kronstadt. 1845,
— 6. Die letzten Lebensmomente
des
am 11. Mai 1849 m Klausenburg hingerichteten Meschner Pfarrers Stephan Ludwig Roth. U. ott, 1850.-(A jövedelem a
meghalt emlékére fordíttatott.) — 7. Gedächtnissrede
auf den am 8. April 1860
verstorbenen Grafen Stephan Széchenyi,
gehalten am 13. Mai 1860. in der evangelisch-lutherischen Kirche in Klausenburg. Klausenburg, 1860.
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Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 159. —
Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 66., 69. 1. — Ballagi

Géza,

Politikai

Irodalom

91. —

H i n t z György,
ifjabb, vegyi doktor,
gyógyszerész és vegytanár, előbbinek és
Engel Polyxenának fia. szül. 1840. szept.
4. Kolozsvárt, hol középiskolai tanulmányait bevégezte. Minthogy családjának
birtokában volt a nagyatyjától örökölt
gyógyszertár, m e l y akkor is egyike volt
a legtekintélyesebbeknek Kolozsvárt, a
gyógyszerészi pályát választotta; egy
pár évi gyakornokoskodás után Bécsbe
ment. hol tanulmányait folytatta és 1863ban doktori vizsgát tett, mire visszatért Kolozsvárra és átvette a gyógyszertárt. 1884. jan. 9-től az ottani egyetem magántanára, továbbá az általános
magyarországi gyógyszerész - egylet 21.
járásának igazgatója, a gyógyszerészgyakornokokat vizsgáló bizottság rendes
tagja, a városi képviselő-testület tagja,
közigazgatósági bizottsági tag, a kolozsvári zeneconservatorium elnöke, az evang.
egyház főgondnoka, az Emke fiókjának
pénztárnoka, az erdélyi gazdasági egylet főpénztárnoka. az osztrák-magyar
bank és a kolozsvári kereskedelmi bank
igazgató tanácsosa stb. Meghalt 1890.
febr. 20. Kolozsvárt. — Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1871. A szunyal.
morphium, mérgezés törvényszéki vegyelemzése, 1872. Az illatszerekről, Törvényszéki vegyelemezés villanyra, 1873. Szemelvények a gyógyszerészeti
műtan
köréből, Tisztázzuk az e s z m é k e t ) ; a
Kertész Gazdában (1872. Illatos növények és illatszerek); az Erdélyi Híradóban (1889. 56. sz. A kolozsvári zeneconservatorium története 1819—1889.) —
Iíézirati munkája : Gyógyszerészi műtan.
(Ezen jegyzetek közkézen a tanulók
között is forogtak. E munkáját készült
egészbe foglalva kiadni, de közbejött
halála ebben megakadályozta.)
Hetilap

1890. 10. SZ. —

Miklós, Dr. Hincz György emlékezete. Bpest,

1890. és gyászjelentés.

Petrik

Bibliogr. és gyászjelentés.

Gyógyszerészi
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Székely

H i n t z Henrik, orvosdoktor, budapesti
gyermekgyógyász és bártfai fürdőorvos,
H. János András ügyvéd fia, szül. 1854.
jún. 27. B r a s s ó b a n ; miután Kolozsvárt
két évig gyógyszerész volt, befejezte a
Brassóban kezdett g y m n a s i u m i
tanulmányait, mire 1874-ben a bécsi egyetemre ment, hol 1884. jan. 31. orvosdoktori oklevelet nyert és a józsefvárosi
gyermekkórházban második orvos lett.
— Munkája: Bdrtfa
gyógyfürdő Sárosvármegyében és égvényes-sós-vasas savanyúvíz-forrásai történeti balneologiai
s gyógyászati szempontból. Bpest, 1895.
Gusbeth,

Z u r G e s c h i c h t e der S a n i t ä t s v e r -

hältnisse in Kronstadt, 1884. 97. 1. — Corvina

1895. 10. SZ.

H i n t z János
András,
ügyvéd, szül.
1815. nov. 30. Szász-Sebesen, hol atyja
H. János a szász egyetem jegyzője v o l t ;
tanult a segesvári ág. ev. gymnasiumban
és a kolozsvári kath. lyceumban, mire
a jogi tanulmányokat 1837. befejezte ;
azután mint fogalmazó-gyakornok hivataloskodott a nagyszebeni cs. kir. kincstári hivatalnál 1840-ig. Még ezen évben
Bécsbe ment, hol művészeti tanulmányokat tett. Hazájába visszatérvén, járulnokká nevezték ki a megyéhez és 1847ben iktatóvá s 1849-ben levéltárnokká
Ezen idő alatt a nagyszebeni szász
jogakadémia hallgatója volt és 1851-ben
ügyvédi vizsgát tett. Az akkor fölállított,
brassói kereskedelmi s iparkamaránál
titkári hivatalt vállalt, melyről 1853-ban
lemondott; 1872-ben azonban ismét foly
tatta előbbi tisztségét. — Czikkei a
brassói Satellitben (1838—39. színházi
kritikák, 1840-től elbeszélések), a bécsi
Theaterzeitungban és Saphir Humoristjában (1840. színházi kritikák), a Kronstädter Zeitungban (1841-től munkatárs,,
politikai és nemzetgazdasági czikkeket
irt a lapba), a Blätter für Geist. . .
(1841. Apologie gerne deutsch sprechender
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Sachsen sat.); a Transsilvaniában (1841);
a nagyszebeni Volksfreundban (1846-tól
czikkek az erdélyi népéletből); a nagyszebeni Archívban (II. 1857. Bevölkerungsverhältnisse
im Hermannstädter
Stuhl 1839. Stand der Privatindustrie. . .
in Siebenbürgen 1844., III. 1858. Volkszählung in Siebenbürgen, Bevölkerungsverhältnisse im Kronstädter Distrikte
1839., Zur Statistik siebenbürgisch-sächsischer Schulen, VIII. 1867. Ueber Riehls
Naturgeschichte des Volkes) ; a Siebenbürger Botéban (1862. 262., 263.. 1864.
282—285. sz. Über Seidenbau in Siebenbürgen. 1862. 94. sz. Nationale und
politische Existenzfragen, 1864. 78., 228.,
230. sz. Aus der siebenbürgischen Gerichtswelt, 140—147. sz. Nation und
Nationen in Siebenbürgen, 242—244. sz.
Adel und Mittelstand in Siebenbürgen,
287—289. sz. Freiheit des Eigenthums
an den Aeckern in Siebenbürgen. 229
—235. sz. elbeszélés, 1865. 130. sz. Der
Wald in Siebenbürgen, 146. sz. Das
sociale Krankheitssymptom der Eheprocesse unter den Sachsen, 152. sz. Das
sociale Krankheitssymptom der Viehdiebstähle in Siebenbürgen. 276—283. sz.
Die siebenbürgische Unionsfrage im J.
1848 und 1865., 1867. 16. sz. sat. Landwirtschaftliche Briefe. 88. sz. sat. Advokatenwesen in Siebenbürgen); a pozsonyi Zeitschrift für Gesetzkunde und
Rechtspflege-ben (1855. 45—48. sz. Über
den Artikel IX. in der Einführungsverordnung vom 18. Juli 1853 zur Konkursordnung für Ungarn und Siebenbürgen,
die Folgen der sächsischen ehelichen
Gütergemeinschaft in Konkursfällen betreffend, 1856—59. összesen 20 czikk);
a nagyszebeni Siebenbürgische Zeitschrift
für Handel, Gewerbe und Landwirthschaftban (1865. Zehn Gebote der Vernunft und Erfahrung für den Landwirth);
a Siebenbürgisch deutsches Tageblattban (1874. 77 sz. Deutsche Einwanderung nach Ungarn, 172. sz. Hilfe für
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die Kleingewerbe, 205. sat. sz. Berichte über die 1874-er landwirtschaftliche Vereinsversammlung in Kronstadt.)
Ezekhez járulnak még kisebb közlések
a Csengerv Antal által szerkesztett Pesti
Hírlapban (Erdélyi levelek), a Pester
Lloydban, az augsburgi Auslandban (Die
Almáser Höhle), az augsburgi Alig. Zeitungban (Zustände an der unteren Donau),
a Leipziger Illustrirte Zeitungban (Trachten und Sitten in Siebenbürgen.) —
Munkái : 1. Geschichte
des Bisthums
der griechisch-nichtunirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen.. .Hermannstadt,
1850. — 2. Anregung und Bilder von
einer Geschäftsreise in Siebenbürgen.
U. ott, 1863. (Különnyomat a HermannStädter Zeitungból.) — 3. Zum
Fortschritt
in der Landwirthschaft.
Vorgetragen in der allg. Versammlung des
Burzenländer landwirtschaftlichen Bezirksvereins am 10. Decz. 1868. Kronstadt. — 4. Festrede, bei der Friedens feier zu Kronstadt am 22. April 1871.
vorgetragen. U. ott, 1871. — 5. Gemälde
Siebenbürgens. Hermannstadt, 1871. (Különny. a Siebenb. deutsches Wochenblatt und
Kulturbilder
ból.) — 6. Naturaus dem Burzenlande (Siebenbürgen.)
Vortrag, gehalten am 29. Jänner 1873.
zu Kronstadt. Kronstadt, 1873. — 7.
Neustadt, das Musterdorf. U. ott, 1874.
(Különny. a Siebenb. d. Wochenblattból.
Magyarul a Falusi Gazdában 1874. 26
—28. sz.) — 8. Das wandernde
Siebenbürgen. Eine statistische Studie. U
ott, 1876.
Trausch,
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 160.,
I I I . 581. 1. — Tipray K ö n y v é s z e t e 1876. —
Pallas

Nagy

Lexikona

I X . 222. 1. ( k e r e s z t n e v e

hibásan Íratott Józsefnek).
Hintzel András, ág. ev. lelkész, nagyszebeni származású; 1749. febr. 19. külföldi akadémiákra indult; aug. 29. érkezett Duisburgba, hol az egyetemen
tanult két évig; azután a hollandi egyetemeket látogatta s visszatért Duisburgba,
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honnét 1751. júl. 30. Helmstädtbe utazott, hol folytatta tanulmányait; 1753.
ápr. 27. ezt az egyetemet is elhagyta s
haza utazott; júl. 3, Nagy-Szebenbe érkezett. 1755-ben 4. majd 3. collaborator
volt, azaz segédlelkész. 1756. máj. 24.
diaconus lett és 30. Berethalmon pappá
ordináitatott. 1758. máj. 4. diaconussá
tétetett az ispotály-templomnál; 1761.
nov. 8. Holczmányban (Holtzmengen) lett
lelkész. — Munkája: Dissertatio
Physica prima de Electricitate. Duisburgi ad
Rh., 1751. — Német költeménye (Epicidium Agnethler Mihály halálára) van
Carpzovius János Benedek : Aeternae
memoriae . . , Helmstadii, 1752 cz. munkájában. Naplójegyzeteit (1749—1767) a
nagyszebeni Korrespondenzblatt (1890.
10. sz. 98—101. 1.) közölte.
Petrik

Bibliogr.

Hippich István, Jézus-társasági áldozópap. szül. 1841. márcz. 31. Csonoplán
Bács-Bodrogmegyében ; tanulmányait Baján, Pécsett és Kalocsán végezte; 1882.
okt. 31. lépett a rendbe. Most házfőnök
Szatmárt. — Czikkeket írt a Jézus Szent
Szivének Hírnöke s a Mária Kert cz,
folyóiratokba.
Tóth Mikének szives közlése.
Hirka Antal, bölcseleti doktor, muzeumi hivatalnok, H. Mihály földbirtokos
és Lajkó Anna fia, szül. 1858. jún. 13.
Kis-Hegyesen Bácsmegyében ; a főgymnasiumot a kalocsai jezsuitáknál 1878ban végezte ; 1878—82-ig a budapesti
egyetemen a mathematikai szakot hallgatta (közben 1881. okt. — 1882. szept. 14.
egy éves önkéntes s nevelő volt). 1886.
okt. 23. a természettan- felső mennyiségtan- és latin nyelvből doktori rangot
nyert. 1886-tól 1888-ig ismét nevelő,
1888—90. könyvtári díjnok a m. n. muzeumban, 1890—92. Bécsben ő felsége
személye körüli ministeriumban levéltári
liszt; végre 1892 vége óta a m. n. muzeum hivatalnoka. — Tárczákat írt az
Ada-Moholi Közlönybe (1894.) és tudósí-
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tásokat a Budapesti Hírlapba s a Nemzeti Újságba. — Munkái: 1. A tétlenségi
momentumról.
Bpest, 1886. (Doktorátusi
értekezés.) — 2. Ertekesés as
egyenes
irányú
mosgásról.
U. ott, 1886.
Horváth

Ignácz

Könyvészete

1886. é s ö n -

életrajzi adatok.
Hirling Antal bölcseleti doktor, pécsegyházmegyei áldozópap, szül. 1862-ben
Szegszárdon Tolnamegyében; 1884-ben
miséspappá szenteltetett föl és 1888 óta
Mosgón (Somogym.) plébános ; a budapesti egyetemen 1892-ben nyert bölcseletdoktori oklevelet. — Munkái: 1. Az
ifjú pap helysete a világban. Primitiai
beszéd, melyet 1885. szept. 20. FelsőMindszenten mondott. Pécs, 1885. — 2.
A vérmérsékletek
elmélete. U. ott. 1892.
(Doktori értekezés.)
M. Könyvészet

1886. —

Schematismus

Qllin-

que-Ecclesiensis 1889. 150. 1.
Hiros János. L. Hyros
János.
Hirsch Benő Farkas,
rabbi NagyTapolczánban Nyitramegyében. — Munkája : Kai Nehi. Pozsony, 1865.
A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.
Hirsch György ág. ev. lelkész ; Dobsinán (Gömörm.) volt lelkész ; a vallási
üldözéskor elvesztette hivatalát és 1675ben Erdélybe Nagyszebenbe menekült,
hol a városi tanács 1677-ben második
lelkészül alkalmazta s ezen állásában
meghalt. — Munkája: Ein
Regimentshut, so vermittelst einer Gottseligen
Wahl der Löbl. Hundertmannschaftt in
der k. Haupt-Hermannstadt ist offenbaret
worden, welchen Michael Apafi dem Mathias Semriger aufzusetzen a n o r d n e t . . .
den dem neuen Ehren Regenten, Herrn
Mathias Semriger, bestätigten Grafen der
Sächsischen Nation, kürzlich und einfältig beschreibet.. .den 7. März. 1676. Hermannstadt, 1676.
Irausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . — Szabó

Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 381. 1.

Hirsch Ignácz. bélteki róm. kath. plébános. — Munkája : Elegiacum,
melyet

896

906

Hirschmann—Hirtling

Klobuschitzky Klobusitzky Péter úrnak
Szatmár megyéje püspöke dicső neve
napjára alázatosan ajánlott Szent-Ivány
havának 29. 1812. Nagyvárad.
Petrik

Bibliogr.

Hirsch István, erdőmester a kalocsai
érseki uradalomban. — Czikke az Erdőszeti Lapokban (1873. A kalocsai érsekség erdeinek leírása).
Hirsch József, orvosdoktor, szül. 1848.
decz. 12. Kolozsvárt. Jelenleg járásorvos
Dicső-Szent - Mártonban Kis-Küküllőmegyében. — Munkája : Über Cholera mit
besonderer Berücksichtigung des Cholerat.yphoids. Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom J.
1873. Inaugural-Dissertation. Berlin, 1875.
Szinnyei

K ö n y v é s z e t e 999, 1.

Hirsch Lásár, orvosdoktor, szül. 1850ben Kolozsvárt. — Munkája: Die Indicationen
für das Anlegen der Zange
bei engen Becken. Inaugural- Dissertation.
Berlin, 1875.
Szinnyei

K ö n y v é s z e t e 999. 1.

Hirsch Manó — Munkája : Die Herstellung des Gleichgewichtes
im Staatshaushalte.
Ein Steuer-Reform-Project,
vorgetragen in der Kaufmannshalle. Bpest,
1875.
A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.
Hirsch Márk, főrabbi előbb Ó-Budán
1880. febr. 28-ig. azután Prágában Csehországban. 1867-ben a magyar kormány
mint királyi biztost kiküldte Kassára, a
felső-magyarországi zsidó-községi zavarok
megvizsgálására s azok kiegyenlítésére.
— Czikkei: az Archaeologiai Értesítőben
(1870.Ó-Buda.)--Munkái: 1 .Mittheilung
über die zu errichtende Rabbinerschule.
Pesth, 1864. — 2.
Gottesdienstlicher
Vortrag bei Gelegenheit der zu Altofen
stattgefundenen Dankfeier für die Wiederherstellung der Verfassung. U. ott,
1867. — 3. Josephs
Lebensgeschichte,
gottesdienstlicher Vortrag. Ofen, 1867.
— 4. Die Wunder.
Gottesdienstlicher
Vortrag am Sabbat. U. ott, 1867—68. —

5. Rede bei der Gedächtnissfeier fűiden verewigten Oberrabbiner der Pester
isr. Cultus-Gemeinde Dr. W. A. Meisel,
am 9. Jänner 1868 in der Synagoge zu
Pest. Pest, 1868. — 6. Vallási
szempontból való véleményes jelentés a kassai izr. hitközségben kitört pártoskodásra
vonatkozólag. U. ott, 1868. — 7. Rede
am Sarge der Frau Jeanette Goldberger
de Buda. U. ott, 1871. — 8.
Gedächtnissrede
auf den verewigten königl.
ungar. Cultus- und Unterrichtsminister
Baron Josef Eötvös am 26. Feber 1871
gehalten in der Synagoge zu Altofen.
U. ott. 1871. — 9. Der Kampf
um
Gewissensfreiheit, Rede zur ChanukaFeier des Jahres 5639 im Dezember
1878. Bpest, 1879. — 10. Der Tag des
Jubels und der Freude.
Festrede zur
Feier der silbernen Hochzeit Ihrer Majestäten . . ., am 24. April 1879 gehalten
in der Synagoge zu Altofen. U. ott, 1879.
Gottesdienstlicher
— 11. Abschiedswort.
Vortrag, gehalten in der Synagoge zu
Altofen am 28. Feber 1880. U. ott. —
12. Was finde ich vor und was bringe
ich mit P Antrittsrede geh. in der KlausSynagoge am 6. März 5640. (1880) in
Prag. Prag, 1880. — 13. Die vier FestKelche oder die vier Lebensstufen. Gottesdienstlicher Vortrag, gehalten am 2.
Tage des Pessachfestes 5640 (1880) in
der Pinkas-Synag. zu Prag. U. ott, 1880.
Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y -

v é s z e t e . — Lippe, Ch. D.,

Bibliographisches

Lexicon der gesammten jüdischen Literatur
der Gegenwart. Wien, 1881. 180., 609. 1.
Hirsch ( H i r s ) Mihály, jogi doktor. Jézus-társasági áldozópap, utóbb egyetemi
tanár, szül. 1750. szept. 3. Pordányban;
bölcseleti tanulmányainak bevégezte után
1769. okt. 18. Trencsénben a rendbe lépett. A rend föloszlatása (1773) után a
nagyszombati, azután a pécsi s győri
akadémián, végre a pesti egyetemen volt
jogtanár, hol a természeti s közjogot adta
elő. Meghalt 1809. nov. 13. — Munkái:
28. ív sajtó

alá

adatott

1895.

október

28.
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1. Positiones

ex jure digestorum et jure

criminali. Tyrnaviae, 1775. — 2.
Dissertatio
inauguralis juridicopolitica, de
regia donatione in Hungaria, alii'sque
huic adfinibus. Budae, 1780.
Brezonoczy Ádám, Oratio, quam Mich. Hirsch
anno 1809. die 13. Nov. defuncto dixit. Pestini, 1811. — Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 485. — Fejér, História Academiae
107.,

135. 1. — Stoeger, S c r i p t o r e s 143. 1. - -

De Backer-Sommervogel, Biblioťhéque
Bibliographie IV. 396.
Hirsch Salamon,
— Munkája : Dankgefühle. Rede zur hochfestlichen Geburtsfeier Sr. k. k. Apost. Majestät Franz Josef I. Gesprochen. . . am 18. August. 1852.
Pest, 1852.
Petrik

Bibliogr.

Hirschel Mihály
Nátán,
orvosdoktor
Pozsonyban ; zsidó szülőktől származott
és 1734. jún. 11. Halléban nyert orvosi
o k l e v e l e t ; azután szülővárosában tele-*
pedett le. hol 1756-ban történt haláláig
gyakorló orvos volt. — Munkája: Theses pathologico-therapeuticae inaugurales
de causis intermittentium febrium, earumque pertinaciae ratione, sub. praes. Mich.
Alberti defensae. Halae Magd. 1733. (Ezen
vitatkozása felavatása előtt jelent meg.)
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent.
Alt. Pars Prior 198. 1< — Szinnyei Könyvészete.
Hirscher Lukács,
városbíró, régi nem e s családból származott és elődei előkelő hivatalokat viseltek Brassóban ; ő
is ugyanott 1556-tól 1559-ig városgazda,
1561—1552., 1567—1568., 1571—1576.
és 1 5 7 9 - 8 8 - i g biró volt. Meghalt 1590.
ápr. 30. 71 éves korában. — Munkája:
Kártye
tse sze tyáme Evangelie
. . .
Brassó, 1580—81. (Evangéliumok magyarázatokkal ; ezen munka kis ívrét
6 3 0 lap, az első cyrill betűkkel és H.
költségén nyomatott rumén könyv, két
előszóval és a Hirscher-család czímerével.)
Trausch.

Schriftsteller-Lexikon

I I . 162. 1.

(a munkának bővebb ismertetésével).
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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Hirschfeld Fülöp.
L. Erdey
Fülöp.
Hirschfeld H., rabbi Aszódon, PestHerzens-Ermegyében. — Munkája :
giessung
bei der Beerdigung der weil.
Freyin und Generalin v. Bojanovszky,
gebornen Elisabeth Freyin v. Podmanitzky, verfasst und abgehalten von . . .
am 19. April 1818. und auf Kosten der
Aszóder Judengemeinde in Druck gebracht. Pesth, 1818.
Petrik

Bibliogr.

Hirschfeld János,
német színész és
operasugó Sopronban. — Munkája: D a s
oder : Lesen Sie und es wird
Andenken,
Sie nicht reuen. Ein Abschieds-Geschenk,
den Edlen Bewohnern Oedenburgs. —
Oedenburg, 1806.
Petrik

Bibliogr.

Hirschfeld Károly. — Munkája: Märzveilchen.
Aus wahrer Achtung der Temesvarer Bürgerschaft gewidmet. (Temesvár, 1850. Tiszta j ö v e d e l m e a Radetzky-,
Weiden- és Haynau-rokkantak alapjára
fordíttatott.)
A m. n. múzeumi példányról.
Hirschfeld Lajos,
orvosdoktor, szül.
1848-ban B u d a p e s t e n ; 1871-ben nyert
ugyanott orvosi oklevelet. Meghalt 1889
nov. 11-én Budapesten 41. évében. —
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1870. Adatok a h a g y m á z hideg vízzeli kezeléséhez,
Mérgezés villannyal, gyógyulás), a Pester
Med.-Chirurg. Presseben (1873. Zur Kaltwasserbehandlung des Typhus).
Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 1876. 86.1. és gyászjelentés.
Hirschfeld Miksa,
orvosdoktor, buziási fürdőorvos. — M u n k á j a : Der
Kurort
Buziás
und seine Stahlquellen. Temeswar, 1871.
Szinnyei

Könyvészete.

Hirschl Liebmann.
— Munkája: Dankrede
und Gebet für Se. Majestät den
Kaiser Ferdinand I. und desselben glorwürdigen N a m e n s V. König von Ungarn.
Zum Danke für die den Israeliten Un-
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garns und der N e b e n l ä n d e r
ertbeilte
Befreiung von Toleranz-Steuer. Abgehalten in M.-Theresiopel, den 29. Aug. 1846.
—M.-Theresiopel.
Petrik

Bibliogr.

Hirschler Ágoston, orvosdoktor, egyetemi magántanár; H. Frigyes és Kern
Mária f i a ; a g y m n a s i u m o t és az egyetemet Pesten végezte, hol 1882-ben nyert
orvosdoktori oklevelet. Azután Korányi
egyetemi tanár klinikáján működött hét
évig mint tanársegéd, mire állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton volt
Német- és Francziaországban. 1890-ben
az emésztési szervek bántalmaiból magántanárrá képesíttetett; ugyanez idő óta
a budapesti poliklinikán mint osztályos
főorvos működik. — Czikkei az Orvosi
Hetilapban (1884. Hemichorea posthemiphlegica esete, Az antipirin lázellenes
hatásáról. 1885. Elsődleges hasnyálmirigyrák esetei, 1886. N a g y f o k ú hasvizkór
esete szívburokösszenövésnél, A szénvizegyek befolyásáról a fehérje rohadásra. Légenyköneg fejlődése hasnyálmirigyemésztésnél. németül a Zeitschrift
für physiol. Chemie X. k.-ben, Közlemény a berlini egyetemi élettani intézetből. 1887. Az 1883—84-ben észlelt
mellhártyalobesetek, Adatok a fekélyesedő szivbelhártyalob kórtana és tünettanához. ugyanez németül a Wiener med.
Presseben ; 1888. Adatok a v e g y e s fertőzés tanához és a Wiener med. Presseben. 1889. A c h y l o s u s hasvizkór egy
esetéről, A tüdő üszök kóroktanára vizsgálat, németül a Wiener med. Presseben,
1890. Kísérleti adatok az uraemiás hasmenésről, Jubiláris dolgozatok, lapszemlék stb.); a Zeitschrift für phys. Chemieben (X. Beiträge z. A n a l y s e d. stickstoffhaltige Substanzen d. Thierk., Zur
Kenntniss der Milchsäuere im Organismus) ; a Magyar Orvosi Archívumban
(1892. A rostanya papaya emésztésről,
1893. A bárzsing és g y o m o r vizsgálati
módszere.) — Kéziratban : A g y o m o r b e -
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tegségei, A bél betegségei, Belgyógyászat
Kézikönyve.
Budapesti k. m. tudom.-egyetem tanárainak irodalmi munkássága 1886—1891. Budapest, 1891. 65. 1. és önéletrajzi adatok.
Hirschler ( S z a r v a s i ) Arnold,
kereskedő s hírlapíró, szül. 1865. jún. 13.
Keszthelyen (Zalam.); a kereskedelmi s
reáliskolát Nagy-Kanizsán v é g e z t e ; azután a kereskedői pályára lépett. 1885-ben
részt vett a kereskedő ifjúság budapesti
congressusán. Jelenleg Sziszeken lakik,
mint egy nagy kereskedőház megbízottja.
Az irodalommal előszeretettel foglalkozik. — Első czikke a Zalai Közlönyben jelent m e g (1880. A jutalom késhetik. de el n e m marad. rajz.. 1882. A magyarosodás szükségessége,
társadalom,
kereskedelem, ipar és nevelés terén egyaránt. f e l o l v a s á s ; 1883 óta több vezérlés tárczaczikke); írt még a következő
lapokba: Magyar Nép, M. Kereskedők
Lapja, Kereskedelmi Világ, Körlevél, Pesti
Napló, Pesti Hirlap, Budapest, Egyetértés, Fővárosi Lapok, Keszthely, Veszprém.
Somogy. Világosság, Népjog. Zalai Tan
ügy, Zala, Ungmegyei Tanügy. Agramer
Zeitung és P o s a v a c z cz. horvát lapba. —
Munkája: Miért és hogyan kell
népszerűbbé tenni hazánkban
az iskola takarékpénztárak
intézményét?
Nagy-Kanizsa, 1886. (Tiszta jövedelme az országos
tanítók árvaházának van szánva.) —
Szarvasi Arnold névvel és H. A. betűkkel jegyzi czikkeit.
Horváth

lgnácz

Könyvészete

1886. —

Bá-

torfi Lajos szives közlése és önéletrajzi adatok.
Hirschler lgnácz,
orvosdoktor és szemészmester, a m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 1823-ban Pozsonyban,
hol atyja H. Márk nagykereskedő volt. H.
középiskoláit Pesten végezte (hova atyja
az ő kedvéért tette át lakását); orvosi
tanulmányait pedig Bécsben fejezte be.
hol 1840-ben orvosdoktori oklevelet nyert,
mire a bécsi szemész-tanárnak Rosasnak tanársegéde lett. 1847-ben Párisban

yoi

Hirschler

Desmares mellett három évig volt assistens és tanuló orvosoknak eló'adásokat
tartott. 1850-ben visszatért Pestre, és
mint szemorvos nemsokára előkelő gyakorlatot szerzett. Hosszú ideig ő volt az
egyetlen szemész hazánkban. Ezen tevékenységeért a m. kir. orvosegyesület (hol
előbb választmányi tag és titkár volt)
1874-ben elnökének, 1881-ben tiszteletbeli tagjának és a m. tudományos akadémia 1869. ápr. 14. levelező tagjának
választotta ; 1868-ban a zsidó congressus
elnöke volt. Miután 1851-ben a pesti egyetemen magántanárságért folyamodott és
azt nem nyerhette el, a szegény gyermekkórházban, melynek sok évig vezetője
volt, az osztályát látogató orvosnövendékeknek előadásokat tarott a szemészetből.
Elnöke volt a pesti izraelita hitközségnek. O volt vezére a magyar izraeliták
pártjának és egyik alapítója a magySr
izraelita egyietnek, mely a zsidó-emancipatio keresztül-vitelét tűzte zászlajára ;
szintén ő alapította utóbb az izraelita öszvtöndíj-egyletet. Az országos közegészségi
tanácsnak tagja volt. 1878-ban a harmadosztályú vaskorona-rendet kapta A
főrendiház újjászervezésekor (1885.) ennek
tagjává neveztetett ki. 1881-ben nyugalomba vonult. Tragikus gúnyja volt a
sorsnak, hogy ő, ki annyi embertársának
mentette meg vagy adta vissza a szeme
világát, a magáét elvesztette s csak részben nyerte vissza utóbb egy sikerült műtét
után. Meghalt 1891. nov. 11. Budapesten.
— Czikkei a Zeitschrift für Natur- und
Heilkundéban (1850. Bericht über die
in der Abtheilung für Augenkranke im
Pester Bürgerspitale zum h. Rochus von
Mitte August bis Mitte Sept. 1. J. behandelten Augenkranken, 1852. Einiges über die
Lähmung der Augenapfelmuskeln, 1858
—54. Einiges über Microscopie); az Orvosi
Hetilapban (1857. Cysticercus cellulosa
a szem mellső csarnokában, Üveghályog
műtéte, 1858. A takáros szemlob fölismerése és gyógyítása, 1859. A járvány-

902

szerű hártyás köthártyalobról, A reczeleválásnak egy esetéről, Uti töredékek.
1860. könyvism. A szembetegek arczismetanához. A szemüveg alatti idegzsába
egy esetének mireny általi gyógyítása.
Zúzott szem és tülkliártyaseb; szivárványhártya-szakadás és előesés, vérszem ; gyógyulás, A szaruhártya fölhasítása, sebészi hályog-glaucoma-féle tünemények. látaképzés, gyógyulás, 1861.
Csúzos mór, Vasszálka betolakodása a
mellső szemcsarnokba. Lőkupaktöredék
a mellső szemcsarnokban, tályog; genyszem ; műtét; gyógyulás. Vasszálka hat
éven át a sorvadt szemtekében ; izgatottság a másik szemben; kiirtás, Véletlen
és műleges sértések. Szinlett vakság a
jobb szemen, 1858—61. Lapszemelvények,
tárczaczikkek. vegyesek, jegyzetek sat.,
1862. Másodlagos
üveghályog-tünemények szaruhártyasipoly után, 1863. Szemészeti melléklet előrajza); a Gyógyászatban (1863. A budapesti k. orvosegyleti
tudósítást illető értelmezés), a Szemészetben (1864. Egyszerű, hurutos, köthártyalob-járvány 1863-ki júl. hótól nov.
hóig, A calabári bab-vonat hatása, Bódító
szerek bőr alá föcskendése a szemészeti
gyakorlatban, Szaruposztó, pannum, gyógyítása syndectomia által, Szemteke sértés üvegdarabok által sorvadás ; kiirtás, A
nyouikötésjavaslatai, Az újszülöttek genytakára, A rokonszenvi szemlobról, A sza
rucsap műtétének új modora, Az érhártva
repedése ütés következtében, A szem sértése varrótű által, Sebzési hályog, A lencsének kivétele vonalmetszés által, gyógyulás, A nyomkötés javallatai műtétek
utóbánásában, A láttér vizsgálata, A külső
egyenes szemizom hűdése, Arczzsába,
Mirenynyeii szerelés, gyógyulás, Adatok
a szivárványkötéshez, A láterő vizsgálata, A szemteke zuzódása, Vérszem,
Hűdési látatágulat, a calabári bab hatása,
A terimbeles szaruhártyalob műtét általi
gyógyítása, Az oldalvilágítás, A jéglencse
veleszületett helyhagyása, Villámgyógyá-
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szat a szemizmok hüdésénél, Cholestearin-jegeczek az iivegtesíben, Atropin általi mérgezés, szunyal, morphium. bőialatti befecskendése, gyógyulás, Adatok
a szemsértések esettanához, Adatok a
Basedow-féle
betegség
kórjeltanához,
Olommor, amaurosis saturnina. Szinlelt
amaurosis az abducens hüdésével, Aqua
chiori mint szemviz, Amaurosis mindkét
szemen, strychninum mitricum bőr alá
föcskendése, teljes gyógyulás, Dermoidképlet egy borjú szemcsillagán, A tok
megnyitása, mint a hályogkivételt bevezető műtét, 1865. A szemtükörreli vizsgálat. Szinvakság, daltonismus egy esete,
A hályogkés élének legczélszerűbb alakjáról, A corosiv hatása szivárványlob
ellen, Porczhártvasérülés gyermekujj által, Alkalmazkodási hüdés garatcroup
után, Szemüvegbeni csúzos csonthártyalob idegdomcsa, vizenyő, mór-gyógyulás,
Köthártya alatti sejtszövetdag a bal
szemtekén, Bujasenyv a garatban. Szemtakár, higanykenés, gyógyulás, Szemhéj
és szemteke sebzés, izomhüdés, gyógyulás, Szivárvány előesés elleni gyógymódok, Hályog kivétel hangyhalvag, chloroforum hatása alatt, Sértés puskapor
által. Zsirdag, lipoma, a szemtekén. Sóskasavas hugyvegygyel összekötött mór.
neuro retinitis cum oxaluria, gyógyulás,
Réteges hályog, Schichtstaar, Kórodai
adatok és üveghályog, IJjképlet az agyban, hemiplegia, halál, bonczlelet, Láttompulat és mór, Terimbeli szaruhártyalob,
szivárványmetszés, sugárzsába. mireny
hatása, Diphteriticus körhártyalob higanybekenések általi gyógyítása. Ideghártyavérszegénység, A látzavar, mint a szembetegségek egyik tünete, Körülirt csonthártyalob által előidézett
valamenvi
szemizom, úgymint a látideg hüdése,
Lágymeleg borogatások és bekötés sikeres
alkalmazása a háromosztatu ideg hüdésénél előforduló szaruhártyalobnál, és
könyvism., 1866. A látzavar mint a
szembetegségek egyik tünete, Recelob,
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Bright-félé bántalom, gutaütés, halál,
Receg- és látidegsorvadás festenv elfajulással mint öröklött baj egy család
négy nemzedékénél, Orvosi tanácskozmánv a műtétei mód megválasztása iránt
egy szürke hályog esetében, Koponyabeli csontszú, jobb oldali dülszem, két
oldali dülszem, két oldali m ó r ; halál,
A szemhéj másodlagos bujakóros fekélye,
a gyakorlatból. Kórodai adatok a nyakegyütt-érzideg szemágai hüdését illetőleg,
1867. A szemészeti gyakorlatban jelenleg
leginkább használt gyógyszerek és gyógyeljárások, Néhány szó ä felületes külhártyalobról, episcleritis, Uj módosítás
a lencse kivételére a vonalmetszésnél.
Uj adat a háromosztatu ideg sértésével
járó mór. amaurosis trifacialis, ismeretéhez, 1869 — 70. A gyakorlatból, kisebb közlemények, lapszemle, könyvism., Aphakia és iriderema, Hályogmfitét esettanához néhányadat, Herperzoster frontalis.
Scotoma scintillans fugax. Szarububor,
,1871. A látélesség nyomozásáról, 1872.
Néhány adat az érhártya uj képleteinek
felismeréséhez, 1873. A görcsös Játatágulat egy esete, kisebb közlemények a
gyakorlatból, 1874. Membrana pupilloris
egy esete, 1875. Anaesthesia retinae, 1876.
Két ritkább porczhártyabántalom. 1883.
Az aphakiában szenvedők néhány alanyi észleletéről, 1885. Emlékbeszéd Bókay
J. felett. 1886. A trachomáról tartott beszéd a főrendiházban' és kisebb közlemények minden évfolyamban); az Ungar.
Mediz.-Chirurg. Presseben (1886. Behandlung der Conjunctivitis diphteritica mit
Einreibungen von Quecksilbersalbe, 1867.
Das secundär-syphilitische Geschwür des ,
Augenlides); a Néptanítók Lapjában
(1871. A tanuló ifjúságnál előlorduló rövid látásról és ennek okairól), a M. tud.
Akadémia Értesítőjében (1872. A festanyagosrakodmányokróla szemporczhártyájában, 1874. A magzati láta hártyának
fenmaradásáról) ; a Természettudományi
Közlönyben (1872. Néhány élet-láttam
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törvény gyakolati alkalmazása, 2 ábrával,
1878. A rövid látásról, 9 ábr.,) a budapesti orvosegylet Évkönyvében (1885.
Megemlékezés Bókay Jánosról), írt még
a Graefe, Archiv für Ophthalmologiejába. — Munkái: 1. Emlékbeszéd
néhai
Kern Jakab felett Pest, 1866. — 2. Tapasztalatok
a szeszes italokkal,
valamint a dohánynyal
való
visszaélésekről,
mint a láttcmpulat okáról. Pest. 1870.
(Értekezések a természettudom. Köréből
II. 3. sz. Németül is megjelent Bécsben
1871-ben Hirschfeld Lajos ford.) — 3.
Megemlékezés Graefe Albrechtről, olvasta
a budapesti orvosegylet 1870. okt. 1 4
tartott évi nagygyűlésében. U. ott, 1870.
(Különny. a Szemészetből.) — 4
Adat
a szaruhártya
gyurmájába
lerakodott
f estanyag ismeretéhez.
U. ott, 1872. (Értek. a term. tud. köréből III. 4 sz.) —
5. Czermák N. János U. ott, 1873. (Különnyomat a Szemészetből.) — 6. Adatok a látahártyamaradvány
kórodai
ismeretéhez.
Bpest, 1874. (Értek, a term,
tud. kör. V. 8. sz.) — 7. Zur
Gasuistile
der Anaesthesie
und
Hyporaesthesie
der Netzhaut.
Berlin. 1874 (Különnyomat a Wiener Med. Wochenschriftból.) —
8. Beitrag zur Kenntriiss der Pigment-Ablagerungen im Paremchym der Hornhaut.
Wien, év n. (Különnyomat a Helmholtz
Archiv für Opthalm.-ból.) — Szerkesztette a Jegyzék napló orvosok számára
1868. évfolyamát és a Szemészetet az
Orv. Hetilap melléklapját 1864-től 1880-ig.
Ország
démiai
1. —

Tükre

1862. 12. s z .

Értesítő

arczk.

1869. 84., 1875. 3 8 . ,

V. Akadémiai

Almanach

—

Aka-

1891. 732.

1871. 262., 1872.

278., 1873. 373., 1875. 358. 1. (munkálatai.) —
Vasárnapi

Újság

1875.

40.

Sz.

46., 47. sz. a r c z k . — S:innyei
— M. Salon

arczk.,

1891.

Könyvészete.

I I I . 1885. a r c z k . — Petrik

Köny-

vészete. — Sturm, Országgyűlési Almanach.
Főrendiház. Bpest. 1887. 65. 1. — 1891 : Orvosi

Hetilap

(Gross

699. 1., Egyenlőség

Emil),

13..

14.,

J7.
46.,

Zsidó
47. Sz.

Szemle
(Fe-

leki Sándor), Szemészet 6. sz. (Grosz Emil),
Budapesti

Közlöny

SZ. ( G o l d z i h e r V . )

311. Sz.,
és

Vidor

Pester

Lloyd

Zsigmond

293.
emlék-

beszéde
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(a b u d a p e s t i

kir. orvosegylet

Év-

könyvében) és gyászjelentés.
Hirschmann Ferdinánd,
ág. ev. gymnasiumi tanár, szül. 1857-ben Pozsonyban ; 1882-ben nyert tanári oklevelet és
azóta a pozsonyi ág. ev. főgymnasiumban a természettan és mennyiségtan rendes tanára. — Programmértekezése a
pozsonyi ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1884. A determinánsok alkalmaZEIScl B. linearis egyenletrendszerek feloldásánál.)
Rajner

Névkönyve

102. 1.

Hirschmann Vilmos, izraelita hitközségi tanító, szül. 1857. jan. 15. Békésen ;
1878-ban nyert tanítói oklevelet Kolozsvárt és 1877. decz. óta tanító Aradon —
A Gyorsírászati Lapok rendes levelezője.
1878-ban a Fraternitas aradi szabadkőmíves páholy által pályatételül kitűzött:
«Fejtessék meg az, hogy mi a tanító s
a népnevelő teeendője az iránt, hogy a
társadalmi műveltség legszükségesebb s
az életben nélkülözhetetlen alapvonalait
tanítványaival behatóan megismertesse»
cz. kérdésre a pályadíjat elnyerte. —
Kéziratban: Biblia története, képekkel.
Szöllössy

Károly,

Aradrnegye

népoktatási

intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 36. 1.
Hirtling Márton György, levéltárnok
Nagy-Szebenben. Báró Bruckenthal Mihály, a szász nemzet comese megbízásából a mult század végén a nagyszebeni
szász-nemzeti levéltár középkorbeli okleveleit másolta; gyűjteménye 1292-től
1490-ig 257 oklevélmásolatot és körülbelől 200 regestát foglal magában; ő
volt az első, ki a kanczelláriai megjegyzéseket a királyi s pápai okleveleknél figyelmére méltatta; az olvashatatlan helyeket hasonmásokban lerajzolva
ádja ; az oklevél anyagát és a pecsétet
rendesen leírja, a pecsétek köriratát is
följegyzi s egyes esetekben a fejedelmek
későbbi megerősítő oklevelét is közli. —
Eredeti munkája, egy ívrét kötet, elveszett ; azonban egy jó másolata 1840-ből
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Sigerus Károlytól, egy magányosnak birtokába került. Ehhez kapcsolatban H.
még annak folytatását is megírta 114
oklevélmásolatban és számos regestákban, szintén a nagyszebeni levéltárból
1490-től 1499-ig, mely ívrét 192 lapnyi
kötetben a nevezett levéltárban őriztetik.
Zimmermann,

Franz,,

Handschriftliche

Ur-

kunden-Sammlung siebenbürgischer Urkunden. Hermannstadt, J.8S4. 18. 1.
H i r t l i n g Mihály,
orvosdoktor, hídvégi
(Somogym.) származású ; 1832-ben nyert
a pesti e g y e t e m e n orvosdoktori oklevelet. később Székesfejérvár főorvosa volt.
— Munkája : Dissertatio
inauguralis medico-practica de angina membranacea.
Budae. 1832.
Rupp,

Beszéd

156.

— Szinnyei

Könyvé-

szete.
H i r y Ferencz
(bodrog-kereszturi), ev.
ref. g y m n a s i u m i igazgató-tanár, H. Mihály és Géczy Erzsébet fia, szül. 1798.
nov. 2. Ilosván (a volt Kraszna m.);
Kolozsvárt tanult az ev. ref. főiskolában;
elvégezte a bölcseleti, jogi s theologiai
tanfolyamokat; jurátus volt a marosvásárhelyi kir. táblán.
Tanulmányainak
befejezte után külföldi tanulmányútra
m e n t ; beutazta Németországot, Svájczot és Francziaországot; a göttingai s
jenai e g y e t e m e n egy-egy éven át jogi.
bölcseleti s főképen történelmi tantárgyakat hallgatott. 1 8 2 9 - b e n meghivatott
a zilahi ev. ref. főiskola igazgató-tanárának; az ő buzgólkodásának köszönhető,
hogy az intézet fölvirágzott. 1829-től
1848-ig Közép-Szolnokmegyének táblabírája s a szabadelvű pártnak bajnoka
volt; a megyei politikai életben is tevékeny részt vett; az iskolában a latin
előadást eltörölte é s összes tantárgyait
magyarul adta elő. 1834-ben a papnövendékek kikérdezésére zsinati censornatí
választatott m e g ; az évi zsinaton lelkészszé
fölszenteltetett. A szabadságharcz kitörésekor, az összes tanítványait, a kik
csak fegyverfogásra képesek voltak, utasította a haza védelmére, úgy hogy egy

nap alatt a zilahi iskolából 60 tanuló
állott be honvédnek. A szabadságharcz
leveretése után haditörvényszék elé állították és ez tanári állásától megfosztotta,
rendőri felügyelet alá helyezte s tartózkodási helyéül Zilahot jelölte ki. 1856-ban
az erdélyi ev. ref. egyházkerület kérésére, az akkori Bach-kormány m e g e n gedte, hogy ismét tanárkodhatott. Ezután is Zilahon folytatta tanári pályáját
és e mellett kedvencz foglalkozásának,
a gyümölcsészetnek élt, úgy hogy a
Szilágyság magas fokon álló gyümölcsészetét első sorban neki köszönheti; ő
honosította m e g azon a vidéken a gyümölcskertészetet. Már 1848 előtt ismeretes volt kertészeti m ű k ö d é s e ; a magyarországi gazdasági egyesület 1844-ben ezüst
éremmel, az erdélyi gazdasági egyesület
díszoklevelekkel tüntette
ki. Meghalt
1876. decz. 5. Zilahon, tanárkodása 46.
évében. —
Költeményei a Hebeben
(1826) jelentek m e g ; czikkei a Mentorban (I. 1842. A magyar Németországban
is káromkodik, A kis kertész); írt még
több czikket és egyházi beszédet az akkori
folyóiratokba. — S z í n m ű v e i : A szerelemféltők. vagy egyiknek sincs igaza,
vígj. 4 felv., Schröder után ford, (először
adatott Budán 1834. márcz. 20.); Az ellenségek, nézőjáték 3 felv. Houwald után
(először Budán 1834. nov. 29.); Hazajövetel, színj. 1 felv., Houwald E. F. után
ford, (először Budán 1836. márcz. 26.);
B e n k ő még két színművét e m l í t i : Lámpástorony, színjáték 2 felvon., Houwald
után ford, (kézirataik megvannak a budapesti nemzeti színháznál.) — Kéziratai:
Rotteck Világtörténete; történelmi előadásai s egyéb tanulmányai s dolgozatai
(a zilahi ev. ref. főiskolában).
Honművész

1834.

97.

SZ.

—

Erdélyi

Prot.

Közlöny 1876. 51. SZ. — Benkö, M a g y a r S z i n v i l á g 84., 113. 1. — Figyelő XVII. 1884. 154. 1.

Egykorú színlapok, gyászjelentés és fiának
Hiry Ferencznek szíves közlése.
H i r y Ferencz
(bodrog-kereszturi), királyi ítélőtáblai bíró Zilahon, előbbinek
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Hissmann

és Kállay Teréziának fia, szül. 1847. febr.
22. Zilahon. — Fiatal korában foglalkozott az irodalommal is Zilahy Károly és
Imre unokatestvéreivel együtt; írt tár<ezaczikkeket, költeményeket és könyvismertetéseket, melyek az akkori politikai napis heti szépirodalmi lapokban (Pesti Napló,
Nefelejts, stb.) és vidéki lapokban jelentek meg ; továbbá a Heckenast Gusztáv
által kiadott Budapest leírása képekkel
(írta Cassius. Pest. 1866.) cz. munkában
megírta Budapest rövid történetét. Jelenleg kizárólag bírói működésének szenteli minden idejét.
Önéletrajzi adatok.
Hissmann Mihály,
bölcseleti doktor,
egyetemi tanár Göttingában, szül. 1752.
szept. 25. Nagy-Szebenben jómódú szülőktől ; miután középiskoláit bevégezte
s 1778. márcz. 19. a consistorium előtt
vizsgát tett, az erlangeni s 1774 tava-;
szán a göttingai egyetemre ment, hogy
a theologiai tudományokban kiképezze
magát. Azonban ezen szándékát tanárainak rábeszélésére megváltoztatta s a
bölcseletet hallgatta ; ezenkívül megtanulta a franczia, olasz és angol nyelveket. A bölcseleti tudományok magistere
lett és 1776-ban engedélyt nyert a göttingai egyetemen bölcseleti előadások tartására. Rövid idő alatt nagy hírnévre
tett szert; azonban a szellemi munka
csakhamar betegessé tette és már 1776.
nyarán orvosai tanácsára fürdőre ment.
Visszatérése után sem kímélte magát és
így 1778-ban ismét nyugalmat és gyógyulást keresett és Podmaniczky József
báró társaságában utazott Hannoverben,
Pyrmontba, Münsterbe stb. 1781. máj.
a londoni akadémia oklevelét nyerte. Ez
időtől fogva sokat foglalkozott a Göttingische Gelehrten-Anzeigen bölcseleti czikkeinek kidolgozásával. II. József császár
figyelme is reá fordult, és Swieten báró
cs. kir. tanügyi főigazgató 1784. júl. 15.
kelt levelével meghívta őt a pesti egyetem tanszékére 1200 frt fizetéssel; mire
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a hannoveri kormány haladéktalanul kinevezte rendes tanárnak 200 tallér fizetéstöbblettel, hogy Göttingában megmarassza. Azonban a pesti tanszéket fogadta
el ; de a sorvadás erőt vett már rajta
s elutazása előtt 1784. aug. 14. meghalt
Göttingában. — Czikkei : a Teutsches
Museumban (1777. Über den Hauptzweck
dramatischer Poesie, Bemerkungen . . .).
a Göttingisches Magazinban (1780. Über
die Schlanferita.) — Munkái: 1. Vom Flor
Siebenbürgens
unter Theresien und Joseph. In der königl. deutschen Gesellschaft zu Göttingen bei der Aufnahme
in dieselbe abgelesen den 24. Febr. 1776.
Göttingen. — 2. De infinito. Dissertatio
metaphysica prima pro gradu doctoris
philosophiae d. 24. Maji 1776. U. ott. 3. Geschichte cler Lehre von der Association der Ideen nebst einem Anhang
vom Unterschied unter associrten und
zusammengesetzten Begriffen und den
Ideenreihen. U. Ott, 1776. — 4. Über
Sprache und Schrift aus dem Französischen des Präsidenten von Brossé's
übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Leipzig, 1777. Két rész. — 5. Psychologische
Versuche,
ein Beitrag zur
esoterischen Logik. Frankfurt und Leipzig, 1777. (Ujabb kiadás. Hannover és
Göttinga, 1778.) — 6. Briefe über Gegenstände der Philosophie an Leserinnen
und Leser. Gotha, 1778. — 7. Anleitung
zur Kenntniss der auserlesenen Literatur
in allen Theilen der Philosophie. Göttingen und Lemgo, 1778. (Új czímlap-kiadás
1790.) — 8. Magazin für die Vhilosophie und ihre Geschichte. Aus den Jahrbüchern der Akademien angelegt. Gotha,
1778—83. Hat kötet. (A közreműködő
munkatársak mind külföldiek voltak.) —
9.1 Untersuchungen
über den Stand der
Natur. Berlin, 1780. — 10. Versuch über
den Ursprung der menschlichen Erkenntniss. Aus dem Französischen des Abbé
Condillac. Leipzig, 1780. (Névtelenül). —
11. Neue Welt- und
Menschengeschichte
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Aus dem Französischen übersetzt von . . .
ßeuzler, und mit Zusätzen und Anmerkungen versehen von H. Alte Geschichte.
Münster und Leipzig, 1781—84. Öt kötet.
(Neuere Geschichte. U. ott, 1781. I. kötet.) — 12. Abhandlungen
und Auszüge
der kön. Akademie der Inschriften und
schönen Wissenschaften zu Paris, m
Klassen gebracht. Alte Geschichte und
Zeitrechnung Asiens. I. Band. Aus dem
Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Leipzig, 1782. —13. Versuch über das Leben des Freiherrn von
Leibnitz. Münster 1783. — 14.
Demeunier
über Sitten und Gebräuche
der Völker :
Beiträge zur Geschichte der Menschheit,
herausgegeben und mit einigen Abhandlungen vermehrt. Aus dem Französischen.
Nürnberg, 1783. Két kötet. — Három
levele, Sulzer Ferencz Józsefhez 1782—
84-ből, megjelent a Blätter für Geist,
Gemüth . . . (1845. 22., 23. sz.)
Kayser, Vollst. B ü c h e r - L e x i k o n I I I . 154. 1.

J »eher. Allg. Gelehrten-Lexicon. Fortsetzung
von Joh. Christof Adelung. Leipzig, 1781—
94. II, 485., 486. 1. — Pütter,

V e r s u c h einer

academischen Gelehrten-Geschichte von der
Georg-Augustus Universität zu Göttingen.
G ö t t i n g e n , 1788. I I . 64., 65. 1. — Siebenb.
Quartalschrift
I. 1805. 88. 1. — Catalogus B i b l .
F r . Com. S z é c h e n y i I. 485. — Magazin f ü r

Geschichte und Literatur 1846—47. 239. 1. —
Kecskeméti

Prot.

Közlöny

1858.

I.

81.

1. —

Trausch S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 166. 1. —
Archiv. H e r m a n n s t a d t . N . F . VI. 1864. 205. 1.
— Petrik B i b l i o g r .

Hiszik György. — Kézirati m u n k á j a :
Compilata varia ad praxim juris hung,
necessaria. (Deliberationes aliquot observata dignae in sede Judiciaria Regiae
T a b u l a n s variis in Terminis celebrata^
et pronunciatae.) Kis-Magyar, 1634. jú .
4. (Eredeti kézirat a m. n. múzeumban).
Hitschmann Hugó, uradalmi gyárfeíügvelő; szül. 1838. ápr. 28. Kanitzban
Morvaországban ; 1 8 5 5 — 5 7 - b e n a magyar-óvári gazdasági intézetben tanult,
hol 1862. ápr. 1-től, 1864. júl. 31-ig segédtanár volt; azután elhagyta az inté-
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zetet és jelenleg uradalmi s gyárfe 1 ügyelő Osredekben Horvátországban. A
pozsonyi természettudományi társaság
tagj^ s a bécsi cs. kir. botanikai társaság választmányi tagja. — Czikke az
Oeaterr. botan. Zeitungban (VIII. Eine
Excursion um den Neusiedler See.) —
Munkája: Verzeichniss
der Lehrer und
Studierenden der erzherzoglichen landwirthschaftlichen Lehranstalt UngarischAltenburg 1 8 1 8 — 1 8 6 4 . Ungarisch-Altenburg, 1865.
Szinnyei

Könyvészete.

H i t t r i c h Ödön bölcseleti doktor, ág.
ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1865. márczius 9. K o m á r o m b a n ;
középiskoláit
szülővárosában és Pozsonyban, egyetemi
tanulmányait pedig Budapesten végezte.
1888-tól 1891-ig a hajdú-böszörményi ev.
ref. gymnasiumnál volt helyettes tanár;
1891-ben a selmeczbányai ev. kerületi
lyceumhoz neveztetett ki rendes tanárnak, honnét 1893-ban a budapesti ág.
• ev. főgymnásiurnhoz választották meg. —
Czikkei az Egyetemes Philol. Közlönyben
(1888. Leo Magister Anakreontikájához,
1889. Az Anakreoni dalokhoz. Pótkötet:
Középkori görög keresztény anakreontikusok, 1891. Kyrenei S y n e s i u s hymnusai, 1894. Adnotationes in Luciani Peregrinum); programm-értekezése a selmeczbányai ág. ev. l ý c e u m Értesítőjében
(1892. Lukianos két dialógusa, ism. Egy.
Philol. Közlöny 1 8 9 3 . ) ; a budapesti ág.
ev. főgymnasium Értesítőjében (1894.
Megjegyzések Lucianushoz.) — Munkája:
C. Sallustii
Crispi Bellum Jugurthinum.
Sallustius életrajzával és jegyzetekkel
ellátta. Bpest, 1896. (Térképpel. Jeles írók
Iskolai Tára. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.)
Önéletrajzi adatok.
H i t z i n g János, pénzügyőri biztos Aradon, honnét Budapestre helyezték át az
államvasúthoz é s itt pár év előtt meghalt. — Munkája : A rőf és a
méter

Hizly—.Hlatky
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leggyakorlatibb ár- és mértékszámítások
rőfös kereskedők számára. Arad, 1875.
Szinnyei

Könyvészete.

Hizly József.

L. Zaldr

József.

Hladik Bernát
(Ferencz),
bölcseleti
doktor, kegyestanítórendi áldozópap és
tanár, szül. 1819. jan. 16. Pesten ; 1834
szept. 13. lépett a rendbe Kecskeméten,
hol 1835—36-ban novicius volt; 1837
— 38. Beszterczén (Erdélyben) a grammatikai osztályok tanára volt; 1839—40.
Váczon bölcseletet tanult; ennek bevégeztével bölcseleti doktorrá promoveálták;
1841—42. Nyitrán, 1843-ban Szent-Györgyön theologus volt és júl 26. Pozsonyban
miséspappá szentelték föl ; 1844—49-ben
Temesvárt előbb a grammatikai, azután
a költészeti osztályban volt tanár. Meghalt
1849. júl. 2. Pesten cholerában. Az 1848.
Névtárban neve magyarítva : Ladik Bernát. Kiváló műveltségű s alapos tudományú tanférfiú volt, ki a rendbe léptekor beszélt magyarúl, németül és latinúl;
azután más művelt európai nyelveket is
megtanult.— Munkái: 1. Nagymélt.
Krivinai Lonovics József ur csanádi püspök
névnapja ünnepén, tisztelete jeléül a
temesvári középtanoda márcz. 19. 1847.
(Költemény.) — 2. Dal, melylyel tiszt,
és jeles érdemű Vidos Incze úr a kegyes
szerzet áldozó papja, midőn dicső nevenapját ünnepelné, a beszterczei oskoláktól megtiszteltetett.. . 1837. — 3. Főtiszt,
Grosser K
János
úrnak,
és tudós
magyar- és erdélyországi ajtat'os tanító
szerzet kormányzójának neve napja ünnepén. Pest, 1846. (Költ.) — 5. Fenséges
főherczeg István Ferencz Viktor
urnák
Magyarország kir. helytartójának Temesvárra érkeztekor hála és mély hódolat
jeléül a temesvári ájtatos rendű tanítók
1847. U. ott, (Költ.)
Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives

közlése a rend jegyzökönyvéből.
Hlatky Antal,
ág. ev. leányiskolái
tanító Pozsonyban, szül. 1793. nov. 3.
Bécsben. — Munkái: 1.
Gesundheits-
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regeln für Schulen und Jedermann. Mit
illumin. Abbildungen der vorzüglichsten
Giftpflanzen, Giftschwämme und eines
tollen Hundes. Pressburg, 1826. — 2. Das
gemeinnützigste
aus der
Naturlehre.
Ein Leitfaden für Knaben und Mädchen
in Bürgerschulen und beim Privatunterrichte. U. ott, 1827. — Még három kisebb német alkalmi költeménye van
1826-ból a budapesti egyetemi könyvtárban, egy-egy lapnyi terjedelműek.
Thewrewk
108. 1. —

Juzsef, M a g y a r o k s z i U e t é s n a p j a i
Szinnyei
K ö n y v é s z e t e . — Petrik

Bibliogr.
Hlatky Endre,
ügyvéd, szül. 1851.
nov. 21. Lunka-Urzestben (Bihar m.);
a gymnasiumot Nagyváradon, a jogtudományokat u. ott és a pesti egyetemen
végezte. 1875. okt. 29. ügyvédi vizsgát
tett és mint gyakorló-ügyvéd Nagyváradon telepedett le. 1881 óta a nagyváradi
takarékpénztár igazgatója s 1891-ben az
ottani ügyvédi kamara elnökévé választotta. A társadalmi mozgalmakban tevékeny részt vesz, többek közt 1889 óta
a nagyváradi szabadelvű pártnak is elnöke. Bészt vesz az országos ügyvédi
gyűléseken és az 1894. szegedin az ügyvédi rendtartást érdeklő kérdésekben mint
előadó működött, hol javaslatai elfogadtattak. — Mint gymnasiumi ifjú több fővárosi lapba s a nagyváradi Biharba
dolgozott; 1873-ban a nagyváradi jogakadémiai önképzőkörben: A jogi személyek tana különös tekintettel a tételes
törvényekre cz. munkájával 10 darab
arany pályadíjat nyert és ezen munkája
megjelent a Kísérletek a jog- és államtudományok köréből (Nagyvárad. 1873.)
cz. évkönyvben. — Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1882. Törvényes zálogjog és elsőbbség, Egy telekkönyvi
jószágtest egyes birtokrészleteinek külön
árverése, Az utóajánlat, Egyes birtokrészletek külön árverése, 1883. A végrehajtási törvény 42. §-a az esküvel eldöntött perekben, Böngészet a végrehajtási
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törvényből, Válóperek és a felső biróságok, Bemutatóra szóló életbiztosítási kötv é n y és az 1881 : LX. t.-cz. 66. §-a, Az
országos ügyvédgyűlés kérdéséhez, 1884.
A gyámsági törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat, A megyei és városi tisztviselők fizetésének végrehajtásáról. A törv é n y e s zálogjogról, Bemutatásra szóló
életbiztosítási kötvény. Az 1881 : LX. t.-cz.
200. §-a és a birói letéti szabályok 17. §-a,
1885. A m. kir. pénzügyi közigazgatási
biróság 10. sz. döntvénye, A végrehajtási törvény 42. §-ához. A királyi táblai
birákról, Országos ügyvédgyűlés, 1886.
Ismét a válóperekről, 1887. A követelések beváltása a végrehajtási törvényben,
Értékpapirok, betéti könyvek lefoglalása,
Ügyvédi rendtartás módosításáról szóló
törvényjavaslathoz), írt még a 70-es években a Themisbe, a Csernátony által szerkesztett Ellenőrbe s a Honba. Mint ügyvéd több évig állandó vezérczikkírója
volt a Nagyvárad cz. szabadelvű párti
lapnak. — Munkája: Észrevételek
az
ügyvédi rendtartás törvényjavaslatáról.
Bpest, 1893. (Különlenyomat a Jogtud.
Közlönyből.)
Önéletrajzi adatok.
H l a t k y József, r kath. plébános, szül.
1747. márcz. 10. Csisztán Nyitramegyéb e n ; a g y m n a s i u m o t Esztergomban végezte, hol 1765. okt. 17. a Jézus társaságába lépett. A bölcseletet N a g y s z o m b a t ban, a hittudományokat Bécsben hallgatta.
1773. júl. 21., midőn a rend eltöröltetett,
a nagyszombati g y m n a s i u m b a n tanított.
1778-ban a budai egyetemi papnevelőben tanulmányi felügyelő lett. 1783-ban
a nagy-hindi (Nyitram.) plébániát nyerte,
hol 1809. ápr. 6. meghalt. — Munkái:
1. Liber de impedimentis
et adjumentis litterarum. Tyrnaviae, 1774. (Ezen
m u n k a összefügg az akadémia létesülésének kérdésével. Kézirati censurai példánya megvan a budapesti
egyetemi
könyvtárban.) — 2. Kritik
über das
Betragen der Bischöffe in den k. k. Staa-

ten. in Rücksicht der landesherrlichen
Verfügungen in Geistlichen Sachen, von
Rautenstrauch.Ofen. 1782. (Rautenstrauch
által 1782-ben Bécsben kiadott röpirata
tárgyában írt munka.)
Katona.

H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 589. —

Fejér,

História Academiae 82. — Stoeger, Scriptor e s 143. — Ballagi

166. — Zelliger,
B acker-Sommer

Géza,

Politikai

Egyházi

vogel,

írók

Irodalom

167. — De

Billliothéque-Bibliogra-

phie IV. 397. 1.
H l a t k y József, főreáliskolái tanár, született 1849. decz. 19. K ö r m ö c z b á n y á n ;
Budapesten az egyetemen bölcseletet végzett és 1873 óta a körmöczbányai főreáliskolában mint rendes tanár a történelmet, magyar és német nyelvet adja elő. —
Programmértekezése a körmöczbányai
főreáliskola Értesítőjében (1885. Czéhtestületek és iparos élet Körmöczbányán
a XV., XVI. és XVII. században). —
Munkái: 1. A körmöczbányai
első,
vagyis
városi protestáns
gymnasium
története
a XVI. és XVII. században. Körmöczbánya, 1881. — 2. A
körmöczbányai
második,
vagyis kir. kath. g y m n a s i u m
története 1768—1752. U. ott, 1882. (Mindkettő különlenyomat a körmöczbányai
főreáliskola Értesítőjéből )
A körmöczbányai

—82. — Kiszlingstein

Hlatky

Márton,

főreáliskola

Eriesitője

1881

Könyvészete.

orvosdoktor,

eper-

jesi sárosmegyei s z á r m a z á s ú ; később
megyei főorvos Sárosmegyében. Meghalt
1870. jan. 14. Eperjesen 75. évében. —
Munkája: Dissertatio
inaug. medica de
haemorhagiis in genere. V i n d o b o n a e ,
1820.
Bugát

és

Flor,

Magyarországi

N é v s o r a 80. 1. — Szinnyei

orvosrend

Könyvészete

és

gyászjelentés.
H l a t k y Miklós,
főreáliskolái tanár,,
szül. 1848. decz. 3. Szabadkán (BácsBodrogm.); a gymnasiumot szülőhelyén
végezte 1868-ban; három évig Pesten
bölcselethallgató s két évig a tanárképzőnek ösztöndíjas tagja v o l t ; 1876 óta
a székelyudvarhelyi főreáliskola rendes
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Hlavács— Hlavácsek

tanára, hol a mennyiségtant és természettant adja elő s a meteorologiai észleletek vezetője. — Programmértekezése
a székelyudvarhelyi főreáliskola Értesítőjében (1882. A meteorologia elemei és
Sz.-Udvarhely meteorol. viszonyairól).
A székelyudvarhelyi
Értesítője

m.

kir.

áll.

főreáliskola

1895.

H l a v á c s András,
kegyestanítórendi
áldozópap és tanár, szül. 1759. decz. 7.
Korponán (Hontm.) ; 1779. okt. 1 4 Kecskeméten a rendbe lépett, hol 1780-ban
novitius v o l t ; g y m n a s i u m i tanár volt
1782—84. Máramaros-Szigeten, 1785—
86-ban Nagy-Károlyban ; 1787-ben Pestre
az egyetemi bölcseleti cursusra rendeltetett. hol 1789. nov. 6. meghalt. —
Munkája: Carmen
heroicum ad dnum
S i m o n e m e 1. b. de Reva. M.-Karolini,
1785.
Petrik

Bibliogr.

IV.

48. 1. —

Éble,

Egy

magyar nyomda a XVIII. században. Bpest,
1891. 91. 1.
Hlavács Jóssef, ág. ev. lelkész Körbei
möczbányán. — Munkája: Predigt
der Todes-Feier für weil. Se. Majestät
Franz den I. gehalten den 5. April 1835
in der ev. Kirche zu Kremnitz. Neusohl.
Petrik

Bibliogr.

Hlavács Samu.
orvosdoktor, szül.
1833-ban Német-Lipcsén (Liptóm.) és
1857-ben a pesti e g y e t e m e n nyert orvosdoktori oklevelet ; azután szülőföldén
telepedett l e ; Liptómegyében járásorvos
és lucskii íürdőorvos volt. Meghalt 1885.
jún. 26. Német-Lipcsén 52. évében. —
Munkái: 1. Zselezsno
gyógyhelynek
ismertetése.
Turócz-Szent-Márton,
1884.
(2. kiadás. Rózsahegy, 1891. N é m e t ü l :
T.-Szt-Márton, 1884. T ó t u l : U. ott, 1884.)
— 2. Lucski
gyógyfürdőnek
rövid
rajzolata.
Bpest, 188K. ( N é m e t ü l : TuróczSzent-Márton, 1884., ugyanez 3. kiadás,
Bpest, 1886.)
Rupp,

B e s z é d 170. — Oláh Gyula,

Magyar-

ország Közegészségügyi Statistikája 198. —
Horváth

lgnácz

gyászjelentés.

Könyvészete

1886., 1891. és
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Hlavacsek Ágoston, orvos-doktor, szakolczai nyitramegyei származású. —Czikkei a Magyarhoni Természetbúvárban
(1857. Tünemények az állat országból.
Első megjelenés Lőcse vidékén 1855 — 56..
Rovatos átnézete az 1853,1855 és 1856-iki
növényfejlődésnek Lőcse vidékén. Időjárástani észleletek, Visszapillantás az
1856. meteorologiai év lefolyására Lőcsén,
A hüllők, madarak és rovarok első jelenése Lőcsén 1857-ben). — Munkája:
Coffea. Specimen inaug. medica. Budae,
1839.)
Szinnyei

Könyvészete.

Hlavacsek András,
ág. ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1848-ban Léván Barsmegyében ; 1875-től fogva a beszterczebányai g y m n a s i u m b a n volt tanár, tanította a földrajzt és történelmet; 1885.
októbertől a selmeczi ág. ev. főgymnasiumban tanítja a latint és görögöt. —
Programmértekezései a beszterczebányai
ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1880.
Hazánk biráiról 1 0 0 0 - 1 0 3 1 . , 1881. Rosenauer Károly 1843—1880.)
A

beszterczebányai

főgymnasium

Értesítői.

és selmeczbányai
—

Wutz

ág.

ev.

Névkönyve

123. 1.
Hlawacsek Frigyes,
erdőmester —
Munkája : Der Wald im Haushalte
der
Natur.
Vortrag, gehalten am 18. Febr
1870 im Casino-Saale zu Oedenburg.
Oedenburg, 1870.
Szinnyei

Könyvészete.

Hlavácsek István,
tanító, szül. 1873.
márcz. 15. Csarádon Baranyamegyében,
hol atyja szintén falusi tanító volt, ki
1885-ben m e g h a l t ; az édes anya. hogy
négy fiát iskoláztathassa, Lévára költözött. H. itt tanult a gymnasiumban és
conditiókkal segítségére volt magának
és a családnak ; 15 éves korában átlépett a lévai tanítóképzőbe.
1892-ben
nyert tanítói oklevelet és ekkor került
a Galgóczy-családhoz nevelőnek Zsélybe
(Nógrádm.). Két évi nevelősködés után
Ürömben (Pestm.) nyert tanítói állást,

Hlebik—Hnilicenus
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hol jelenleg is működik. — Első czikke
a Hasznos Mulattatóban jelent meg (1890.
N é h á n y kihalt állat); írt még a Budapesti Hírlapba (1893. 279. sz. Változunk,
315. sz. A lejtőn, 1895. 78. sz. Borka
története), a Nemzeti Iskolába (1894. Ki
lett a 13 ?), a Néptanítóba (1894.), az
Ország-Világba (1894. Költemények) stb.
— Munkája : Útban. Költemények. Bpest,
1895. — írói neve Havas István.
Önéletrajzi adatok.
H l e b i k János, róm. kath. lelkész, szül.
1843-ban Szepes-Olasziban ; 1866-ban
szenteltetett föl m i s é s p a p n a k ; több hel y e n volt segédlelkész és jelenleg plébános Dovallán Liptómegyében. — Czikkei, melyek nagyobbrészt bölcseleti dolgozatok és elbeszélések, a Magyar Állam
melléklapjában a Szépirodalmi Kertben
jelentek meg.
—

Schematismus
Emlékkönyv.

Scepusiensis 1889., 79.. 109. 1.
K a s s a , 1893. 241., 247. 1.

(Violet Gyula).
H l i v a János. — Munkája:
Egyházi
imák
és énekek
ker. kath. tanulók és
hívek számára. Nyitra, 1887. (5. bőv.
kiadás.)
.11. Könyvészet

1887.

H l i v a i János ág. ev. lelkész, breznobányai (Zólyomm.) származású; 1743.
okt. 10-től Vittenbergában tanult; onnét
1746. ápr. 13. a jenai egyetemre m e n t ;
hazájába visszatérte után Beszterczebán y á n conrector v o l t ; 1747. június 22.
Hruskovicz Sámuel superintendens papnak ordinálta, mire lelkész volt ugyanott.
— Munkája: Exercitatio
philol. exegetica et gratuita Operatoriorum in Vineám
Christi vocatorum mercede, ad illustrandam Parabolam Mathaei X X . 1—16.
Praeside Christ. Sigis. Georgio. Vittebergae, 1745. — Kiadta Örtel (Job. Gottofr.),
Harmónia LL. Orientis et occidentis
speciatim Hungaricae cum Hebraea. U.
ott, 1746. (Ezen munkában mutatott rá
nyelvünk rokonságára az ugor nyelvcsaláddal, de állítása n e m keltett
figyelmet
és rokonszenvet.)
*

Horányi,
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Memoria

II.

693.

—

Catalogus

Bibl. F r . Com. S z é c h e n y i I. 492. — Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 249. — Toldy
Ferencz, Magyar Nemzeti Irodalom Történ e t e . — I f j . Szinnyei József, I r o d a l m u n k T ö r -

ténete 1711—1772. 154. 1.
H l o v i k János. — Munkája :
Methodus
trisecandi angulos et rectificandi lineam.
Cassoviae, 1853.
Szinnyei

Könyvészete.

H l o z s n y (Hlozsansky)
József, hírlapíró. szvederniki (Trencsénm.) származású ;
a jezsuita rendbe lépett; de a papi pályát csakhamar elhagyta s Pestre jött,
hol 1869-ben Hlozsansky névvel kiadta
a Bielo Uhorssko cz. folyóiratot, mely
czéljáúl tűzte ki a magyar történelem
homályosabb helyeinek a tót n y e l v segítségével való felderítését, s melyből 3 — 4
szám jelent meg (ism. Századok 1869.
Zsilinszky Mihály), azután kivándorolt
Oroszországba és ott meghalt.
Slovenské

Pohlady

1888. 2.

sz.

H n i l i c e n u s János,
bölcseleti doktor,
ág. ev. lelkész, rajeczi trencsénmegyei
származású ; Trencsénben végezte középiskoláit ; 1658. jan. 26-tól a vittenbergai
egyetemen tanult. Hazájába visszatérvén.
1663-ban zsolnai rector, 1666-ban ugyanott diaconus lett Ladiver Sámuel mellett
és máj. 25. papnak szenteltetett föl. Zsolnáról kiűzetvén, Pozsonyban az ág. ev.
gymnasiumban Lischovini György mellett
tanított. — Munkái: 1. Disputatio
Philosophica
De Universalibus. Quam Sub
P r a e s i d i o . . . Pavlo Bellobrandeni, Gymnasij. Trenchiniensis E v a n g : Rectoris,
publice ad Disputandnm proponit. Autor &
Respondens. . .22. Aug. 1657. Trencsinii.
(Klein Bellobrandeni Pálnak tulajdonítja.)
— 2. Terminus
vitae fatalis.
quem dissertatione theologica Anti Maccoviana
sub Praesidio Johannis Deutschmanni
publico examini proponit. Wittebergae
1659. — 3. Jesu Bone Fave.
Disputatio Metaphysica
octava
Summariam
Decisionem Controversiarum Causa et
Causato. U. ott, 1659. — 4. In
nomine

921

Hoblik

Jesu collegium secundum
discussionis
Anatomias.
Augustanae confessionis per
Thomam Henrici tentatae cujus Disputationem V. ex Articulo II. de Peccato
originis, sub Praes.. . . Joh. Deutschmann
disquisitioni subjicit. Ugyanott, 1660.
— 5. I. N. J. Locvs Doctrinae
Christianae
De Lege Dei Cum in genere
tum in specie de Praeceptis Primae Decalogi Tabulae. . .Trenchiny, 1663. — 6.
In Nomine Jesu. Disputatio
Theologica.
De Hornine et imagine Dei in Homine
Ante L a p s u m . . . Solnae, 1665. — 7. In
Theologica De
Nomine Jesu IHsputatio
Ministerio
Ecclesiastico
& Vocatione
Ministroram Ad Munus Ecclesiasticum. . .
U. ott, 1666.
Klein,

Nachrichten

II.

425.

—

Catalogus

Bibl. Fr. Com. Széchényi. Suppl. II. 120., 228.
— Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 154.
— Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t a r I I . 244.,

281.. 295., 299. 1.
Hoblik Antal,
a nemzeti iskolák és
a gramatíkai osztály tanítója Hradeken
(Liptóm.) — Munkája : Oratio salutatoria in regia forrestali naţionali capitali
ac grammatical! Hradekiensi schola tempore ultimi publici tentaminis. . . dicta,
die 6. Sept. 1802—03. Neosolii 1803.
Petrik

B i b l i o g r . I V . 48.

Hoblik Márton, bölcseleti doktor, megyei főügyész, a m. tudom, akadémia
levelező tagja, szül. 1791. decz. 1. Igaion
Somogymegvében ; tanulmányait Kaposvárott és Pécsett folytatta s 1808-tól a
pesti egyetemen végezte, hol 1811-ben
bölcselet-doktori oklevelet nyert ; 1813ban kir. táblai jegyző s 1815-ben ügyvéd
lett. 1816-ban megválasztotta Yerőcze
megye második, 1822-ben első aljegyzővé, 1823-ban másod tiszti ügyészszé,
1824. főügyészszé s végre 1827. Verőcze
megye táblabirója lett. A megye bizodalma sok küldöttségben vette igénybe
szorgalmát és tolla ügyességét, nevezetesen a drávaszabályozási bizottságban
ő vezette a jegyzőkönyvet. A magyar
tudom, akadémia 1832. márcz. 9. válasz-
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totta levelező tagjai sorába ; ezen kitüntetésre főképen a magyar játékszin megalapítása tárgyában írt és dicséretet nyert
pályairatával szerzett érdemet. Meghalt
1845. máj. 26, Eszéken. A magyar tudományos akadémiában Toldy Ferencz
júl. 28. tartott fölötte gyászbeszédet. —
Költeményeket irt a Tudományos Gyűjtemény melléklapjába a Szépliteraturai
Ajándékba (1823—30.); czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1822. IX. Eszék
viszontagságai, H. jegygyei, 1832. II., III.
1833. IX. Verőcze vármegye ismerete);
a Társalkodóban (1832. 73. sz. Egy
tekintet Verőcze folyóira. 81. sz. Uj fürdő
Verőcze vármegyében Volpó mezőváros
határában a nassici halmok tövében,
1838. 68. sz. Tudnivalók Verőczéből,
1839. 13., 14. sz. Illókról és az Ujlakyakról. 1840. 16. sz. Adatok Szerémből);
a Tudom. Tárban (1834. II. Parasztlakodalmi szokások Verőcze vármegye
három és Szerém egy magyar falvában,
V. 1839. Parasztlakodalmi szokások Verőcze várm. felső vidékein); irt még a
kassai Szemlélőbe (1836—37. ethnographiai czikkek), a Jelenkorba (1839—43),
és a Pesti Hírlapba (1841—43, levelezés).
Hübner János nagy földirati Lexikonának
(mely Fejér György szerkesztésében 1816
—17. Pesten öt kötetben jelent meg)
I. kötetét fordította. — Munkái:
Hoblik Márton
versei.
Pest, 1814. — 2.
Verőcse vármegye ismerete. U ott, 1832.
— 3. Enchiridion
leguyn
urbarialium
1832—36. pro comitatibus Verőcze, Szerém
et Posega juxta voces indicantes, ordine
alphabetica in materias redactarum. Essekini, 1837. — 4. Libatio (Toast). Quam
illustr. dno supr. comiţi Josepho Siskovics de Almás et Gödre die 21. Febr.
1842 sub festivo inaugurationali convivio
nomine S. S. & 0. O. depromsit. U. ott.
— 5. História domus curialis comitatus
de Verőcze a reincorporatione comitatus
seu anno 1745 usque in praesens seu
diem 14. Sept. 1842. dum lapis funda-

Hobohm—Hoch

923

mentalis n o v a e domus curialis per dnum
Josephum Siskovics solenniter figeretur.
Quinque-Ecclesiis. — 6. As eszéki
vagy
drdva-szávai
csatornavédokai
a szerémi
vagyis runahávai csatorna álokai ellen.
Buda 1843. — Zsoldos Ignácz, Mezei
rendőrség (Pápa, 1842 és 1843.) cz.
munkáját németre s illyrre fordította.
— S z í n m ű v e i : Kún László, az erdélyi
1818. pályázaton dicséretet nyert szinmű;
Götz von Berlichingen Göthe u t á n ; A
valkói a m a z o n , uj eredeti érzékeny játék
4 felv. kötött beszédben, először adatolt
Budán 1834. szept. 2. (A m. tudom, akadémia által 1833. nov. lü. dicsérettel
említett pályamű. Ism. Honművész 71.
sz., kézirata a budapesti nemzeti színházban) ; Rózsavár vigj. 3 felv. ; A Jugovicsok, szomorújáték 3 felv. — Kéziratai : Ciceróból: A kötelességekről, Cato
az öregségről, Laelius v a g y a barátságról, Közvélemény elleni tárgyak, A polgármester hivatali kérelemről; Jelentés
. a magyar n y e l v miveltetéséről Verőcze
vármegyében ; A héti napok elneveztetése
inkább magyar mint tót és költeményei
(censurai eredeti kézirat 4-rét 33 lap a
m. n. m ú z e u m b a n ) ; Mikép lehetne a
magyar játékszínt Budapesten állandóan
megalapítani, az akadémiától dicséretet
érdemlett p á l y a m ű 1837. ; Szerém vármegye geographiai, topographiai, statistikai, históriai ismertetése. A m. tudom,
akadémiához terjedelmes munkálatokat
küldött be, u. m. A horvát, szerb és
magyar n y e l v e k b e n találtató hason hangú
s értelmű szók lajstromát, Ritka magyar
szók jegyzékeit, Észrevételeket a magyar
helyesíráshoz, Bibliographiai
közleményeket sat. — Levele Károlyi Istvánhoz
a T u d o m á n y o s Gyűjtemény kiadójához.
Eszék, aug. 24. 1834. (a m. n. múzeum
kézirattárában.)
,!/. Tudós

Társasági

Névkönyv

1839. 144., 1S41.

55., 1842. 56., 1844. 63., 1845. 66., 1846. 87. 1.
( T o l d y F.)

—

.11. Tudós

Társaság

Évkönyvei

V I I I . 60. 1. ( T o l d y F . ) — Thewrewk
József,
M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 118. 1. — Ferenczy
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és Danielik,

Magyar

írók I.

186. —

Toldy

Ferencz, M. Nemzeti I r o d a l o m T ö r t é n e t e

és

összes Munkái. Pest, 1872. V. 132—135. 1. —
Petrik

Bibliogr.

—

ill.

Akadémiai

Értesitö

1890. 130. 1.
Hobohm Henrik,
magánmérnök. —
Munkái: 1. Kérvénye,
az Alföldön létesítendő csatornázási, lecsapolási s öntözési munkálatokat és az országutak és
vaspályák építését illetőleg a nagym. m.
kir. közlekedési ministeriumnak Budapesten. Bpest, 1873. (Magyar és német szöveggel.) — 2. As Alföld csatornázási,
vizmentési és öntözési tervezete, vaspálya- és országút-hálózattal, ezeknek kiállítási költség-előirányzatával és jövedelmesség kimutatásával, tekintettel a
föld minősége szerint évi járulékban fizetendő kamatozás és törlesztés kiszámítására. Bécs, 1876. (Magyar és német szöveggel és 11 melléklettel.)
Findura

Imre,

Az országos m. kir.

statisz-

tikai hivatal könyvtárának . . . Czimjegyzéke. Bpest, 1885. 249. 1. (Hivatalos Statiszt i k a i K ö z l e m é n y e k . ) — II. Könyv-Szemle
299. 1. — M. Könyvészet

1876.

1876.

Hoch Alajos
bölcseleti s theologiai
doktor, minorita szerzetes, egri (Hevesm.)
származású, hitszónok és bölcselettanár,
a rend titkára s házfőnök Aradon, hol
1852. jún. 22. meghalt 40 é v e s korában.
— Munkája : Institutum
philosophicum
in conventu Aradiensi ord. minorum conventualium erectum solemni installation!
ill. dni 1. b. Josephi Venkheim i. comitatus Arad supremi comitis. . .vota defert.
Aradini, 1825. (Költemény.)
Minorita-Rend
Petrik

Névtára.

Arad,

1883.

214. —

Bibliogr.

Hoch Jóssef,
reáliskolai tanár, szül.
1838. febr. 6. Segesvárt, hol atyja szintén H. József kalaposmester v o l t ; ugyanott végezte a g y m n a s i u m o t ; 1857. okt.
9. a jenai egyetemre iratkozott be ; azután a berlini s bécsi egyetem hallgatója
v o l t ; 1861. máj. 11. a segesvári ág. ev.
gymnasiumban, később a reáliskolában
a természettudományok tanára 1872. nov.
20-ig. midőn Baromlakán (Wurmloch)
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Jelkész lett, hol jelenleg is működik. —
Czikkei a nagyszebeni Archiv für siebenb.
Landeskundeban (N. F. X. 1872. Petrefacten aus Schässburgs Umgebung. XV.
1879. Der schwarze und rothe Brand an
den Weintrauben); programmértekezése a
segesvári ág. ev. gymnasium Programmjában (1871. Zur Geschichte des Schässburger Gymnasiums.)
Programm des ev. G y m n a s i u m s zu Schässb u r g . 1861. 39., 1873.

78. 1. —

itlokos,

Ma-

gyarországi tanulók a jenai egyetemen 116.
1. —

Statistisches

Jahrbuch.

Hermannstadt,

1891. 42. 1.
Hoch Mária Amália,
német szinésznő.
— Munkája : Fest-Prolog
zur feierlichen
introduction Sr. Hochgebohrn des Herrn
. . . Leopold Ferdinand Grafen Pálffy v.
Erdőd. . . a m 5. Oktober 1835. in tiefster
Ehrfurcht gewidmet . . . Der Ertrag der
Exemplare. . .ist v o n der Verfasserin zum
Besten des Komitat-Spitals und Städtis c h e n Lazareths bestimmt. Tyrnau.
A budapesti egyetem példányáról.
Hochegger Frigyes,
gymnasiumi tanár Pozsonyban 1852. okt. 13-tól 1853.
okt. 3 - i g ; midőn a bécsi Theresianum
g y m n a s i u m á h o z neveztetett ki. — Programmértekezése a pozsonyi császári kir.
kath. gymnasium Programmjában (1853.
De-orationum in veterum historiis origine et vi brevis commentatio.)
Programm des k. k . r. k a t h o l . G y m n a s i u m s

zu Pressbm-g 1854. 27., 28. 1.
Hocheneger Lörincz.
Lőrinc

L.

Hohenegger

Hochholzer Pániét,
városi tanácsos
Sopronban, — Munkája: Wahrer
Freundschaft letzte Pflichten, bei getrenntem
Liebesband, durch des frühen Todes Hand,
Will in ungezwungenen Thränen, Hier
die Zärtlichkeit entrichten. Bei dem Grabe
d e s . . . J o h a n n Christoph Peck, med. et
philos. Doktoris und dieser Freistadt physici ordinarii denselben im J. 1748. den
17. April, aus der Zeit in Ewigkeit zu
i'uffen. Durch z w e e n schmerzlichbetrübte
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Freunde
Oedenburg. (Költemény.
Wohlmuth János Leopolddal együtt.)
Almanach

von

Ungarn

1778. 81. 1. —

Petrik

Bibliogr.
Hochholzer János Gottlieb,
városi ellenőr Sopronban. — Munkája: Am Grabe
seiner verewigten Freundinn, der Frau
Clara von Pruszinszky, gebohrnen Forster. Im N a m e n ihres dankbaren Verehrers . . . den 30. April 1792. Oedenburg.
(Költemény.)
Magyar Almanak
Petrik B i b l i o g r .

1796-ra. B é c s ,

274. 1. —

Hochmayer Sebestyén, mérnök, építész,
erdőmester és varasdi polgár; 1778 óta
mint földmérő Horvátország szolgálatában állott és a belovár-varasdi katonai
kormányzóság által a térképkészítésnek
vízrajzi részével bízatott meg. — Munkája : Meine Bemühungen
zum Nutzen
des Vaterlandes ; wie nämlich auch die
kleinen Flüsse des Königreichs Kroatien
schiffbar gemacht werden können. (1794.
Agram, két rézmetszettel.)
Szinnyei

Könyvészete.

Hochmeister Adolf.
nyug. cs. kir,
osztálytanácsos, H. Márton, nagy-szebeni
polgármester fia, szül. 1826. jan. 15.
Leben
Nagy-Szebenben. — Munkája:
und Wirken
des Martin
von
Hochmeister
. . . 1767—1837. Hermannstadt.
1873. (A tiszta jövedelem a nagy-szebeni
erdélyi honismertető társulatnak
van
ajánlva.)
Hochmeister János György,
reáliskolai tanár Szász-Régenben. — Programmértekezése a szászrégeni reáliskola Programmjában (1876. Der vollständig armirte Himmelsglobus als Lehr- und
Lehrmittel beim Unterrichte in der mathematischen Geographie.)
Programm d. R e a l g y m n a s i u m s in Sächsiscli-

Regen 1873.
Hochmeister Márton,
polgármester,
könyvkiadó s könyvnyomtató, H. Márton n y o m d á s z és Plantz Mária fia, szül.
1767. ápr. 19. N a g y s z e b e n b e n ; az ottani
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neveléseért; több egyéb jótékony adomáág. ev. főiskolában nyerte első oktatását ;
nyain kívül a nagyszebeni német szín1777-ben atyja Bécsbe vitte, hol 1778-ban
házat (mely 1789-ben atyja költségén
áttértek a r. katholikus hitre; Mária Teré24,000 frt értékben létesült, de 1826.
zia királyné különös kegyelméből a váczi
aug. 6. leégett) saját költségén felszerelte
nemes ifjak intézetébe (Theresianum)
és bebútoroztatta. — Saját kiadásában
vétetett föl ; innét 1782-ben kilépvén, a
Volkskalender.
megjelent munkák: 1.
kolozsvári lyceumban 1785-ig hallgatta
Hermannstadt. 1790 és 1791., 1793.,
a jogi tanulmányokat ; 1786-tól az er1796, 1798—1800., 1803 és 1804. (Az
délyi guberniumnál gyakornokoskodott.
osztrák-török háborúnak, az erdélyi vá1789-ben a nagyszebeni külső tanácsba
rosoknak történeti leirásával sat.) — 2.
vétetett föl. Atyjának halála (1789 márGeschichts- und
Wirtlischaftskalender.
czius 29.) után annak nyomdáját öröU. ott. 1801—1809. (Történelmi leírásokkölte, melyet egy könyvkereskedéssel
kal.) — 3. Neuer gemeinnütziger
Ka(mely 1815-igaz egyetlen volt Erdélyben)
lender für Siebenbürgen. U. ott, 1828—
és könyvkiadással egybekapcsolva veze1837. (Tört. és helyrajzi tartalommal.) —
tett ; az atyjának és utóbb saját költsé4. Sittenbüchlein
für die Jugend in den
gén 1784-től kiadott első s 1837-ig az
Städten. U. ott, 1798. — 5.
Anweisung
egyedüli német hirlap a Siebenb. Zeitung,
zum Briefschreiben. . .U. ott, 1802. — 6.
mely 1787-től Hermannstädter Kriegsbote
Briefsteller
für alle Menschen. U. ott,
s 1791-től Siebenbürger Bote nevet vi1810. — 7. Taschenbuch
für junge
selt, az ő nyomdájából került ki ; ő
Handwerker und Künstler in allen Veralapította az erdélyi első magyar lapot,
hältnissen... U. ott. 1814. — 8. Praeciaz Erdélyi Magyar Hírvivőt, mely 1790.
puarum cuivis Patriae Civi scitu dignaápr. 1-től hetenként kétszer jelent meg
rum necessariarumque
Ordinationum
Nagy-Szebenben ; e lap rövid idő múlva
Normalium Collectis Excessi R. Gubernii
a Kolozsvárt alapított uj nyomdájában
adnutu impressae. ü. ott. 1830—1841.
mint Erdélyi Hiradó folytatta rövid páNégy kötet. (Német czímmel is és nélyáját. Bethlen Farkas Históriájának kimet szöveggel, Trausch részletes tartalmát
adását, szintén nagy áldozattal, ő fejezte
közli.) — 9. Unterricht für Bürger und Ortsbe 1793-ban hat kötetben ; továbbá ő
bewohner über die der Regierung, 'dem
adta ki a Siebenb. Quartalschriftet hét
Vaterlande, den Mitbürgern und sich
kötetben ( 1 7 9 0 - 1 8 0 1 ) és a Siebenb.
selbst schuldigen Pflichten... U ott, 1832.
Provinzialblättert öt kötetben (1805—
— 10. Sammlung
aller vom Jahre 1795
1824). 1798-ban a város belső tanácsába
bis zum J. 1805 für die sächsische Naválasztatott meg, és 1805-ben városgazda
tion in Siebenbürgen von allerh. Orten
(Stadthann), 1811. városbíró s 1818erlassenen Regulationsvorschriften. . .U.
ban polgármester lett. 1827-ben két ízben
ott, 1832. (2. kiadás. U. ott, 1846. Trausch
utazott Bécsbe a város ügyeiben és 1829.
bőven ismerteti.) — 11.
Ausführliche
okt. nyugalomba vonúlt, önként lemondund leichtfassliche Anweisung, wie Walván minden díjazásról; ekkor nyerte a
dungen gepflanzt, erhalten und wirthkir. tanácsosi czímet; már előbb (1810)
schaftlich benützt werden k ö n n e n . . . U .
a nagy polgári arany érdemérmet és
ott, 1835. — 12. Der verständige
Haus1813-ban nemességet nyert. Meghalt 1837.
schreiber nach dem neuesten Geschmack
jan. 9. Nagy-Szebenben. Kolozsvári nyomals Brieffertiger und Geschäftsmann
dáját, 26,000 frt értékben, 1809-ben az
U. ott, 1836. — 13. Der
unfehlbare
ottani r. kath. lyceumnak ajándékozta,
und
Würmerverhálából a váczi Theresianumban kapott I Raupen-, Insekten29. i v sajtó

alá

adatott

1895.

november

4.
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tilger...U.
ott. 1836. — Nála jelent
meg a többi közt Gyarmathy Sámuel
nagy magyar nyelvtana (1794). az Erdélyi Játékos Gyűjtemény és számos
más magyar, latin és német munka. —
Naplójegyzeteiből, melyet Családkönyv
(Hausbuch) czímmel még atyja kezdett
írni, bő kivonatot közöl fia az atyjáról
írt életrajzában.
M. Kur i r 1788.
Tudósítások
Trausch,
Hochmeister

7. SZ.

—

Hazai

s

Külföldi

1829. I I . 36. SZ,, 1837. I . 8. s z . —
Schriftsteller-Lexikon
Adolf,

Leben

I I . 171. 1. —

und Wirken

des

Martin von H. Ilermannstadt, 1873. (Élete
részletes körülményeit, az általa kiadott
munkák jegyzékét és az azokról irt bővebb
i s m e r t e t é s e k e t foglalja magában.) — Figyelő
X. 335—339., 352—353., XI. 256. 1. — Petrik
Bibliogr. IL, IV.

—

Kazinczy

Ferencz

l e z é s e I I . 226., 573., 575. 1. — Corvina

Leve-

1889.

8—12. sz. (Ifj. Hochmeister örökösei 1837—
1843.)
H o c h m u t h Abrahám,
rabbi,szül. 1816.
decz. 14. Baánban T r e n c s é n m e g y é b e n ;
miután a Talmudban otthon magánoktatást nyert, 15 éves korában Verbóra,
a híres rabbiiskolába küldték, hol németül is kezdett t a n u l n i ; 1834-ben VágUjhelyre m e n t bővebb ismeretek szerzése végett ; 1836—38-ig magántanító
volt Szabaticsban egy gazdag c s a l á d n á l ;
1839-ben Nyitrára ment a rabbi-iskolába ;
végre Miskolczra került Wohl Ábrahám
mellé, a ki mint kedvelt szónok állomást
nyert az ottani izr. hitközségben. Eltökélte magát a gymnasiumi tantárgyak
tanulmányozására, hogy egyszerre mind
a hét osztályból a vizsgát letehesse. 1841ben Wohl Ábrahám temetésén mondta
el legelső szónoklatát a templomban. Az
1842. évet Pesten töltötte. Itt ismerkedett meg a zsidó tudósokkal, sőt a keresztyén hitszónokokat is meghallgatta.
1842. júl. Miskolczra ment és letette a
vizsgát. Ez év szept. Prágába utazott a
héber irodalom Mekkájába, hol egész
gyarmat magyar rabbi-jelöltekkel találkozott ; egyetemi tanárai közül leginkább
kedvelte Exnert, a bölcseleti tanárt, ki
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

930

Herbart phil. rendszerét adta e l ő ; hallgatta a héber irodalom úttörőjét Rappaportot; de legnagyobb hatást a n a g y
t u d o m á n y ú Sachs Mihály gyakorolt reá.
1845. a berlini egyetemre ment. 1846 végén családi viszonyai haza hívták és átvette a miskolczi izr. iskola v e z e t é s é t ;
a három ideiglenes é v leteltével, követelte végleges szerződését, ugyanezt a
tanártestület részéről is ; de a tanári testület őt cserben hagyta és H. lemondott
hivataláról. Rappaport ajánlatára 1850ben meghívást nyert a szegedi izr. hitközségtől próba-beszéd tartására; itt versenytársának Löw Lipótnak kellett engednie.
1852-ben Kulára ment, hol ő volt a legelső rabbi; iskolát ott és Uj-Verbászon
létesített és 1859-ben új templom alapkövét tette le. 1859. szept. Veszprémbe
távozott, hol^ 1865-ben az új templom fölavatása alkalmával magyar beszédet
m o n d o t t ; az elöljáróság, mely más rabbit
akart a beszéddel megbízni, ellene fordult
és az év végén felmondta hivatalát; a
törvényszék azonban visszahelyezte előbbeni állásába. 1768-ban ő volt az első
rabbi, ki a hittörők ellen a szószékről
küzdött, mire a község a congressusba
küldte őt. 1871-ben báró Eötvös József
minisztertől a nevelés terén kifejtett buzgalmáért elismerést kapott. Meghalt 1889.
jún. 10. Veszprémben. — Első czikke az
Alig. Zeitung des Judenthumsban jelent
meg (1843. a pesti angol missionariusok
ellen, kik a zsidókat hálójukba kerítik);
czikkei a Ben-Chananjaban (I. Zur Seminar Frage. Das isr. Taubstummeninstitut
in Wien, Exegtische Abhandlungen über
Tefilin. Beiträge zur Sprachkunde des
Talmud, III. Das Direktorat der isr. Volksschulen, IV. Exegetische Analekten); a
Pester Illustrirte Juden Zeitungban (1862.
W a s sind die izr. Gemeinden, als religiöse Genossenschaften, berechtiget von
den Lehrern zu fordern, und w a s hinw i d e r diese von den Gemeinden); a bécsi Neuzeitban (1863. 4. sz. P. M. Heil30
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prin in Washington. Zur Geschichte der
Veszprimer izr. Volksschule, Die Ungarisch-österreichische Gemeinde in Jerusalem, Zur Eidesfrage, Aufgabe der zu
gründenden Alliance israelite universelle in Wien, Über jüdische Schulinspectorate, Über den jüdischen Religionsunterricht in Gymnasien, 1864. Das
provisorische Ehegesetz der Juden Ungarns, Der Religionsunterricht in Gymnasien, 1865. Über gemeinsame Angelegenheiten, 1866. Salomon Körmendi,
Professor Ignatz Grossmann, 1868. Der
Volksschulen-Gesetzentwurf von Eötvös,
Juda Wahrmann, Über Heilung und Entweihung des göttlichen Namens, Die Seelenfeier bei den Izraeliten, eine kulturgeschichtliche Studie, 1878. Die ethische
Bedeutung des biblischen Ausdruckes :
Erkenntniss Gottes), a bécsi Mannheimer-Albumban (1864. Wie sollen angehende Prediger den Midrasch benützen);
a Wiener Jahrbuchban (1867. Die öffentliche Meinung, 1868. Ein Prediger der
Vorzeit, eine literarische Studie), az Izraelita Közlönyben (1869. 45. és 46. sz.
Die Bedeutung der Seelenfeier, Rede gehalten am Schlussfeste 1869 im Veszprimer Tempel), az
Ungarisch-Jüdische
Wochenschriftben (1871. Daniel Popper),
a Veszprémben (1877. A héber Korvinák
a karita irodalomból, Az izr. anyakönyvek
vezetése, Rabbi vagy lelkész), a Pesti
Naplóban (1877. 12. Az izraelita anyakönyvek vezetése); a M. Zsidó Szemlében (1889. Adalékok a szentírásmagyarázathoz régi forrásokból) sat. — Munkái:
1. Denkblätter,
gewidmet dem am 5.
Okt. 1848 in Wien bei Erstürmung des
Zeughausesgefallenen Dr. Adolf Kollinsky.
Sehlde
Prag, 1849. — 2. Die jüdische
in Ungarn wie sie ist und wie sie sein
soll. Miskolcz, 1851. — 3. Die
Gründung
eines guten Namens. Rede gehalten im
Veszprimer Tempel am Sterbetage Mozes.
Gr.-Kanizsa, 1860. — 4. Templom
felavatási beszéd. Veszprém, 1865. — 5. Mit

követel a hazaszeretet
a honpolgároktól
békés időben? U. ott, 1868. (Az egyenjogusítási ünnepély alkalmával tartott beszéd.) — 6. Gehörst du zu uns
oder
zu unseren Feinden ? Rede gehalten im
Veszprimer Tempel 1868. Pest, 1S68. —
gehalten am Sarge der
7. Leichenrede,
Frau Therese Schwarz. Gr.-Kanizsa 1870.
— 8. Gyászbeszéd
Tuszkan Mayer eltemetése alkalmával. Pest, 1874. (és Denkrede gehalten am Osterfeste im Tempel.)
— 9. Leopold Löm als Theologe, Historiker und Publicist. Leipzig, 1871. — 10.
Istenismeret
és Istentisztelet. A bibliai
és későbbi iratokon alapuló tan- és kézikönyv a vallás oktatására. Tanítóképző
intézetek és a középiskolák felső osztályai számára. Bpest, 1881. (2. olcsó kiadás. U. ott, 1888.) — 11. Bövid
történeti
vázlat a veszprémi Chevra-Kádisa alakulása s fejlődéséről, ezen egyesület évszázados jubileumának ünnepélye alkalmára
az előjáróság megbízásából. Veszprém
1881. — 12. Gottes-Erkenntniss
und
Gottesverehrung als Lehr- und Handbuch
zum Religionsunterrichte in Lehrer-Präparandien und in den oberen Klassen
der Mittelschulen. Bpest, 1882. — 13.
Beszéd a veszprémi izraelita templomban
bevezetett orgona felavatása alkalmával
márcz. 6. Bpest, 1886. — 14. Mózesi
hit- és erkölcstan
az elemi és felső
népiskolák számára. U. ott. 1886. (Kivonat az Istenismeret és Istentisztelet cz.
munkából.)
Figyelő XIX. 1885. 357. 1. ( Ö n é l e t r a j z . ) Kiszlingstein
K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet
1 8 8 7 - 8 8 . — Hl. Zsidó Szemle VI. 1889. ( K l e i n
M ó r . ) — Hochmuth Ábrahám emlékezete.
Bpest,

1890. (Ebben német önvallomása.
1844. okt. 13-tól.)

Prága,

Hochrein Lajos Károly,
fő- és székvárosi tanító. — Munkája:
Geometriai
alak- és szerkesztéstan.
A felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák négy osztálya számára. Bpest, 1888.
ill Könyvészet

1888.

Hochschild György,

szépművészetek
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mestere s cs. borostyánkoszorús költő.
— Munkája : Cento Ouidianus
De Christiani Nominis Hostivm Fvrore Inavdito
. . Kereszturini, 1615.
Siabú Károly,

R é g i M. K ö n y v t á r I I . 100. 1.

Hock János. r kath. áldozópap és
országgyűlési képviselő, szül. 1859. decz.
31. Devecseren Veszprémmegyében ; középiskolai tanulmányait Pápán a benczéseknél, majd az otfani ev. reform,
collegiumban végezte ; azután theologiát
hallgatott Veszprémben 1882-ig; ekkor
Gogánfára (Zalam.) káplánnak neveztetett ki, hol egy évig működött. 1883-ban
Kaposvárra helyeztetett át segédlelkésznek és nemsokára a megye a kaposvári
gymnasiumhoz hittanárnak nevezte ki.
Lelkészi és irodalmi teendői mellett élénk
részt vett a közügyekben is. 1887-ben
Somogymegye szili kerülete szabadelvű
párti programmal országgyűlési képviselővé választotta. Az 1887. országgyűlés
alatt átment a nemzeti párthoz. Mint
ennek híve választatott meg 18ö2-ben
Csongrádon. A közoktatásügyi bizottság
tagja. — A 80-as évek elején novellákat
irt a Magyarország és a Nagyilágba ; mihelyt Budapestre jött, állandó összeköttetésbe lépett a fővárosi lapokkal; eleinte
a Budapesti Hirlap külső munkatársa
volt, majd a Pesti Napló szerződtette
<*zikkírónak ; 1894 elején megvált e laptól és azóta a Hazánk és a Nemzeti
Újság belső dolgozótársa s czikkírója. —
Munkái: 1. Költemények.
Kaposvár,
1882. — 2. As igás nő. Marschal V.
után ford. U. ott, 1884. — 3. Alkalmi
költemény
Roboz István 40 éves irodalmi működésének emlékére, Kaposvár,
év n. (Mind a három Dereskei névvel.) —
4. Hervadt levelek. Elbeszélések. Budapest, 1885. — 5. A magyar
főpapság.
U. ott, 1890. — 6. Nagyböjti
sseutbessédek. (A szent Ferencziek budapesti
templomában tartotta.) U. ott, 1891.
(2. kiadás. U. ott, 1894.) — 7.
Imakönyv.
U. ott, 1892. (rajzokkal és négy aczél-
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metszettel.) — 8. Ssentbesséd.
A kórházi betegek felsegélyezésére alakult Szamaritánus-egyesület javára, a fővárosi
Ferencz-rendiek templomában 1892. május 1. U. ott, 1892. — 9.
Szivárvány.
Tárczák. U. ott, 1894. (Ism. Vasárnapi
Újság 1893. 52. sz.)
,)/. Könyvésiet

1890—93.— Kistlingstein

Köny-

vészete. — HI. Salon XIII. 1890. arczk., XVIII.
1892—93. a r c z k . — Sturm, Uj O r s z á g g y ű l é s i
Almanach

233. 1. — Pallas
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IX.

(Balla Mihály.)
Hocsai Jakab. kanonok. — Kézirati
munkája : Visitatio archidiaconatus Agriensis. 1645—1696. ívrét (a gyulafehérvári
Batthyányi-könyvtár kéziratai közt).
Beke

Antal,

Index

Manuscriptorum . .

K.-Fehérvár, 1871. 27. 1.
Hodászi Lukács
(hodászi), ev. ref.
püspök, nagyváradi származású, valószínű, hogy ott végezte tanulását és 1580.
okt. 25-től a vittenbergai egyetem hallgatója volt; ugyanott 1582. ápr. 14. a
magyar tanulók 31. seniora lett ; innét
Heidelbergába ment. 1585-ben hazajött
és Ecseden Báthori István udvari papja,
azután a közép-szolnoki egyházmegye
esperese lett. 1596-ban már debreczeni
pap és esperes. 1597. jan. 16. jelen volt
a tasnádi, 1598. jan. 25. a csengeri,
1600. nov. 25. ismét a tasnádi s 1603.
febr. 13. a dengelegi zsinaton. 1604 elején visszament Ecsedre lelkésznek. Azon
év febr. 22. a Csengerben tartott zsinaton megválasztották püspöknek. 1607
elején a debreczeniek újra megválasztották lelkészüknek. 1609. okt. 12. nemességet nyert II. Mátyás királytól, nejével Fabó Margittal, és András és Mihály
fiaival. 1613. máj. 17. Debreczenben
(Weszprémi szerint máj. 15.), midőn a
templomban a szószéken könyörgését
mondta, szélütés érte s meghalt. Temetésén máj. 19. Gönczi József diószegi és
keserűi Dajka János nagyváradi pap
tartottak fölötte gyászbeszédet. Püspöki
hivataloskodásának legérdekesebb mozzanata a Szilvásujfalvi Imrével folytatott

30*

936

Hodászi—Hodik

935

viszálkodás volt, ki independens irányban a püspöki igazgatás ellen kelt ki s
e meggyőződéseért előbb börtönnel, utoljára pedig száműzetéssel lakolt. — Munkái : 1. Halotti
beszéd
Báthori István
felett. Hely n., 1605. (Egy példánya sem
ismeretes.) — 2. Assertiones
Orthodoxae,
De Potestate Ecclesiastica: De quibus
responsuri sunt Ordinandi Varadini in
Synode Generali. Anno 1610 . . . Debrecini. 1611. — Károlyi Péternek, Symbolum Apostolicum (Debreczen, 1600) cz,
munkájához előbeszédet írt. — Kézirati
munkája: A dengelegi zsinatról (1603.)
sajátkezűleg jegyezte fel az adatokat a
debreczeni ev. ref. egyházkerület legrégibb jegyzőkönyvében.
Keserűi

Dajka

János,

. . . Hodászi

Lukács

. . . fölött tött Praedicatio . . . Debreczen,
1613. (Halálára írt emlékversekkel.)— Lampe,
História Ecclesiae Reformatae in Hungaria
et Transylvania. Trajecti ad Rh.. 1728.
623., 627. — Bod, Magyar Athenas 108. 1. és
História Eccl. I. 367. 1. — Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 363., 367. 1. — Horányi, Memoria II. 147. 1. — Katona, História
Critica XXXIX. 959. 1. — Sándor István. Magyar Könyvesház 16. 262. 1. — Tóth Ferencz,
Túl a Tiszai Református Püspökök. Györ,
1812. 78—90. 1. — Bartholomaeides, Memoriae
Ungarorum 74. 1. — Danielik, M. írók II.
111. 1. — Nagy

Iván,

Magyarország

Családai

V. 121. — Hortobágy 1864. 33. sz. (Debreczen
keserve H. halála felett.) — Szabó Károly,
Régi M. Könyvtár I. 185., 199.. II. 664. 1.—
Debreczeni

Prot.

Lap

1883. 11., 20.. 1887. 369.

1. és Bakóezi János szives közlése a debreczeni ev. ref. egyház jegyzökönyvéből.
Hodászi 8. Miklós, ev. ref. püspök;
1626. szept. 10-től Debreczenben tanult;
1629-ben segédtanár volt ugyanott; azután külföldi egyetemre ment. 1633. február 5. a tasnádi zsinaton szenteltetett
fel és Székelyhidra ordináltatott papnak;
1634. márcz. 28. Derecskén pap; mint a
nagy-bányai kerület esperese jelen volt
a szatmár-németi zsinaton, hol 1639-ben
lelkészkedett. 1650. január 23. ev. ref.
püspöknek választották; ápr. 3. a debreczeni diákság és a város dolgában, Rákóczi György akaratja szerint, Debreczen-

ben zsinatot tartott. Még azon év első
felében meghalt. — M u n k á j a :
Predikatsio
Zólyomi Miklós özvegye Daróczi
Zsófia felett Jankafalván 1646. nov. 29.
Várad, 1646. (Temetési pompa cz. halottibeszéd gyűjteményben.) — A Sárospataki Füzetekben ( 1 8 6 / . 909. 1.) Kovács
Gusztáv közli Meleg Dániel esperes kéziratai után: 1643. Hodászi Miklós nagybányai ref. e. m e g y e esperességének jegyzetei az e g y h á z m e g y é n e k községeire v o natkozólag.
Lampe, História Ecclesiae Ref. in Hungaria
e t T r a n s y l v a n i a 4 2 2 . , 622., 606. 1.

—

Wesz-

prémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 368.
1. — Tóth Ferencz, Túl a Tiszai ref. püspökök élete. Györ, 1812. 118. 1. — Sárospataki
Füzetek

1859. I I . 70. 1. —

Szabó

Károly,

M . K ö n y v t á r I . 338. 1. — Debreczeni

Régi

Prot.

Lap

1883. 42. 1. és Bakóezi János szives közlése
a debreczeni ev. ref. egyház jegyzökönyvéből.
Hodermárszky József,
rozsnyói egyh á z m e g y e i r. kath. áldozópap ; 1826-ban
szenteltetett f ö l ; 1834-ben rimaszombati
káplán ; később plébános volt Salgó-Tarjánban (Nógrádm.). hol 1844. márcz. 26.
meghalt 49. évében. — Munkája:
Váljon
az emberi ész alapja-e a hitnek a vagy
az isteni tekintet? Rozsnyó, (1834. Kül ö n n y o m a t a Rozsnyói Egyházi Töredékekből.)
Rozsnyói
Schematismus

Egyh.

Töredékek

Rosnaviensis

VIII.

125.

1. —

1838., 1844. 159. 1.

H o d i k ( H o d i k i u s ) János.
János.

L.

Hadik

Hodik (Hodikius)
Sándor,
gymnasiumi rector Bánon Trencsénmegyében;
1639-ben Rostockban tanult. — Munkái:
1. XVli.
Disputatio
de sacra
coena:
directore Quistorpio, praes Abrah. Calavio. Rostock, 1639. — 2.
Disputatio
Theologica
de Certitvdine Scripturae
Sacrae et ordine, in Ecclesia Lutherana.
Quam D. T. O. M. A. Praeses . . . Respodente Andrea Fitkonide . . . Publico ac
solemni e x a m i n i subjicit, ad diem Jan.
Anni 1641. . . . (Trencsén ; egyetlen példánya a losonczi főgymnasiumban.)
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Uj 31. Athenás

554. 1. — Szabó

Károly.

Régi

M. Könyvtár II. 165. 1.
Hodinka Antal,
bölcseleti doktor, a
cs. és kir. családi hitbizományi könyvtár
hivatalnoka, szül 1864. jan. 13. Ladoméron (Zemplénm.); iskoláit Máramaros-Szigeten, Ungvárt é s mint a központi
papnevelő növendéke Budapesten végezte. hol a történelmet és szláv philologiát hallgatta. Majd a nemzeti Múzeumba került és aztán Bécsbe, hol a
diplomatikai s palaeographiai, valamint
a szláv philologiai seminariumban folytatta tanulmányait. 1891-ben nyert a
budapesti egyetemen bölcseletdoktori oklevelet. Ezek után Bécsben a közös pénzügyminisztérium levéltárába, végre pedig
a csász. és kir. családi
hitbizományi
könyvtárba nevezték ki, hol jelenleg is
működik. — S z á m o s becses levéltári
anyagot publikált, különösen a déli
szlávok történetéhez. Első értekezése:
Egyházunk küzdelme a bosnyák bogumilokkal cz. a Fraknói-díjjal jutalmaztatott, megjelent a budapesti seminarium
kiadványai közt. Irt a Századokba (1889
óta könyvismertetéseket), a Történelmi
Tárba (1889. Byzant történetéből a XII.
században, A szerb fejedelemség viszon y a Magyarországhoz; lefordította ezen
kívül az orosz krónikáknak Magyarországra vonatkozó részeit, 1891. Thomasi
Péter velenczei követ jelentései 1437 —
62., Giustiniani velenczei követ jelentéseiből 1500—1503., Magyarországra vonatkozó oklevelek olasz levéltárakból,
u. ez a XII. század Bizánci történetéből,
Borics életrajza), a M. Ivönyv-Szemlébe
(1890. Hazai vonatkozású kéziratok olaszországi könyvtárakban és levéltárakban,
1891. Erdélyben és Olaszországban megjelent ó-szláv nyomtatványok.) — Munkája : A sserb
történelem
forrásai
s
első kora. Bpest, 1891 (Doktori értekezés. Különnyomat a Történelmi Tárból.)
Hl. Könyvé'

et 1 8 9 0 . — Pallas

IX. (Mangold Lajos.)
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Hodicsch Henrik, szent Ferencz-rendi
szerzetes, szül. 1803-ban Pesten ; 15
éves korában lépett a rendbe s 1826-ban
szenteltetett föl. Meghalt 1828. szept. 6.
hei GelegenPesten. —Munkája : Predigt
heit der feierlichen Einweihung der ehemaligen Pauliner Kirche in Wandorf, vorgetragen den 19. August des J. 1827,
Sopronii, 1827.
Farkas,

Seraphinus,

Scriptores

S. P. Francisci Prov. Hungáriáé.
1879. 150. 1.

Ord. Min.

Posonii,

Hodoly Béla, czisterczita-rendi áldozópap, szül. 1812. júl. 1. Riedroban Gácsországban; 1836. szept 14. lépett a
rendbe s 1839. aug. 17. misés pappá
szenteltetett föl; előbb a székesfehérvári
gymnasiumban tanított; azután olaszfalusi
lelkész és apátsági titkár v o l t ; jelenleg kiérdemült lelkész Zirczen. —Programmértekezése a székes-fejérvári főgvmnasium
Értesítőjében (1855. Kurze Beschreibung
der Stadt Stuhlweissenburg und des
hierortigen Gymnasiums.)
Programm d. S t t x h l w e i s s e n b u r g e r G y m n a s i u m s 1855. — Szöllőssy
Károly, S z e r z e t e s
R e n d e k I. 122. — Cziszterczi-rend
Névtára

1895. 38. 1.
Hodoly Elek, orvosdoktor, szül. 1845ben, Bécsben hallgatta az orvosi tudományokat és 1867-ben ott nyert orvosdoktori oklevelet; azután megyei járásorvos volt Varannón (Zemplénm.); majd
zempléni központi állatorvos; jelenleg
honvéd-ezredorvos é s arany érdemkereszt
tulajdonosa. — Munkája: A
lótaknyosságról. Irta Kocourek, németből ford.
Sátoralja-Ujhely, 1875.
Oláh

Gyula,

Magyarország

Közegészség-

ügyi Statistikája 391. 1.
Hodoly Lássló.
középiskolai igazgató,
szül. 1839. aug. 11. Pálóczon Ungmegvéb e n ; a rozsnyói főgymnasiumba járt
1857-ig; a bécsi egyetemen tanárjelölt
volt 1 8 5 7 — 6 0 - i g ; szaktárgyai: bölcselet
és történelem. 1861-ben helyettes tanár
a pesti főreáliskolában, 1862—64.
a
beszterczebányai kir. f ő g y m n a s i u m n á l ;
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1864—68. a selmeczi kir. g y m n a s i u m b a n ;
1868—86. a történelem és földrajz tanára
a pozsonyi főreáliskolánál. 1886 óta az
ungvári kir. kath. főgymnasium igazgatója. — Czikke a Magyar Földben (1885.
Az akkad nyelvről, értekezés ötszámban.)
— Munkái : 1. Összehasonlító
földrajz
a középtanodák használatára. Pütz Vilmos
után átdolgozva. Selmeczbánya, 1867.
(Ism. Tanügyi Füzetek II. 1868. 75. 1.
2. kiadás. U. ott. 1872.) — 2. A
székely
vagy régi magyar iras eredete. Pozsony,
év. n. (előbb a pozsonyi főreáliskola
Értesítőjében 1884.) — 3. Adalékok
a
magyar
nemzet eredetének
kérdéséhez.
U. ott, 1885. (Előbb a pozsonyi főreáliskola Értesítőjében, ism. Egyet. Philol.
Közlöny 1886.)
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein
Pozsonyi

m.

kir.

áll.

Köny-

vészete.

—

főreáliskola

Értesítője

18Í)5. 111. 1. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

H o d o r Károly,
(Kézdi-szent-léleki),
földbirtokos és táblabíró. H. János sóliivatalnok és Vajna Anna fia, szül. 1796.
máj. 22. Tordán : 1815-től 1821-ig főkormányszéki írnok volt és 182ő-től 1848-ig
Dobokamegye táblabírája. Mint vidéki
nemes jószágán élt elzárva a világtól és
irodalmi köröktől, de azért folytonosan
gyűjtött, tanult, leginkább magának és
fiókjának. Meghalt 1881. jún. 11. Dobokán (Hunyadm.) é s 13, saját kertjében
ültetett almafája alá temettetett el. Neje
még előtte (1874. febr. 20.) halt el és
családot nem hagyott m a g a után. Könyvtárát és kéziratgyüjteményét az erdélyi
Múzeumnak h a g y t a . — Czikkei a Mult és
Jelen Toldalékjában (1»43. 62. sz. Kolozsvár ismertetésére valami), a Hon és Külföldben (1844. Erdődi Pálfi János nádor
életrajza, 1846. Bihar vármegye főispánjai); a kolozsvári Történeti Lapokban
(1875—76. okmányokat közölt), az Erdélyi Múzeumban, a Történelmi Tárban
(1878. Bihar vármegye főispánjai 1102—
1791., Erdély ítélőmesterei 1365—1848.,
1879. Regestum Regni Transsylvaniae,

94-0

a Dobokay-család nemzékrendje.) Munkatársa volt Nagy Iván, Magyarország
Családai-nak. — Munkája : Loboka
vármegye természeti és polgári esmertetése.
Kőre metszett pecsétjével és földabroszával. Kolozsvár, 1837. (Ism. Figyelmező
1837. I. 13. sz. Toldy F.)
Nagi/ Icán,

M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V . 121.,

125. 1. — Szinnyei

Könyvészete.

Könyv-Szemle

1., Századok

Egyetértés
Pallas

186
163. s z . ,

Nagy

I.exikona

Vasárnapi
I X . 268.

— 1881 : Hl.

1881. 039. 1. —
Újság
1.

28. SZ. —

(több

élet-

rajza után a temetés napja van a halálozási
datumnak közölve) és gyászjelentes.
Hodor PrfZ(szent-péteri),ev. ref. lelkész.
176ö-ben lett makiári lelkész, honnét
négy év múlva Vattára s csakhamar
(1780) Mező-Csátra vitetett.
1818-ban
Fekete István társlelkészül választatott
melléje, az addig egy lelkésznek adott
fizetést kettőjök közt osztván meg a
gyülekezet; 1839-ig minden segéd nélkül
folytatta hivatalát, a midőn igen elgyengült s káplánok tartására szorítkozott.
A borsodi egyházmegyén tanácsbiróságot
is viselt. Meghalt 1842. okt. 19., családját szegényül hagyva. — Munkája: A
keresztyén
vallásnak
rövid
védelmezése.
és egy keresztyén filozófus vallásának
s u m m á s leírása. Melyet készített volt
Seiler Fridrik György. Mostan pedig magyar nyelvre fordított.. .Debreczen, 1799.
Uj M.

Athenás

180. — Petrik

Bibliogr.

III.

364. 1.
Hodossy Béla, tanítóképző-intézeti tanár, szül. 1864. jan. 3. Kerczán Vasmegyében, hol atyja ev. ref. tanító volt ;
iskoláit Regedén (Radkersburg, Stájerország), Pápán és Csurgón járta s Budapesten a paedagogiumban végezte. 1889ben tanítóképző tanári képesítést szerzett
a nyelv- és történettudományi szakcsoportból és a z e n é b ő l ; ugyanez évben a
sárospataki állami tanítóképzőhöz zenetanárnak kineveztetett, hol jelenleg is
működik. — Czikkei a Sárospataki Lapokban (könyvismertetések), a M. Tanítóképzőben, a Fővárosi Lapokban (1891. 70.
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sz. Az erdei lak), az Őrállóban (Erkel
Ferencz és Hunyady Lászlója) é s a Sátoraljában (1895. Kazinczy emlékezete, felolvasta a sárospataki áll. tanítók által
Széphalmon 1895. jún. 12. rendezett
Kazinczy-ünnepélyen.) — N é h á n y év óta
foglalkozik a magyar z e n e törvényeivel,
rhythmusával és a magyar zenetudomány
irodalomtörténetével (mindez kéziratban
van.)
Önéletrajzi adatok.
Hodossy Imre, országgyűlési képviselő,
szül. 1840-ben Sárosmegyében ; tanulmányait Eperjesen, Kassán és Pesten végezte.
Az 1861. országgyűlésre Sárosmegye részéről m á s ifjakkal együtt az országgyűlési képviselők mellé mint kis követ
küldetett fel. Ugyanekkor ügyvédi oklevelet nyert. Kevéssel azután Sárosmegye
tiszteletbeli főügyésze lett, 1869-ben pedig
Sárosmegye kis-szebeni kerülete országgyűlési képviselőnek választotta meg és
azóta folyvást u g y a n a z o n kerületet képviseli az országgyűlésen. Az egykori
Deák-pártnak szabadelvű árnyalatához
tartozott. Az 1875. fúzió alkalmával a
szabadelvű pártba lépett. Az 1878. bosnyák occupatio idején azonban a szabadelvű pártból kilépett s kevéssel azután a közjogi alapon álló ellenzékhez
csatlakozott és m a is a nemzeti pártnak
tagja. Mint országgyűlési képviselő főleg
közjogi s igazságügyi kérdésekkel foglalkozik s 1870 óta az igazságügyi bizottságnak tagja. 1870-ben Horváth Boldizsár akkori igazságügyminiszter felhívására emlékiratot írt a polgári házasság
intézményének létesítése ügyében. 1873
— 74-ben résztvett a kereskedelmi törvény
szerkesztésére egybehívott bizottság munkálataiban és az országgyűlésen ezen
törvényjavaslat előadója volt. A záloglevelek biztosításáról szóló 1876. törvény
az ő tollából folyt. A budapesti ügyvédi
kamara 1878-ban elnökévé választotta
s e tisztet 1893-ig v i s e l t e ; midőn pedig
erről lemondott, akkor az ügyvédi ka-
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mara tiszteletbeli elnöknek választotta
meg. 1882-ben a magyar jogászgyűlésnek
elnöke volt, 18S5-ben pedig az országos
ügyvédgyűlés választotta elnökének. —
A pesti Naplóban és a Nemzeti Újságban
több politikai czikk jelent meg tőle.
Czikkei a Jogtudományi Hetilapban (1867.
Kegyúri jog- és telekkönyvi intézményünk), a Jogtudományi
Közlönyben
(1869. Közigazgatási bíráskodás Magyarországon.) Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.
Vasárnapi

Újság

1880.

11.

SZ.

arczk.

—

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 1892—
1897. l i p e s t , 1892. 234. 1. —
xikona

Pallas

\agy

le-

I X . 268. 1.

Hodosi István,
szecsődi rector. —
Kézirata: Prédikátziok, 1686. (Egykorú
irat 8r. 13 levél a m. n. Múzeum kézirattárában.)
Hodosi János,
theologiai tanuló Utrechtben. — Munkája : Disputatio
theologica ľlspi ty]c etc. Actor 24., 15. Utrecht,
1678.
Koncz József szives közlése.
Hodossy László. — Kézirati munkája :
Compendiosa Tripartiti et Generalis Hung.
Decreti per Comitia Posoniensia conscriptio. A. 1724. (8rét 198 lap a m. n.
Múzeum kézirattárában.)
Hodosi Sámuel,
ev. ref. püspök, szül.
1654-ben Debreczenben; 1671. jan. 28tól ugyanott tanult, hol két évig praeceptori tisztet viselt. 1676-ban veszprémi
rector lett s ott működött a következő év
nyaráig. 1678-ban az utrechti egyetem
hallgatója volt, azután (1680. márcziustól) Veszprémben 26 évig lelkész. Itt 1795ben esperessé választatott. Mindjárt a
Rákóczi-fölkelés kezdetén (1702) elfogatott és Székesfejérvárt öt, Esztergomban
hét, Regeden pedig három hónapig volt
tömlöczben. honnét három folyamodást
írt I. Lipót k i r á l y h o z ; végre 1703-ban
szabadon bocsátották. Azután pap volt
Rima-Szombatban egy évig, Pápán háromig és Arányiban másfél évig. 1708.
aug. 8-tól 1710-ig püspöki hivatalt viselt
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a dunántúli superintendentiában; miután azonban magáról reversálist adott,
hogy a közügyekbe nem avatkozik, viszszalépett hivatalától és Átányra, onnét
Szikszóra ment papnak, hol 1712—1740-ig
hivataloskodott; ekkor szemei megromolván, lemondott a papságról és nyugalomban élt kilencz évig. Meghalt 1748.
nov. 23. Szikszón, 94 éves és öt hónapos
korában. — Munkái: 1. Eörálló
toronyban helyhestetett
Vigydsó.
Az az : Oly
idvességes együgyü rövid tanítás, mellyben minemú lelki-ismerettel kellyen tisztiben forgolódni, az Istentől elő állattatott
Egyházi szolgáknak, rövideden lerajzoltatik Mellyet A Veszprémi Reform. Ecclesiában való hivattatásának alkalmatosságával, azon meg-nevezett gyülekezet
előtt, az Istennek dicsőségére, s az élő
híveknek lelki hasznokra ki-jelentett, 1680.
Esztendőben. Böjt más havának tizenhetedik napján. . .Debreczen. (Egyetlen ismert példánya Tóth Dánielnél Pápán.) —
2. Pallyajat
Alhatatosan
meg-futó Isten hü ssolgajanak
el-tetetett
Igasság
Koronaja.
Azaz : Olly szomorú alkalmatossággal tétetett edgyiigyü Tanítás, mellyben a szent Pál Apostolnak 2. Tim. 4.
6. 7. 8. le-tött szavainak alkalmatosságával, röviden együgyüen, de a menyire
lehet világossan meg-mutogattatik; hogy
valakik amaz Nemes hartzot meg-hartzollyák, pállyájokat meg futtyák, hiteket meg-tartyáck, mind azok csalhatatlan
reménséggel várhatyák az életnek koronáját. . .Mellyet amaz bol: em : Kegyes
Férjfiúnak: néhai Tisz: Sellyei István
Uramnak, a Pápai H. C. L. K. Gyülekezetben közel Negyven esztendőkig izzadott, és sok késérteteken meg-fordult
Jesus Christus Tanujának s hü szolgáján a k . . . immár penig minden fáradságitól meg-nyugodott testének nyugovó Boltyában való bé-szállíttatásakor a Pápai
Temető Kertben... 1692. Mindszent havának 19. napján szomorúan el-prédikállott. . .U. ott, év n.

944

Lampe, H i s t ó r i a E c c l .

660. —

Weszprémi.

Succincta Medicorum Iliogr. Cent. II. Pars
I . 29.. 30. 1.

—

Tóth

Ferencz,

Túl

a

Dunai

Ref. Püspökök Élete. Gvör, I808. 141. 1. —
ill. Prot.
1.

—

Egyh.

és Iskolai

M. Könyv-Szemle

Figyelmező

1870. 448.

1882. 90. 1. —

S:aht

Károly. R é g i M. K ö n y v t á r I . 627. — Prot.
Szemle 1893. 211. 1. ( T h u r y Etele.)

Hodosiu (Hodos) Jóssef, jogi doktor,
görög-keleti rumén erdélyi iskolaszéki
ülnök, H. Vazul, görög keleti vallású pap
és Teli Teodora jobbágy leány fia, szül.
1829. okt. 28. Mező-Bándon (Maros-Tordam.); a gymnasiumot Marosvásárhelyt
végezte; innét Balásfalvára ment, hol a
bölcseletet hallgatta a rumén lyceumban;
1815-ben Kolozsvárt az ottani kath.
lyceumban joghallgató volt. 1848-ban
a balásfalvi eseményekben vett részt;
ezután alprefectnek választották a lázadó
oláhok ; midőn pedig Bem Erdélyt elfoglalta, Bukovinába s onnan Moldvába,
majd Bukarestbe menekült, hol a szabadságharcz végéig tartózkodott. 1849
őszszel Bécsbe ment az egyetem jogi
facultására ; itt tanult meg németül, francziáúl és olaszúl. 1852-ben a paduai
egyetemre ment, szintén jogot hallgatni,
hol 1854-ben doktori vizsgát tett. Azután
ügyvéd lett Nagy-Szebenben ; 1861-ben
Zarándmegye alispánja ; 1863-ban a szebeni tartománygyűlésen egy alsó-fehérmegyei kerületet képviselt. Az 1865—68.
évekre és 1869. márcz. 17. Zarándmegye
felső-harmágyi kerülete
országgyűlési
képviselőnek választotta. A bukaresti
rumén akadémia tagja, az erdélyi rumén
irodalmi társaság rendes tagja s másod
titkárja volt. Meghalt 1880. decz 9. NagySzebenben. — Munkája: Romanii
si
constitutiunile
Transilvaniei.
Pest, 1871.
— Országgyűlési beszédei a Naplókban
vannak.
Familia
Budapesti

1S66. 109. 1., 1880. 583. 1 a r c z k . —
Közlöny

1869. 69. Sz.

és

gyászje-

lentés.
Hodowsky János, ág. ev. lelkész, ki
száműzetést is szenvedett. — Munkája:
Christiani
Hominis Militia.
Caro : Et
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Spiritus.. .Leutschoviae(XVII. században
1645 előtt jelent meg; egyetlen ismert
példánya a m. n. Múzeumban.)
Szabó Károly, "Régi M. K ö n y v t á r I I . 551. 1.

Hodzsa Mihály Milos, ág. ev. lelkész
és tót nemzetiségi agitator, szül. 1811. szept.
22. Raksán (Turóczm.); iskoláitRozsnyón,
Eperjesen. Pozsonyban, a theologiát Bécsben végezte. 1837-től 1848-ig liptó-szentniklósi ág. ev. lelkész volt. Már tanuló
korában szenvedélyes költeményeket írt
népéhez és mint lelkész beszédeivel és
tollával széleskörű agitatiót kezdett meg
a tót irodalom fölkarolására s a tót nemzetiségi érzület felébresztésére. Az irodalomban a Bernolakisták ellen fellépő
Sturhoz csatlakozott és ennek győzelemre
juttatásában jelentékeny része volt. A
szabadságharczban Hurbannal és Sturral
együtt szervezte a tótok fegyveres lázadását, de kevés sikerrel. A szabadságharcz
után mint esküdt ellensége a magyar
állameszmének, egyházában, a büntető
törvénykönyv 65. §-ra hivatkozva, egyenesen megtiltotta gyülekezetének, hogy a
pátens ellen nyilatkozzék; a breznóbányai
gyűlés határozatának megerősítését kieszközlendő, az ő vezetése alatt ment
Bécsbe egy küldöttség és ő felsége előtt
ő volt ennek szónoka. Mind ezért császári
kegydíjat húzott egészen 187U. márcz. 26.
Tescbenben történt haláláig. — Irodalmi
működése főleg a napi kérdésekhez való
hozzászólásra, illetve röpiratok írására
szorítkozott. — Munkái: 1. Uvocl slova
Koziho kazatele do církve ev. VrbikoSvato-Mikulasské a provsed téze církve
dozorce do večnosti. Lőcse. 1838. (Lelkész beigtatási beszéd.) — 2. <Népi pálenku» to je «nezabi». Ivážen. ktorú mau
...Beszterczebánya, 1845. (Ne igyál pálinkát. egyházi beszéd.) — 3. Dobruo
slovo slovákom, súcim na slovö. Lőcse,
1847. (Jó szó a szóra érdemes jó tótokhoz.) — 4. Epigenes slovenicus.
Liber
primus. Tentamen orthographiae slovenicae U. ott, 1847. — 5. Der
Slowak.

946

Beiträge zur Beleuchtung der slavischen
Frage in Ungarn. Prag, 1848. — 6. Vetin
o slovenčine
Lőcse, 1848. (A szlávságról, nyelvészeti munka.) — 7. Hlas k
národu slovenskému. Prága. 1848. (Hang
a tót néphez.)
Slovník Nancy. P r á g a , 1863. I I I . 826. 1. ( R i e g e r . ) — Vasárnapi Újság 1870, H . SZ. ( N e k r . ) —
Petrik

B i b l i o g r . II., IV.

—

Vlček,

Jaroslav:,

Dejiny Literatúry Slovenskej. Turóez-SzentMárton,

1890. — Ballagi

Géza,

Protestáns

Pátens és a sajtó. Bpest. 1892. 60.. 63. 1. —
Pallas

Nagy

Lexikona

IX.

269.

1.

(Halálozási

éve hibásan van 1863-ra téve.)
Hoeck Ferencz és Károly. L
Höck.
Hoedel Joakim. L. Hödl.
Hoenig J. B. IApót,
orvosdoktor,
lembergi galicziai származású. — Munkája : Dissertatio inaug. medica de atrophia infantum. Pestini, 1844.
Hupp. B e s z é d 161. — Szinnyei

Könyvészete.

Hoepfner Gusztáv,
bankigazgató és
szerkesztő, szül. 1833 decz, 20. Annabergen Szászországban, hol a gymnasiumot
látogatta; azonban 1848-ban, agygyuladás következtében, félben kellett hagynia
akadémiai tanulmányait és a chemnitzi
kereskedelmi iskolába lépett. Tanulását
1850-ben befejezvén, Pesten atyja üzletébe állott; 1855-ben könyvvivő lett Bécsben. hol 18(í0-ban saját üzletet nyitott.
Nejének betegeskedése miatt eladta bécsi
üzletét és I8ß4-ben nejének szülővárosába Szepesváraljára költözött, hol 1868ban takarékpénztárt alapított, melynek
igazgatója lett. 1870 ben a szepesváraljai
tanács a város tiszteletbeli polgárának
választotta meg. 1872-ben a lőcsei szepesi hitelbank vezető igazgatója lett,
mely hivatalában jelenleg is működik.
— Irodalmi működését már Bécsben
kezdte s új hazájában folytatta ; levelezője volt a Pester Lloyd, a kassai Pannónia s az eperjesi Oberungarischer Lloydnak H. G. betűk alatt. — 1875-ben átvette a Zipser Anzeigert, melyet Szepesi
Hirnök névvel mai napig szerkeszt. A
lap 1885-ben 950 példányban jelent meg.
Önéletrajzi adatok.
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Hoerman Miklós. L.
Hörman.
Hofbauer Ignácz. nyug. gymnasiumi
tanár, szül. 18í8. márcz. 15. Szatmárt;
1871 aug. 6-tól segédlelkész volt Sándorfalun, Beregszászon és Szatmárt;
1875-ben helyettes tanár az ottani gymnasiumban; 1886-tól administrator Paposon, 1890-től Tur-Terebesen(Ugocsam.),
hol jelenleg plébános. — Munkája : Az
állami isicolák ellen egy röpiratot adott
ki s a kath. lapokba czikkeket írt.
M. Sión

1893. 450. 1. — Schematismus

Szath-

mariensis 1893. 147., 224. 1.
Hofbauer János,
rajzművész, győri
származású, — Munkája : Pest és Buda
fővárosoknak
képe.
Rákos mezejéről
véve, az ugyanott próbára felállíttatott
vasútnak rajzolatjával. A nemes m agyainemzetnek ajánlja. Rajzolta...
Pest,
1829. (Rézbemetszette Gurk Ede Bécsben.
A két város rövid, leírásával magyarázatúl, magyar és német szöveggel.)
Hasznos
meinnützige

Illés Aladár,

Mulatságok
Bläľer

1829. I . 50. s z .
1829. 4 2 — 4 4 . SZ.

A pest-kőbányai

—
—

GeEdvi

próba vasút.

Bpest. 1895. (Különny. a A M. Mérnök- és
Épitész-Egylet Közlönyéből. H. J. rajzának
hasonmásával.)
Hofecker Ferencz, fő- és székvárosi
főtanító, szül 1830-ban Budán, iskoláit
ugyanott, Esztergomban és Pécsett végezte ; 1832-ben Pesten osztálytanítóvá,
1855-ben pedig Budán főtanítóvá választatott, hol jelenleg is működik. — Munkája : A budapest-krisztinavárosi
elemi
iskola százéves története.
Bpest, 1887.
(Ism. Népnevelők Lapja.)
Fiának H. Imrének szives közlése.
Hoíecker Imre fő- és székvárosi tanító, szül. 1863-ban Budán; iskoláit
szülővárosában és Esztergomban végezte.
1890 óta fő- és szék városi tanító —
Munkái: 1 A magyar zeneoktatás
története. Bpest, (1885.) — 2. A
magyar
zenebölcsészet története. U. ott, (1886.)
— 3. A neumák
története
és megfejtése. U. ott, (1886.) — 4.
Zeneköltészettan. U. ott, 1887. — 5. A
zeneköltészet
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müformái.
U. ott, 1887. — 6, Magyar
gyakorlati
zongoraiskola.
U. ott, 1887.
— 7. Az öszhangzat
és zeneszerzés tanítás módszertana. U. ott, 1887. — 8. Általános zenetörténelem.
II. ott, (1888.)
— 9. A magyar
zene költészettana.
U.
ott, (1892.) — 10. A magyar zene egyetemes története U. ott, (1893.) — 11.
A magyar zeneirodalom
története.
U.
ott. 1895.
Horváth

Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887., 1888. é s

önéletrajzi adatok.
Hofer Károly, főigazgató, szül. 1827.
febr. 4. Budán ; szülei hat éves korában
Duna-Földvárra küldték magyar szóra,
a hol két év alatt teljesen megmagyarosodott ; gymnasiumi tanulmányait szülővárosában, a bölcseletieket a pesti egyetemen (hol Horvát István és Schedius
Lajos voltak tanárai) elvégezvén, a m.
kir. udvari kamara, utóbb az állami
számvevőség szolgálatában 14 évet (1844
aug. 24.—1858-ig) töltött. 1858. júl. 10. a
bécsi tanárvizsgáló bizottság előtt tanári
vizsgálatot tett a magyar és német nyelv
és irodalomból és még ugyanazon évben
okt. 1. a budai főreáliskola tanárának
neveztetett ki. A budai főreáliskolában
töltött 14 év alatt szoros barátságot kötött dr. Say Móriczczal és együtt utazták
be Európa nyugoti államait, továbbá
Török- és Görögországot. Midőn az állam 1872-ben Pesten egy új teljes reáliskolát állított fel (a VI., most V. kerületit), H. neveztetett ki júl. 7. ez intézet
igazgatójává. Alapító tagja a budapesti,
majd országos középiskolai tanáregyesületnek, melynek évekig titkára volt,
utóbb elnöke lett, és mint ilyen most is
működik. Szerzett érdemei elismeréseül
az egyesület ezüst borostyán koszorúval
tisztelte meg. Tagja az országos közoktatási tanácsnak és az országos tanárvizsgáló bizottságnak. Midőn 1873-ban
a franczia nyelv tanítása hozatott be a
reáliskolába, a minisztérium őt bízta
meg a tankönyvek és olvasókönyvek

919

Hoffbauer—Hoffer

szerkesztésével, a melyek a legtöbb reáliskolában még.ma is használtatnak. Intézetének tanári kara hivatalos működésének 40 éves jubilaeumát ülte meg 1884-ben
és ezen ünepélyt 1700 frtos alapítványnyal tette emlékezetessé. Érdemei elismeréseid ő felsége 1885-ben a FerenczJózsef-rend lovagkeresztjével, 1892-ben
pedig a főigazgatói czímmel tüntetle ki.
Vezetése mellett volt tanítványai az iskolatársak szövetkezete cz. virágzó egyesületet alakítottak az intézet jelenlegi s
volt tanítványai segélyezésére. — Az
országos középiskolai tanáregylet Közlönyének kezdettől fogva munkatársa s
évekig a szerkesztő bizottság tagja volt;
igen sok ismeretterjesztő s kritikai czikket írt ezen folyóiratba, melyek a modern nyelvek, irodalom és történelem
körébe tartoznak. Czikkei az Egyet.
Philol. Közlönyben (1877. A franczia
philologia segédeszközei, A franczia nyelv
fonetikája.) — Munkái: 1.
Rendszeres
franczia
nyelvtan
a középtanodák felsőbb osztályai számára. Bpest, 1876.
két kötet. (2. jav. kiadás 1879—80., 3.
jav. k. 1890. U. ott.) — 2. A
franczia
nyelv
módszeres
tankönyve.
U. ott,
1877. (I. rész. 4. jav. és bőv. kiadás,
5. bőv. és jav. k. 1883., 6. kiadás 1887.
U. ott., II. rész 2. jav. k. 1877., 3. jav.
k. 1881., 4. k. 1888. U. ott, Ism. Orsz.
Tanáregylet Közlönye). — 3.
Franczia
olvasókönyv
a reáliskolák IV.—VI. oszt
számára U. ott, 1878. — 4.
Franczia
ólvasókönyv
a középiskolák alsó osztályai számára. U. ott, 1880. Két rész.
(4. kiadás. Szótárral és jegyzetekkel
ellátta Hahn Adolf. U. ott, 1891.) — 5.
Franczia
prózai olvasmányok.
A reáliskolák felső osztályai számára. U. ott,
1883. — 6. Gyakorlókönyv
a rendszeres franczia nyelvtanhoz. Szótárral ellátta
Hahn Adolf. U. ott, 1891.
Vasárnapi
Jubilaeuma
pesti

Hirlap

Újság

1884.

1 8 S 4 : Pesti
3 3 8 . SZ.,

49.
Napló

Egyetértés

SZ.

arczk.

3 3 9 . SZ.,
338. Sz.,

—
BudaTa-
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náregylet Közlönye
XVI11. 258., 324. 1. — M.
Köny vészét 1887—88., 1890—91. —
Kiszlingstein

K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ
Pallas

Nagy

Lexikona

— Alexander

Bernát,

1895. a r c z k . —

I X . 2 7 1 . 1. ( B u d a y

J.)

A Hofer Károly ünne-

pély. Bpest, év n.
Hoffbauer lgnácz, bács-szabadkai növendék-gyógyszerész. — Munkája: Gyógyszeres értekezés az érczkermesről (Kermes minerale) és az ibológyulat savacsos
hamagról. (Hydriodis Kali.) Pest, 1829.
(Gyógyszeres Értekezések 1829-ből, kiadta Schuster János tanár.)
Szinnyei

Könyvészete.

Hoffelder József, orvosdoktor, Vasmegve főorvosa ; 1840-ben uradalmi főorvos volt Pápán. — Munkája : Marhapestisről. Szombathely, 1830.
Bugát és Flor,

Magyarországi

Orvosrend

Névtára 1840-re 113. 1.
Hof fer Ágost. Munkája : Trauer
und
Trost in einem Gefäss oder zweierlei
Gedanken eines treugesinnten Gemüthes
sowohl au f den allerschmerzlichstenTodeshintritt Franzens des Ersten Römischen
Kaisers. . ., als auch auf den allererfreulichsten Regierungsantritt Sr. Majestät
Josephen des zweiten Römischen Kaisers
...Pressburg. 176(5. (Költemény, Varasdon, 1766. szept. 29. kelt és gróf Nádasdy
Ferencz huszár tábornoknak van ajánlva.)
Petrik

BibliOfír.

Hoffer Armin, bölcseleti doktor, szül.
1870-ben Gyöngyösön (Hevesm.); a budapesti egyetemen sémi philologiát hallgatott és 1894. szept. 22. bölcseleti doktorrá
avatták fel. — Munkája : Az ó héber sz.
irodalom
magyarázata
a zsidó hagyományos irodalomban. Bpest, 1894.
A budapesti egyetem bölcseletkari jegyzökönyve.
Hoffer Endre, állami főreáliskolai igazgató, szül. 1836. jan. 2. Büdösfán Baranya megyében ev. ref. vallású szülőktől;
a gymnasiumot 1844-től 1853-ig NagyKőrösön, a bölcseleti s theologiai tanfolyamot 1853—56-ban Kecskeméten, a
jogot pedig magánúton végezte. 1859.
máj. 4. Pesten pappá szenteltetett. Bírói
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vizsgálatot tett és birói oklevelet nyert
1869. ápr. 24. szintén Pesten. Gymnasiumi tanár volt Kecskeméten 1856—57,
Halason 1857—60., Nagv-Kőrösön 1860—
74-ben. Ezen évtől fogva a szegedi áll.
főreáliskolában tanárés 1876 óta igazgató.
A felső-baranvai egyházmegyének világi
tanácsbirája. — Czikkei a Hazánk s a
Külföldben (1867. A korona hazajövete
Bécsből 1790 ben, egykorú naplóból. Debreczen megégése 18i>2-ben); a Századunkban ( 1 8 6 8 — 6 9 Autonomia és a n y a k ö n y v vezetés c jegy alatt) ; a Budapesti Közlönyben (1870. 181., 192.. 197. sz. Beythe
István ismeretlen postillája. Németujvár,
1 5 8 4 . ) ; a Szegedi Híradóban (1875. A
pápaság és reformáczió küzdelmei, Ma'caulay után, 1883. A víz. Pfaff után) ; a
Figyelőben (III 1877. Horváth Ádám levelét és az V. 1878 F a z e k a s Mihály levelét közli), a M. Prot. Egyh. és és Isk.
Figyelmezőben (1877. Fodor János ref.
lelkész önéletrajza); programmértekezése
a szegedi főreáliskola Értesítőjében (1880.
Herodot Argosnak bevételéről. cH0Ý]Xeia
TÖV aposiva, Herodot VI., 77. fejezet;
1892. Herodot múzsái.) — Munkái: 1.
Az 1848. reakczió
és
ellenforradalom.
Rogge Walter után ford. Bpest. 1876.
— 2. Görög
nyelvtan,
Tanmódszeres
rendszerben. U. ott, 1877. — 3 . Görög gyakorló-olvasói
öny v. Tanmódszeres rendszerben. U. ott. 1877. — Kiadta: Keresztesi József eredeti naplóját (Pest,
1868) és Tormássy János. A pesti religionaria comisio actáinak rövid és egyszerű
summázatát 1721. (Bévész Imre, Prot.
Egyh. és Isk. Figyelmező 1878. öt füzetében.) — Kéziratban : Herodotos történetének fordítása.
Sí. Tud.

Akadémia

99. 1. — Petrik

Értesítője

1868. 2 5 í . , 1870.

Könyvészete. —

Kiszlingstein
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Tazmannsdorfer Mineralwassers.
1834. (Térképpel.)
Szinnyei

Könyvészete.

Hoffer István
Mihály,
orvosdoktor,
szül. 1808-ban Budán ; a budapesti egyetemen 1834-ben nyert orvosdoktori oklevelet és gyakorlóorvos volt Budán, hol
1880-ban meghalt. — Czikkei az Orvosi
Tárban (1843. Nyilgyökérkeményítő mint
tejszaporító szer, 1844. Félbehagyó csúzos
arczfájdalom, 1845. Rendkívüli hosszú
lefolyású hátsorv, A diófa levelei mint
óvó- és gyógyító szere a görvélykórnak
gyermekeknél, Egy másodrendű, a lágy
és k e m é n y íny fekélyeivel és ez utolsónak tetemes csontveszteségével járó bujasenyv története, 1847. Az 1846—47-ben
tapasztalt vörhenyláz rövid rajzolata);
a Zeitschrift für Natur und Heilkundeban (1851. Kurze Beschreibung des
Krampfhustens, welcher in den jüngst
verflossenen Monaten Dec., Jan. u. Febr.
in Ofen geberscht hat, 1854. Die Choleraepidemie zu Ofen in den Monaten
Oct. u. Nov. 1 8 5 4 . ) ; az Orvosi Hetilapban (1857. Csúzos hurutos hasmenés
csecsemőknél, 1859. Heveny bashártyalob
és m á k o n y , 1868. A budai keserűvízforrások gyógyhatásairól) ; a Gyógyászatban (1861. H e v e n y iblany mérgezés
egy esete, 1863. Gombamérgezés, 1864.
A h e v e n y izületcsúz és gyógyszere. 1866.
A cholerina egy komoly esete. A cholera
kezelésénél nyert g y ó g y e r e d m é n y ) ; az
Ung. Med.-Chir. Presseben (1867 Heilresultate aus der jüngst verflossenen Chelera-Epidemie in Ofen. 1868. Über die
Heilwirkung der Bitterwasserquellen und
des Salzbades in Ofen, 1869. Die herrschende variola vera.) — Munkája:
Dissertatio
inaug, bot. medica sistens
lycopodineas Hungáriáé. Budae, 1839.

Könyvészete és önéletrajzi adatok.
Hoffer Ferencz, sebész- é s szülészmester, műtő s kőszegi kerületi orvos Vasmegyében. — Munkája:
Verhaltungsregeln
bei dem Trink- und Badegebrauche des

Güns.

Szinnyei

Könyvészete.

— Oláh

Gyula.

Ma-

gyarország Közegészségügyi Statistikája 87.
1.

—

A

budapesti

kir.

orvosegylel

Évkönyve

1880. 41. 1.
Hofíer János. — M u n k á i : ! .
Carmen
celsis. honoribus emin. ac rev. Dni Jo-
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sephi de Battyán perpetui in NémethUjvár, archi-episcopi Strigoniensis. . .pro
die onomastico oblatum. Posonii, 17S8.
— 2. Poema in solemnitatem festi onomastici augusto Francisco Primo Hungáriáé, ac B o h e m i a e rege, et Austriae
imperatore Posonii IV. nonas Octobris
a 1808 celebraţi. U. ott, — 3.
Punegyricon in laudes augustae Mariae Ludovicae Austriae imperatricis, sacra regni
Hungáriáé corona Posonii VII. idus
Septembris a. 1808. inauguratae reginae.
U, ott, — 4. Carmen
in faustum adventutn seren, ac rev. regii Hungáriáé et
Bobemiae principis. archiduci Austriae
Caroli Ambrosii. primatis regni Hungár i á é . . . U. ott, 1808.
Petrik

Bibliogr.

Hoffer József, orvosdoktor, szül. 1817ben Ecsenyben ( S o m o g y m . ) ; 1875-ben
börtönorvos volt Kaposvárt. — Munkája :
Orvostudori
értekezés
a lázakról. Buda,
1844. (Latin czímmel is.)
Kupp, B e s z é d 1G4. 1. — Szinnyei K ö n y v é szete. — Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g K ö z e g é s z -

ségügyi Statistikája 208. 1.
Hoffinger János György,
orvosdoktor,
szül. 1756. júl. 9. B r a s s ó b a n ; miután
orvosi tanulmányait Bécsben bevégezte
s 1780-ban orvosdoktori oklevelet nyert,
orvos volt Zalatnán. azután Oraviczán
és végre bánya-kamarai főorvos Selmeczbányán. Meghalt 1792-ben Bécsben
(Kayser. Bücherlexikon II. 162. 1. szerint
már 1790-ben). — Munkái: 1.
Dissertatio
inaug. medicopractica de volatica seu
erysipelate erratico. Viemae, 1780. —
2. Sendschreiben
an Hern Wollstein
über Gebrauch des Tabacks. Schemnitz,
1790. — 3. Sendschreiben
über den
Einfluss der Anquickung der gold- und
silberhaltigen Erze auf die Gesundheit
der Arbeiter. U. ott. 1790. (Lenyomatott
Ferber János Jakab. Ist es v o r t e i l h a f t e r
die silberhaltigen Erze u. Schmelzhüttenproduete anzuquicken als zu schmelzen ? Leipzig, 1787. cz. munkája 138 —
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144. 1.) — 4. Vermischte
medicinische
Schriften I. Band. Wien, 1791. (Szerző
arczképével és 3 rézmetszettel. Tartalma:
Selmecz város orvosi helyrajza, A selmeczi bányászok közt előforduló gyakori
betegségek leírása, A selmeczi bánya
számára felállítandó kórház tervrajza.)
Meusel,

Joli. Georg, L e x i k o n d e r v o m J a h r e

1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. Leipzig, 1802. IV. 22. 1. —
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 183. —

Trausch,
Szinnyei

Könyvészete.
Hoffmann D. — Munkája : Rede bei
Gelegenheit der Confirmationsfeier. . .
gehalten im Tempel zu Caransebes. . .
von Moses Keppich. Pest. 1866.
A budapesti múzeumi könyvtár példányáról.
Hoffmann Emanuel
(hoffmannsthali).
— Munkái: 1.
selyemtenyésztetés
módjának előadása a magyar földmivelők számára ajándékul. Bécs, 1833. —
2 Oktatás
a selyemtevyésztésben.
Magyarország földmivelői számára i r t a . . .
néhány bővítéssel megmagyarázta J. A.
M A. Pest, J834.
Szinnyei

Könyvészete.

Hoffmann Emil, bölcseleti doktor, szül.
1867-ben Kecskeméten ; a budapesti egyetemen tanult sémi philologiát és 1890ben nyert doktori oklevelet — Munkája:
Salamon
király legendája.
Bpest, 1890.
Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. és a b u d a -

pesti egyetem bölcsészeti karának jegyzökönyve.
Hoffmann F. A. férfi-szabó Budapesten. — Szerkesztette és kiadta a kéthavonként megjelent szakfolyóiratot, a
Nemzeti Férfi-Divat Közlönyt 1863. decz.
1-től 1870 végéig és a Nemzeti Divatközlönyt 1871-től 1873-ig Pesten.
Hoffmann Frigyes,
bölcseleti doktor,
állami főreáliskolai tanár; szül. 1853ban Bulkeszen Bácsmegyében ; a pozsonyi ev. lvceumban tanult és a budapesti
egyetemen végezte a bölcseleti tantárgyakat ; 1879-től tanár volt és a pozsonyi ev. lyceumban tanította a magyar és
német nyelvet és irodalmat előbb mint
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segédtanár, később rendes tanári minőségben az 1886. tanév végéig ; júl. 10. a
brassói állami főreáliskolához neveztetett
ki rendes tanárnak, hol jelenleg is működik. — Czikke az Egyet. Philol. Közlönyben
(1879. Gróf Teleki László Kegyencze);
az Országos Tanáregylet
Közlönyében
( X X . 1886—87. Az ifjúsági könyvtárak
és azok szervezése); programmértekezése
a brassói áll. főreáliskola Értesítőjében
(1891. Toldi szerelme forrásai, ism. Irodalomtört. Közlem. és 1892-ben Egyet.
Philol. Közlöny.) — Munkája:
Hercler,
Cid. Magyarázta. Bpest, 1891. (Német
Iskolai írók Tára II. k.)
A

pozsonyi

ág. ev.

lýceum

Értesítője

1879.

14., 188(5. 148. 1. — liajner N é v k ö n y v e 25. 1.

H o f f m a n n Guidó
orvosdoktor és járásorvos. — Munkája: Detter
János
savanyúvíz
forrásai.
Radkersburg. Leirta . . . Regede, 1888. (nyom.
FelsőEörön.)
A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.
Hoffmann György,
gymnasiumi tanár
Lőcsén (Szepesm.) — Programmértekezése a lőcsei kir k. gymnasium Értesítőjében (1857. Über die Darstellung und
Diction des Geschichtsschreibers Sallustius.)
H o f f m a n n Ignácz, jogi doktor, a győri
akadémián a politikai tndományok és
kereskedelmi jog rendes tanára. — Kézirati m u n k á j a : Conspectus Juris Hungarici seu Institutionum Juris Hungarici. . .
1808. (4rét három kötet, a m. n. múzeum könyvtárának kéziratai közt.)
Hoffmann Ignácz,
kegyes-tanítórendi
áldozópap és tanár. szül. 1798. márcz. 14.
V á c z o n ; 1814. okt. 9. lépett a rendbe
P r i v i g y é n ; 1821. ápr. 7. pappá szenteltetett föl ; gymnasiumi tanár volt Léván,
Pesten, 1822—23. M.-Óvárott, 1824—26
Szegeden, 1827—29.
Nagy-Károlyban,
1830—35. N.-Károlyban. 1836—38. Nyitr á n ; 1839 — 40. theologiai tanár SzentG y ö r g y ö n ; 1841—44. hitszónok, hittanár
é s könyvtárnok Kolozsvárt; 1847—49.

vice-rector és a plébános segédlelkésze,
1851. gymnasiumi igazgató s tanár, 1852
— 54. Szegeden ugyanaz. 185ő. Debreczenben vice-rector. 1856. Szent-Györgyön
aligazgató. 1857—64. Trencsénben lelkiatya. 1865. lelkiatya Beszterczén (Erdélyben), hol azon év jan, 11. meghalt. —
Munkája: Predigt
zur besondern Feier
des ersten Jahrhundertes, das die Priester der Frommen Schulen zuGross-Károly
mit Verwaltung der ehr. Seelsorge nebst
jugendlichem Unterrichte zubrachten. 1828
gehalten in Gross-Károly.
Csaplár Benedek szives közlése a budapesti rendház jegyzökönyvéből (líulla).
Hoffmann Illés, sebes szemgyógyító.
— Munkája: Az Electuarium,
az az. a
Terjeknek hasznáról, 8rét egy levél. Hátlapján : Az vörös Ihrnak hasznáról, kiadta. . .1616. (Ez a hirdetmény így jelent
meg egy levélen és egy 1616. kötésnek
táblájában találtatott; egész terjedelmében közli a M. Könyv-Szemle 1878. 293
- 9 4 . 1.)
.11. Könyv-Szemle

1878. 2Í59. 1.

Hoffmann János, ág. ev. lelkész Eperjesen. — Munkája: Reise
der Morgenländischen Weisen zum Kripplein Christi
Versz-Weise entworffen Durch Johann
Hoffmann von Teüchel aus Thüringen,
In dem weitberiimbten Athenaeo der
Evangelischen Herren Land-Stände des
Königreichs Ungarn zu Eperies, der Göttund Weltlichen Weiszheit Befliessenen.
Bartfeld, 1669.
Szabó Károly,

R é g i M. K ö n y v t á r TI. 317. 1.

Hoffmann János.
L.
Hoffmannsegg.
Hoffmann János, róm. kath. plébános,
dornaui cz. prépost és szentszéki ülnök,
szül. 1794-ben Váczon ( P e s t m . ) ; elvégezvén szülővárosában a g y m n a s i u m bat
osztályát és theologiai tanulmányait, misés pappá szenteltetett föl és 1828. okt.
15. Kecskemétre rendeltetett segédlelkésznek ; ugyanott 1832-ben plébánosnak választották. Mikor 1849-ben Jellachich hor
vát bán Kecskeméten táborozott, H. kö-
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nyörögte ki tőle, hogy a várost föl nem
dúlta s ki nem rabolta. Meghalt 1854.
nov. 5. Kecskeméten. — Mikor Kecskemét
ifjaiból megalakult az első nemzetőr csapat és saját zászlója alatt harczba volt
menendő, H. szentelte föl a zászlót és ő
esküdtette föl a nemzetőröket. E zászlófelavató beszédjét a Kecskeméti Nagy
Képes Naptár (1893-ra) közli a városi
levéltárban őrzött kéziratból.
Kecskeméti

Nagy Képes Naptár

1893-ra a r c z k .

és gyászjelentés.
Hoffmann József, jogi doktor, a m.
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban czímzetes titkár, az országos
szerzői jogi szakértő bizottság jegyzője,
a budapesti egyetem
államtudományi
államvizsgálati bizottságának kültagja.
— Munkája: A romai
jogi
birtokról
szóló tan alapvonalai. Bpest, 1892.
Hl. Könyvészet

1892.

Hoffmann József,
orvosdoktor, szül.
1845. jún. 4. N e m e s - D ö m ö l k ö n (Vasm.);
a gymnasiumot Pesten végezte ; 1868ban ugyanott az egyetemen anatómiai
demonstrator volt és 1869-ben a bécsi
egyetemre ment. 1870-ben részt vett a
német-franczia háborúban és segédorvosnak alkalmazták a berlini barakkórháznál. 1872-ben a Wiener medicin. Presse
szerkesztését vette át (ezen lapnál 1868tól 1881-ig munkatárs volt) és több napilapnak is dolgozótársa lett. Jelenleg a
bécsi Theater an der Wien szinház orvosa és nyáron fürdőorvos Badenben.
Több külföldi rendnek lovagja. — Czikkei közül fölemlíthető: Glossen zur Errichtung einer homöopathischen Lehrkanzel an der Pester Universität (Wiener
medic. Presse 1870). és Der medicinische
Unterricht in Ungarn. (U. ott, 1873.) —
Több orvosi munkát is írt, melyek külföldön jelentek meg és hazánkat nem
illetik.
Eisenberg.

Ludwig,

Das g e i s t i g e W i e n II.

209. 1.
Hoffmann Károly,
hírlapíró, pozsonyi
s z á r m a z á s ú ; Budapesten kezdte írói mű-
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ködését és egy kis kötet német költeményt adott ki. 1849-ben egy magyar
hazafias költemény lefordítása miatt a
hadi törvényszék két évi súlyos börtönre
ítélte, m e l y büntetését Königgrätzben ülte
le. Mikor kiszabadult, Budapestre jött és
a Spiegel lapot szerkesztette ; majd Bécsbe
költözött és a Vorstadt-Zeitung. Fremdenblatt, majd a Morgenpost munkatársa,
végül pedig a N e u e s Wiener Tagblatt
szerkesztője lett. Bécs legjobb hirlapirói
közé tartozott és kiváló publicistái névre
tett szert. Több regényt is írt. Meghalt
1882. máj. 24. falusi lakásán Ober-St.Veitban 5 3 é v e s korában.
Pesti

Hírlap

1882. 144. SZ.

Hoffmann Károly,
orvosdoktor, olmüczi morvaországi származású. Munkája:
Dissertatio
inauguralis medica sistens
rationem medendi in clinico medico pro
chirurgis regiae scient. univ. Hungaricae
anno scholastico 1827—28. Budae, 1828.
Rupp, Beszéd 154. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e .

Hoffmann Károly,
orvosdoktor, pesti
származású, nyug. szent Rókus-kórházi
főorvos és kir. tanácsos. Meghalt 1878.
szept. 7. Budapesten 70. évében. — Munkái : 1. Dissertatio
inaug. medica sistens
observata clinici pro chirurgis anno
scholastico 1 8 3 2 — 3 3 in r. scient. universitate Hungarica collecta, subito imprimis respectu catarrhi epidemici (influencae) anno eodem in urbe et clinico
dominantis. Pestini, 1834. — 2.
Összeges áttekintése
azon betegek-, elmekórosok-, szülők- és aggoknak, kik a királyi
Pestváros «Szent Rókus» czimű polgári
kórházában s a vele összekötött aggápoldában 1848—49. katonai évben ápoltattak Pest, év n.
Rupp,

Beszéd

157. — Szinnyei

Könyvé-

szete és gyászjelentés.
Hoffmann Károly,
orvosdoktor, liptószent-miklósi származású. — Munkája :
Dissertatio
inaug. medica de haemorrhoidali. Budae, 1838.
Rupp,

szete.

B e s z é d 160. 1. — Szinnyei

Könyvé-
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Hofmann Károly,
bölcseleti doktor,
a m. kir. földtani intézet főgeologusa é s
a m. tudom, akadémia lev. tagja, szül.
1839. nov. 27. Ruszka-Bányán (KrassóSzörénym.), hol atyja H. Zachariás társbányabirtokos volt; első oktatását a szülői háznál nyerte; az 1851 — 52. iskolai
évben, midőn atyja a telet Temesvárt
töltötte, az ottani kereskedelmi iskolába
járt. Ezután Bécsben a landstrassei s wiedeni főreál-iskolákat járta; 1856—57-ben
a bécsi műegyetem technikai osztályának,
az ezt követő évben pedig a karlsruhei
mechanika-technikai iskolának volt rendes hallgatója. 1858 őszén a szászországi
freibergi bányászakadémián iratkozott be,
minthogy a bányászati s kohászatiszakokban való kiképeztetésre törekedett. Hogy
a physikából és chemiából is minél alaposabb ismereteket szerezzen, 1860 őszén
a heidelbergi egyetemet kereste fel,
hol 1863 tavaszáig volt; ez idő alatt
geologiai kirándulásokat tett az Eifel,
Schwarzwald, Odenwald és más németországi vidékekre. Bunsen és Kirchhoff
voltak tanárai, utóbbinak, kivel eltávozta
után is levelezésben állott, saját physikai műszobájában dolgozott. 1863. jan.
23. avattatott philosophiai doktorrá, midőn Heidelbergből a bécsi földtani intézet hivatalnoka lett; aug.- szept. havában
Hauer Ferencz és Stäche Guidó mellett
a Vág völgyében részt vett a III. felvételi
osztály működésében. Ugyancsak 1863
őszén a budai műegyetemhez az ásványés földtani tanszékre meghívatott és 1864.
aug. 6. rendes tanárnak neveztetett ki.
1867 nyarán egy évi szabadságot nyert,
hogy a külföldnek szakmájába vágó múzeumjait és földtani intézeteit tanulmányozza ; előbb a magyarhoni földtani társulat megbízásából megvizsgálta a zsilvölgyi szénmedenczét, azután hosszabb
ideig tartózkodott Berlinben. 1868. júl. 5.
Gorove István miniszter meghívta a magyar földtani osztályban való működésre,
mire ő fáradságot nem ismerő kitar-

tással működött a főváros környéke, különösen pedig ennek Dunajobbparti része
részletes földtani fölvétele körül. Munkálkodása közben erős meghűlés következtében megbetegedett. 1869-ben a m. kir.
földtani intézet fölállíttatván, ennél a
második főgeologi állásra 1869. decz. 22.
kineveztetett. 1871. máj. 17. a m. tudom,
akadémia levelező tagjai sorába választotta ; (a bécsi cs. kir. földtani intézet
még 1863. megválasztotta levelező tagjának). 1872. nov. 23. a földtani intézet
első főgeologusi állására lépett elő. Tudományos társulataink legtöbbjének rendes és választmányi tagja volt. Viktor
Emanuel a Corona d'Italia lovagjává nevezte ki. Meghalt 1891. febr. 21. Budapesten — Czikkei a bécsi cs. k. földtani intézet
Verhandlungen cz. folyóiratában (1867.
Palagonit in dem basaltischen Tuff des
Szigliget-Berges und von Leányvár bei
Battina im Baranyer Comitat. 1870. Do
lomite und Kalke des Ofner-Gebirges
sat.), a M. Földtani Társ. Munkálataiban
(1868. A szigligeti bazalttuffok és a leányvári bazalt breccio palagonit tartalmáról, Az erdélyhoni zsily-völgy harmadképleti szénmedenczéjének a magyar
földtani társulat meghagyásából történt
földtani megvizsgálása feletti jelentése) ;
a Földtani Közlönyben (1872. A Lystridion splendens uj lelőhelye Erdélyben,
Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin trachyt-hegységének keleti részéből,
1873. A Vihorlat-Guttin hegység némely
quarctartalmu trachytjának plagioklas
kristályairól, táblarajzzal, 1874. A déli
Bakony bazaltjai, 1879. Jelentés az 1878
nyarán Szilágymegye keleti részében tett
földtani részletes felvételekről, Megjegyzések a trachytanyagnak a hazai ó-harmadkori lerakodásokban való előfordulására nézve, 1881. Buda-vidékének némely ó-harmadkori képződéséről, Jelentés
az 1881. évben az éjszaknyugati erdélyi
határhegységben és környékén tett földtani részletes fölvételről sat.), a Termés e . iv sajtó

alá

adatott

1895.

november

9.

955

Hoffmann 961

szettudományi Közlönynek ásvány- és ! felvételei körűi a földtani térképezés
terén.
földtani apróbb Közleményei
részére
Akadémiai
Értesítő
1871. 169. 1., 1891. 186.,
több éven keresztül rovatvezető volt. —
524. 1. (Nekrolog, hol munkáinak és czikMunkái: 1. Über
Wechselsersetzung
k e i n e k részletes j e g y z é k e van.) — Szinnyei
beim Miseben von Salzlösungen, und
K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein
Könyvészete.
über Dichtigkeits- und Brechungs-Ver— Pesti Napló 52. s z . é s g y á s z j e l e n t é s .
hältnisse einiger wässrigen Salzlösungen
Hoffmann Károly, theologiai doktor,
bei verschiedener Concentration. Leipzig,
r. kath. apát-plébános, szül. 1848. jan.
1868. (Különnyomat a Poggendorf, An6. Csonoplyán (Bácsm.) ; • gymnasiumi
nalen der Physik und Chemie-jéből.) —
tanulmányait Baján és Kalocsán, a theolo2. A ssilyvölgyi
szénteknő. Pest, 1870.
giát Bécsben a Pázmánaeumban vé{3 tábla rajzzal. Különny. a M. Földtani
gezte. 1871. júl. 26. pappá szentelték ;
Társulat Munkálataiból, németül: külön
1875. Kalocsán lyceumi helyettes tanár,
nyomat a bécsi geol. Beichsanstalt Jahrpapnevelőintézeti tanulmányi felügyelő
buchjából 1870.) — 3. A
buda-kovácsi
s a szentszéknél szegényvédő,
1879.
hegység földtani
viszonyai. U. ott 1871.
rendes tanár és a bécsi egyetemen theolo(Különny. a m. kir. földtani intézet Evgiai doktorrá avatták; 1887. zsinati
könyveiből, németül : u. ott, 1871.) —
vizsgáló, 1888. kulai plébános, 1890-ben
4. Adalék a buda-kovácsii hegység máfőtankerületi érseki hív. iskolalátogatóvá
sodkori és régibb harmadkori képződéneveztetett ki. 1894. zeermonostori, mássei puhány faunájának ismeretéhez. Pest,
kép pusztaszeri czimzetes apáttá nevez1873. (Különny. a m. kir. földtani intézet
ték ki. — A Bácskába több értekezést
Évkönyveiből; németül: u. ott, 1873.)
írt a kalocsai egyházmegye specialis
— 5 . A déli Bakony
bazalt-kőzetei.
patronatusi viszonyairól, a Kalocsai NépBpest. 1878. (Különny. a m. kir. földtani
lapba nevelés- és módszertani, a M. Álintézet Évkönyveiből; németül: u. ott,
lamba házasságjogi czikkeket.
1878.) — 6. Bericht
über das BraunPallas
Nagy
lexikona
I X . 273. 1. ( K u b i kohlen-Vorkommen von Uglievik und
nyi V.)
Umgebung unweit Bjelina in Bosnien.
Hoffmann Lipót Alajos, bölcseleti dokU. ott, 1881. — 7. Geologisches
Gutachten
tor, nyűg egyetemi, tanár. szül. 1748über den Montan-Besitz der Krapinaer
ban Bécsben ; a humaniórák bevégzése
Bergbau-Unternehmung. Agram. 1883. —
után a pesti egyetemen tanult. 1784-ben
8. Jelentés az 1882 nyarán Szatmármea Bécsben tartott pályázati vizsga folygye délkeleti részében
foganatosított
tán a pesti egyetemhez a német nyelv
földtani részletes fölvételekről. Bpest,
és irodalom tanárának neveztetett ki.
1883. — 9. Jelentés az 1883. év nyarán
1789. máj. 3-tól erkölcsbölcsészeti lecza Duna jobb partján O-Szőny és Piszke
kéket adott elő vasárnaponként. 1790.
közt foganatosított földtani részletes fölokt 22. helytartótanácsi intézménynyel a
vételekről U. ott, 1884. — 10. Földtani
bécsi egyetemre helyeztetett át. hol ugyanjegyzetek
a prelukai kristályos pala-sziazon tantárgyakat adta elő. 1792-ben
get és az éjszak és délfelé csatlakozó
nyugdíjaztatott. Meghalt 1806. szept. 2.
harmadkori vidékről. U. ott, 1886. —
Bécs-Ujhelyben. — Munkái: 1. Gedichte.
11. Jelentés az 1886. év nyarán SzolnokBreslau, 1778. — 2. Erste
Vorlesung
Doboka megye északnyugoti részében
beim Antritt des öffentlichen Lehramts
végzett földtani részletes felvételekről.
der deutschen Sprache und Literatur an
U. ott, 1887. — Maradandó érdemet
der königl. Universität zu Pest gehalten.
.szerzett Magyarország részletes geologiai
(Pest.), 1784. (Kézirata a m. n. MúzeumId. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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ban.) — 3. Vermischte
Kleine
Schriften.
Leipzig und Pestb. 1785. Két kötet (11.
105—118. Toleranz; in Ungarn, durch den
Herrn Kardinal u n d Primas Fürst v.
Batthyány 1783.) — 4. Von dem
Einfluss der Sprache
auf Literatur
und
öffentliche
Geschäfte.
Eine Akademische
Abhandlung Vorgetragen in der ersten
Stunde seiner diesjährigen Vorlesungen.
Wien, 1787. — 5. Auf die Ankunft
des
Kaisers
in Pest. Hely n. 1788. (Költemény.) — 6. An Pest. Bei der Durchreise des Feldmarschalls Laudon durch
diese Stadt a m 20. December. Pesth, 1789.
Eroberung
(Költemény.) — 7. Belgrads
An den Feldmarschall Freiherrn v o n
Laudon. U. ott, 1789. (Költem.) — 8.
Babel. Fragmente über die jetzigen poli tischen Angelegenheiten in Ungarn. 1790.
(Névtelenül.) — 9. Ninive.
Fortgesetzte
Fragmente über die dermaligen politischen Angelegenheiten in Ungarn. Nebst
einer wichtigen Beilage. Auch im Römischen Reich gedruckt 1790. (Névtelenül.)
Az általa kiadott Wiener Zeitschrift 1792.
III. kötetében H. megvallotta, hogy mind
a két röpiratnak ő a szerzője. Munkáival a magyar közjog fölött a II. József
halála után folytatott vitákban élénk részt
vett. Többi munkái, melyek névtelenül
vagy álnév alatt mind külföldön jelentek meg, hazánkra nem vonatkoznak.
Fejér még egy kis munkájáról emlékezik
meg. mely pesti tanárkodása alatt jelenhetett meg ; ez : a német nyelv elemeiről szól és az akkori időben készült német tankönyvek egyike lehet.
M.

Hírmondó

1792.

I.

243.,

507. —

H i s t ó r i a A c a d e m i a e 148. — Oesterr.
paedic

Wien,

1835.

II.

Fejér,
Encyclo-

609. I. — M.

Könyv-

Szemle 1879. 329.— Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n

IX. 161. 1. (bővebb életrajzzal és munkáinak
jegyzékével.)

—

Panier

E g y e t e m T ö r t é n e t e I.

litikai Irodalom

Tivadar,
—

Géza,

Magyarországon

B p e s t , 1888. — Kazinczy
I . , I I . — Petrik

Budapesti

Ballagi

Ferencz

Po-

1825-ig.

Levelezése

Bibliogr.

Hoffmann Márton,
r. kath. plébános
volt Papi-Márokon (Beregm.), szül. 1834.

szept. 2 1 . ; 1859. aug. 6. segédlelkész lett
A.-Homoródon, azután Munkácson, Kr.Bélteken, F.-Gyarmaton ; 1862-ben ideigl.
administrator Dombon ; 1863. a szatmári
ispotály lelkésze ; 1863—89. administrator Bárdházán, Láposbányán,
SárosOroszin és Papi-Márokon. 1889-ben nyugalomba vonult Munkácsra, és jelenleg is ottan él. — Alkalmi beszéde jelent m e g a Toldy László által szerkesztett Katholikus Hitszónok (Bpest, 1878
—79.) cz. gyűjteményben. — Munkája :
Külföld
vidor dalnokai.
Költemények.
Munkács, 1893.
i>/. Sión
mariensis

1893. 450. 1. —

Schematismus

Szat-

1893.

H o f f m a n n Mihály,
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 1658. szept. 28.
Bécsben ; 1673. okt. 7. lépett a rendbe;
tanította a humaniorákat, bölcseletet é s
természettant Nagyszombatban
(1695.,
1697.) azután Linzben volt felsőbb tanulmányi igazgató s theologiai tanár,
hol 1721. febr. 10. meghalt. — Munkái:
1. Pentas elegiarum.
Tyrnaviae,1695. Promotore. . . . (Resp. P. G. Patachich.) — 2.
Exercitationes
Oratoriae.
. .U. ott, 1696.
(De Backer szerint szerzője Pécsi György
jezsuita.) — 3. Seneca Christianus
Id
est Flores Christiani Ex. Annaei S e n e c a e
Epistolis collecti . . . U. ott, 1696. —
4. Oratio Albrechti ab Albrechtsburg. . .
P r a e s . . . Viennae, 1711.
Katona, História Critica XXXVI. 730. —
Fejér,

H i s t ó r i a A c a d e m i a e 22., 30. 1. —

ger, S c r i p t o r e s 147. 1. — Szabó Károly,
M . K ö n y v t á r I I . 505., 506. 1.

Sommervogel,

—

De

Stoe-

Régi
Backer-

B i b l i o t h é q u e . - B i b l i o g r . IV. 425.

Hoffmann Mihály,
Jézustársasági áldozópap, később világi lelkész, szül. 1724.
aug. 21. P o z s o n y b a n ; bölcseleti tanulmányai elvégezte után, 20 éves korában,
lépett Bécsben a jezsuita-rendbe; 1760ban a négyes fogadalmat letette; azután tanította a philosophiát, a mathematikát és természettant Nagyszombatban
és B u d á n ; több évig német hitszónok
volt Győrött és Kassán, utóbb Trencsén-

Hoffmann
ben (1766) az ujonczok mesterének társa.
A rend eltöröltetése (1773) után mint
az esztergomi főegyházmegye papja Pozsonyban működött, hol 1794 jan. 22.
meghalt. — Munkája: Laudatio
funebris excell. ac ill. dno comiţi Josepho
Illésházi. . . dum triduanis exequiis justa
ultima persolverentur in parochiali ecclesia . . . civitatis Trenchin diebus 20.,
21., 22. Febr. 1766. Tyrnaviae.
Katona. História Critica XXXIX. 959. —
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e . — Stoeger, S c r i p Bibliot o r e s 147. — De Ľacker-Sommervogel,
t h é q u e . — B i b l i o g r . IV. 425. — iVecrol. Strigou.

G6. 1.

Hoffmann Mihály
Miksa,
hírlapíró,
szül. 1861. máj. 10. Nagy-Atádon (Somogym.). hol atyja szeszgyári igazgató
volt; iskoláit Nagy-Kanizsán végezte;
minthogy beteges volt, tanulmányait félbe
szakította s több évig segédjegyző, majd
magánhivatalnok volt és egy nagy vállalatnál mint irodafőnök működött. 1887ben a hirlapírói pályára lépett és átvette
az Adóügyi Szaklap szerkesztését, melyet
jelenleg is szerkeszt. Tíz év óta foglalkozik a közgazdasággal; czikkei, melyek
töbnyire saját lapjában jelentek meg, az
egyenes adóról, a fogyasztási-, ital- és
italmérési adókról szólnak. — Munkái:
1. Szesz-,
italmérésiés
bor-italadó
kiszámítása,
továbbá szeszalkohol-szőlőczefre és bormust, valamint hordó-ürméret átszámítási táblázat. Bpest, 1893.
(Magyar és német szöveg) — 2. A fogyasztási,
italés italmérési
adók
rendszeres
ismertetése. ..U. ott, 1893.
(Osváth Imrével együtt.) — Kéziratban :
Jövedéki kihágások elbírálása.
.17. Könyvészet

1892—93. és ö n é l e t r a j z i a d a -

tok.
Hoffmann Mór, polgári iskolai tanár,
(oki. középiskolai tanár), szül. 1843. jan.
ő. Devecserben (Veszprémm.); a középiskolai tanulmányait 1851-től Pápán, Váczon, Komáromban, Győrött és Pesten
végezte. 1861—62-ben segédtanító, nevelő, 1863—64-ben képzőintézeti tanuló
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volt. 1864 ben néptanítói oklevelet nyert.,
1865-ben Veszprémben tanító, 1866—67.
Belluson és Balassa-Gyarmaton nevelő,
1868—69. igazgató-tanító Lengyel-Tótiban. 1869—75. izr. községi tanító NagyKanizsán. 1875-ben érettségi vizsgát tett
és ugyanazon évben polgári iskolai tanító lett (azóta ezen tanítói állásban működik Nagy-Kanizsán.) 1876-ban polgári
iskolai tanítói, 1882-ben pedig a budapesti egyetemen középiskolai tanári oklevelet nyert. — Következő lapoknak volt
a munkatársa: Napkelet. Nefelejts (1860
— 65.), Izraelita Néptanító (1867), M. Ifjúság Lapja. Ung. Schulbote, M. Paedag.
Szemle. Bunte Blätter (Lipcse), Unterhaltungsblatt (Bécs). M. Tanügy, Polgári
Iskola, Keszthely. Zalai Közlöny, (1887.
A költészet paedagogiai jelentősége sat ),
Délibáb (Debreczen), a Néptanítok Lapjában (1870. A magyarországi egyetemes
tanítógyűlés ügyében, A nőnevelés hazánkban, 1872. Még egyszer a jó közszellem érdekében, 1892. Paedagogiai
eszmék Arany János költeményeiben) ;
Zala (1875. 4-9-52. sz. Goethe, Madách
és Byron 1878. 5—7. sz. Regény és annak
viszonya a társadalomhoz, Emlékezés
Szigligetire, Az ízlésről, 1886. 1. 2. sz. Irodalmi viszonyaink, 1887. 22. sz. A görögök lapdajátéka, Magyarország kulturfejlődése az újabb alkotmányos aerában,
1888. 11. sz. Az ifjúsági irodalom, 1889.
2. sz. Az ébredés korszakából; ezeken
kívül száznál több czikk); a Zalai Tanügyben (Arany János Toldija, Toldi szerelme) ; a Népnevelők Lapjában (A nőnevelésről) ; a Néptanodában (1885. Radó
Vilmos és a Herbart-Ziller rendszer, 1886.
Közoktatásunk meddőségének okai főtekintettel a népoktatásra, 1895. A paedagogia a társadalom tükrében. Az iskola
és állatvédelem); az Egyetértésben (1889.
240. sz. Az olvasásról és az olvasókönyvekről) ; programmértekezései a nagykanizsai polgári iskolai Értesítőben (1876.
Hermann és Dorothea,- 1877. A költészet
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a polgári iskolában.) sat. — Munkái : 1.
Héber lant. Nagy-Kanizsa. 1868. (2. kiadás. U. ott, 1881. Költemények a szent
történetből.) — 2. Ein
Kapitel
zur
U. ottt, 1871.
wirklichen
Erziehung.
(Jutalmazott pályamunka.) — 3. A nevelés es oktatás
története.
Dr. Dittes
Frigyes után ford. Pest, 1872. — 4. A
nőnevelésről.
Jutalmazott pályamunka.
Bpest, 1872. — 5. Las Weib und seine
Erziehung.
Lipcse, 1873. — 6. Bibliai
történetek néptanodák számára. NagyKanizsa, 1873. (2. kiadás. U. ott, 1884.)
— 7. Kebelhangok.
Eredeti köszöntések.
U. ott, 1873. (2. kiadás. U. ott, 1884.)
— 8. Kis Lant. Bpest, 1873. (Szavalókönyv.) — 9 Két gyermek
a népből.
Elbeszélés a nép és ifjúság számára.
N.-Kanizsa, 1874. — 10. Egy úri
kastély titkai.
Regény. Ugyanott, 1874.
Négy kötet. (Tóváry Jenő álnév alatt.)
— 11. Zsidóinkról.
Igaza van-e Csernátony Lajosnak vagy nem ? U. ott, 1874.
— 12. A nemzetiség és a nemzeti
nyelv.
U. ott. 1877. (2. kiadás. 1881., 3. k. 1894.
U. ott.) — 13. Goethe Hermann és Dorotheája.
Szöveg-magyarázattal középtanodák számára. Ugyanott, 187ö. (Új
kiadás. U. ott, 1880.) — 14. Német nyelvtan és olvasókönyv
középtanodák számára. U. ott, 1877. (2. kiadás, úgy a II.
és III. rész Bpesten ; I. rész két kiadásban
1891-ig, a II. öt k. 1891-ig. Ism. Nemzeti Nőnevelés 1889., III. rész 1883., 2. k.
1887., 3 k. 1892. Ism. Egyet. Philol.
Közlöny 1886.) — 15. Szülőföld és haza
(Zalamegye ismertetése.) Nagy-Kanizsa,
1879. (Bátorfi Lajossal együtt; 2. kiadás
1881.; Zalamegve földrajza cz., 3. k,
1885. 4. k. 1888., 5. k. 1891. U. ott.)—
16. A nő a költészetben.
Nagy-Kanizsa,
1879. (Kézirat gyanánt.) — 17. A német nyelvtan főbb szabályai.
Ugyanott,
1883. — 18. A sémiták és
antisemiták.
Bpest, 1883. — 19. A túlterhelés a népiskolákban.
(Paedagógiai kérdések I.)
N.-Kanizsa, 1885. — 20. Magyar
nyelv-
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tan. A közép és polgári iskolák első és
második osztálya számára. Bpest, 1886.
(4. kiadás 1892. U. ott.) — 21. A népiskolai tananyag
revisiója a HerbartZiller rendszer tükrében. N.-Kanizsa, 1886.
(Paed. Korkérdések II.) — 22. A tanuló
ifjúság szellemi korérettsége. U. ott, 1886.
(Paed. Korkérdések III.) — 23.
Vázlatok
és tanulmányok
az irodalom, élet és
nevelés köréből. Ugyanott, 1887. (Ism.
Zalai Tanügy.) — 24. Német
nyelvtani
gyakorlókönyv
elemi iskolák felsőbb osztályai számára. Bpest 1890., — 25. Német nyelvtan
és olvasókönyv
polgári
iskolák számára. U. ott, 1890. Két kötet
és III. rész. U. ott, 1894. — 26. Magyar
olvasókönyv
polg. fiúiskolák számára.
U. ott, 1890—91. Három kötet. — 27.
Közönséges irálytan
a levelezés és ügyiratok megtanulásához.. .U. ott 1890. —
28. Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése
(Gyürky Ant. után
átdolgozott 4. kiadás. U. ott, 1890.) —
29. Magyar
nyelvtani
gyakorlókönyv
az elemi iskolák II—IV. oszt. számára.
Az országos m. izr. tanítóegyesület megbízásából. U. ott, 1890—91. Három rész.
— 30. A magyar
helyesírás,
73 gyakorlati leczkében. Segédkönyv a helyesírástanítás és tanuláshoz. U. ott, 1893. —
31. Rendszeres
magyar
nyelvtan
középtanodák és polg. iskolák III. oszt, számára. U. ott, 1895. —32. Zalavármegye
és
városai. Évkönyv a millenariumra. NagyKanizsa 1896. (Halis Istvánnal együtt.
Sajtó alatt.) — Szerkesztette a Magyar
Ifjúság Lapját 1870—71-ben ; a Kanizsai
Lapokat 1874. jan. 7-től jún. 24-ig és a
Zala társadalmi, később politikai hetilapot 1874—83 nov. 21-ig (az utolsó évben Varga Lajossal); mind a hármat
Nagy-Kanizsán és ugyanott a Zalai Tanügynek társszerkesztője volt 1882—83ban. — Kéziratban : Német Synonymicon,
vagyis a német rokonértelmű szavak betűrendes jegyzéke az egyes fogalmak
egybevető magyarázatával (694 lap); Ma-
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gyar költemények, kiválogatva s magyarázva (262 lap.) — Álnevei s j e g y e i :
Udvarfi Mór, Szalamander, Hnn Mór,
Fekete, Pápai H. Mór, Tóváry Jenő, (H.
M.), H—n és H. . , y Mór. (Napkelet, Nefelejts, Zala sat. lapokban.)
Kiss

Áron,

Nevelés

T ö r t é n e t e 253. 1. és

M. Népiskolai Tanítás Története 209. 1. —
Petrik
—
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K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet

Figyelő

XIII.

107.

1.

—

Horváth

K ö n y v é s z e t e 1887., 1891. — Kiszlingstein

1886. 93.
Ignácz

Köny-

vészete és önéletrajzi adatok.
Hoffmann Pál, r. katb. m e g y é s püspök, szül 1614-ben Abaujmegyében; a
bölcseletet Bécsben, a theologiát Rómában végezte. 1642. márcz. 31. esztergomi
kanonokká s u g y a n a z o n évben sz. Györgyről nevezett préposttá, 1652. pécsi püspökké (a pápai megerősítés csak 1655.
aug. 2. kelt és H. 1656-ban szenteltetett
püspökké), 1653. zalavári apáttá. 1658.
jan. 24. veszprémi m e g y é s püspökké
neveztetett ki. Meghalt 1658. júl, (Gams
szerint 1659-ben.) — Munkája: A
Tekentetes
és Nemes Hoff many Pal, Pécsi
Püspök,
Esztergami
Canonok,
és Esztergami
Érsek
Urunk
ő
Nagysága
Vicáriussa,
Chászár
és Király
Urunk
Fölsege tanátsa
Predikaczioia,
Mellyet
predikállot Nagyszombatban Keresztelő
szent János Templomában, Sz. András
havának 26. napján, 1652. Esztendőben.
Midőn, Nagy Vezekeny mezejen, az
Törökok-Ellen v a l ó harczon. kis Aszszony
havának 26. napián, hazájokért düczöségessen egy-gyütt m e g h holt, négy vitéz
Uri Attiafiak el temettetnének, Ugy mint:
A Tekintetes es Nagysagos Groff Galanthai Eszterhazi Laszlo, Frakno Vara örökös Ura, és Šoprony Vármegye fő-Ispánnya, Szentelt vitéz, Chászár és Király
Urunk ő Fölsége Fő-tanácsa és komorn y k y a Pápa végh-házának főkapitánnyá
&c. A Tekentetes es N a g y s a g o s Galanthai Eszterhazi Ferencz, Chászár és Király Urunk ő Fölsége, Gyarmathi véghházának fő-kapitánya
&c. Galanthai,
Eszterhazi Tamas, Chászár és Király

Urunk ő Fölsége Lévai végh-házának
viczé-kapitánya &c. Galanthai Eszterhazi Gaspar &c. Es ezeknek diczéretes
magok viselésének örök emlekezetire, A
Tekentetes es Nagyságos Groff Nadasdi
Ferencz, Fogaras Földének örökös Ura,
Vas-vár-megyének fő-Ispánya, Chászár
és Király Urunk ő Fölsége Főtanátsa.
és Komornvkya, és Magyar Országban
kirali udvari Hop-mestere, akarattiabul
ki-nyomtattatot.. (Bécs), 1653. — Még
több előkelő magyarnak temetésén tartott
halotti prédikácziókat.
Róka, v i t a V e s p . P r a e s . 442. 1. — Katona,
H i s t ó r i a Critica XXXII. 908. 1. — Egyetemes
III. Encyclopaedia

239. 1. — Garns, S e r i e s E p i -

scoporum. Ratisbonae. 1873. 377., 387. 1. —
Uj 31. Sion

1886. 114. 1. — Szabó

Károly,

Régi

M. Könyvtár I. 367. 1.
Hoffmann Pál. jogi doktor, ügyvéd,
nyug. egyetemi tanár és a magyar tudom,
akadémia rendes tagja, szül. 1830. febr.
25. Nagy-Martonban (Sopronm.) ; a gymnasiumi s bölcseleti tanfolyamot Győrött.
Sopronban és Szombathelyen, a jogi
tanulmányokat P o z s o n y b a n és Bécsben
végezte. Három évet töltött birói gyakorlatban és 1860-ban a pesti egyetem jogi
karától doktori oklevelet és tanári képesítést n y e r t ; azután ügyvéd l e t t ; mire
három félévig mint magántanár tanított;
1862—64-ig a kassai s 1864. márcz.
18-tól 1866-ig a pozsonyi kir. jogakadémián mint a római s egyházi jog rendes
tanára működött. 1865. decz. 7. a pesti
egyetemre a római jog ny. rendes tanárává nevezték ki (pozsonyi állásától
azonban csak 1866. febr. 22. kapott
föl mentést). E minőségben
működött
1893 júliusig, a midőn nyugdijaztatását
kérte és Sopronba vonult. A m. tudom,
akadémia 1863. jan. 13. levelező s 1890.
máj. 8. rendes tagjának választotta.
1 8 6 5 , 1869. és 1872. a sopronmegyei
nagy-martoni kerület országgyűlési képviselővé választotta jobboldali programm a l ; a budapesti VII.kerületet pedig 1878tól kétszer képviselte az országgyűlésen.
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1873-ban elnöke volt a IV. magyar jogász gyűlésnek. 1877—78-ban egyetemi
rector volt ; az ausztriai cs. Lipót-rend
és a cs. vaskorona-rend lovagja, a párisi
Société de legislation comparée (1876.)
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város
díszpolgára. — Czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg:
Törvényszéki Csarnok (1859. Jogeset az
osztrák, bűnt. tk. 507. §-nak értelmezéséhez, Az elévült váltóbeli igény s érvényesítése, Mire jogosítja az osztr. polg. tk.461.§.
a záloghitelezőt ?), P. Napló (1862.230., 257
—58. sz. A tanszabadság); Oesterr. Vierteljahrschrift für Rechts- und Staatswissenschaft (Wien. 1864. Das Pfandrecht
im Stadium der Fälligkeit der Pfandforderung, 1865. Der Anspruch aus verjährten Wechseln und seine Geltendmachung) ; a Hon (1865. 166. sz. A
magyar kir. egyetem jogi karának jelen
állapota) ; Oesterr. Gerichtszeitung (Wien,
1865. Ein Beitrag zu den §§ 367., 428.,
456 und 1101. des allg. bürg. Gesetzbuches) ; Jogtudományi Hetilap (1866.
Egy pillantás a magyar jogtudományi
irodalomra s a jogi tanrendszerre, 1867.
A kegyúri jog- és telekkönyvi intézményünk czimű czikkhez). M. Tudom. Akadémia Értesítője (II. 1868. Cicero magánjogi perekben tartott törvényszéki
beszédei jogi szempontból, IV. 1870.
Cicero civilistikai védbeszédei II. «Pro
Roscio Comoedo»); Pester Lloyd (1869.
240., 241. sz. Kann die kath. Kirche
eine wirkliche Autonomie gewähren ?,
1870. 1—5. sz. pártviszonyainkról öt
czikk); Jogtudományi Közlöny (1869.
Nyilt levél az egyetemi reform kérdéséhez, 1870. Vélemény az egyetemek s a
jogakadémiák rendezése tárgyában, 1872.
A magyar jogászgyűlés, Törvényjavaslat
a magyar állampolgárságról és könyvism..
1890. A specificatio); a Kelet Népében
(1877. 240. sz. egyetemi rectori székfoglaló beszéde). — Munkái : 1. A
római
magánjog
rendszere
mai érvényben.

(Pandekták.) Pest, 1 8 5 9 - 6 1 . Három füzet. (2. kiadás 1864.. 3. k. 1868., 4. k
1872. U. ott.) — 2. Természetes
nyilván- vagy közjog. Virozsil Antal latin
munkája után. U. ott, 1861. — 3. A
jog lénye. Bevezetés a jogtudományba.
U. ott, 1864. (Akadémiai székfoglaló.) —
4. Justinianus
császár
Institutioinak
négy könyve. A Corpus Juris Civilis,
Kriegel testvérek által 1858-ban (nyolczadszor) kiadott eredeti szöveg szerint
tanítványai közreműködésével ford. U.
ott, 1864. (Ford.) — 5. A közönséges és
alapmagyar részszerű kath. egyházjog
vonalai.
Pozsony, 1865. (2. kiadás.
Pest 1868.) — 6. A római jog
történelme
és institutiói
I. külszerű jogtörténelem
és perjog. Pest, 1868. (2. kiadás. U. ott.
1871.) — 7. Altalános
magánjogi
törvénykönyvnek
tervezete
Magyarország
számára. I. közlemény. Általános rész.
Kiadja a m. kir. igazságügyministerium.
U. ott, 1871. — 8. Képviselői
jelentése
a nagy-martoni választókerület polgáraihoz. U. ott, 1872. (Németül. U. ott,
1872.) — 9. «Sorakozzunk/»
Hang az
uj pártalakulás érdekében. U. ott, 1873.
(Névtelenül.) — 10. A római jog tanulmánya. I. Institutiók. Bpest, 1875. (2.
kiadás. U. ott, 1880.) — 11. A
zsidó
kérdés megbeszélve. U. ott, 1880. — 12.
A specificatio.
Magánjogi értekezés. U.
ott, 1890. (Értekezések a társad, tudom
köréből X. 10.). — 1 3 . A birtoki
jogtan
kétségei. U. ott, 1892. (Értekezések a
társad, tudom, köréből. XI, 6. Akadémiai
székfoglaló.) — 14. Mich.
Vörösmarty's
Ausgewählte
Gedichte. Deutsch v. Paul
H. Wien, Pest. Leipzig, 1895. (Ism. M.
Újság 1894. 343. sz.) — Szerkesztette a
Jog és Államtudományi Folyóiratot 1871
januártól deczemberig, összesen négy füzetet Pesten.
Budapesti
ország

és

Közlöny
a

1869. 69. SZ. —

Nagyvilág

1870.

15. SZ.

1880. 19. SZ. a r c z k . — Kákay Aranyos,
fél-fiaink. B p e s t , 1874. — Moenich és

vich, Magyar í r ó k N é v t á r a .

Magyararczk.,

Nagy
Vutko-

Pozsony, 1876.
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Újság

Hírlap

1879. 205. SZ.

1880. 11. SZ. a r c z k . —

—

Vasárnapi

Ortvay

Tivadar,

Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest,
1884. 144. 1.

—

Ország

Világ

1885. 47.

szám

a r c z k . — Nemzet 1885. 320., 1893. 286. sz. esti k .
— Egyetértés

1885. 320. s z . — Petrik

szete. —

Kiszlingstein

Könyvészet

1890., 1892. —

sítő

Könyvé-

Könyvészete.
31. Akadémiai

— Hl.
Érte-

1890.

Hoffmann Sándor,
fó'erdőtanácsos,
szül. 1842-ben Szélaknán (Hontm.) ; tanult Selmeczbányán, Váczon, Esztergomban, Beszterczebányán ; a felső erdészeti
államvizsgát Budán 1864-ben tette le.
Ití67-ben a pilis-maróti közalapítványi
uradalomba erdészhelyettesnek nevezték
ki. 1868-ban áthelyezték P i l i s - S z e n t - K o
resztre. Itt írta a közalapítványi erdőgazdaság kezelését megrovó s alapos
tudásra valló czikkeit, melyek az akkori
vallás- és közoktatási miniszter báró
Eötvös József figyelmét sem kerülték
ki, a ki őt 1870-ben minisztériumának
gazdasági osztályába az alapítványi erdészet szervezésére berendelte. 1871. az
alapítványi erdészet osztályfőnökévé. 1873.
I. osztályú miniszteri titkárrá, 1879. kir.
főerdőtanácsossá nevezték ki s ő újraszervezte a közalapítványi
erdészetet.
1874. jan. 25-től 1878-ig a budai Józsefm ű e g y e t e m e n az erdészettan magántanára
volt. A fővárosi közigazgatási erdészeti
bizottság elnöke, az országos erdészeti
egyesület választmányi, az erdészeti államvizsgáló bizottság rendes tagja volt.
Meghalt 1892. nov. 12. Budapesten 50.
évében. A III. oszt. vaskoronarend és a
Ferencz-József-rend lovagja és a főváros
bizottsági tagja volt. — Czikket írt az
Erdészeti Lapokba (1873. A magyarországi, egyetemi, tanulmányi, vallásalapítványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó erdőségek ismertetése
sat.) — M u n k á j a : Az alapítványi
erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése. Bpest, 1873. — Szerkesztette az
Erdészeti Zsebnaptárt 1882 —1885. évekre.
A kir.

József-műegyetem

tanárai

s

hallgatói,

Bpest, 1883. 10. 1. — Catalogus Bibi. J o a n n .
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C a r d . S i m o r 614. 1. —

Pallas

Nagy

Lexikona

IX. 273. 1. és gyászjelentés.
H o f f m a n n Sándor.
L. Hevesi
Sándor.
H o f f m a n n Vilmos,
orvosdoktor, szemész* és szülészmester, szül. 1821-ben
Z a n k á n (Zalam.) ; a pesti egyetemen
tanult és 1846-ban ott nyert orvosi oklevelet. 1848— 49-ben honvéd-főorvos v o l t ;
azután mint gyakorlóorvos Esztergomban
telepedett le, hol 1884. jan. 1. meghalt
64. évében. A koronás arany érdemkereszt tulajdonosa volt. — Czikkei a pesti
Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban
(1851. Über Behandlung syphilit. Krankheiten.) — Munkája : Értekezés
az
orvosi tudomány
ujabbkor i
előmeneteleiről. Pest, 1846. (Latin czímmel is.)
Rupp,

B e s z é d 165. — Szinnyei

— Oláh Gyula,

Könyvészete.

Magyarország Közegészség-

ügyi Statistikája 116. 1. és gyászjelentés.
Hoffner József, orvosdoktor, egyetemi
tanár és a m. tudom, akadémia levelező
tagja, szül. 1794. márcz. 25. Veszprémben. hol 1810. a gymnasium osztályait
elvégezte, mire 1814-ig a győri püspök
uradalmi Írnoka v o l t ; ekkor Pestre m e n t
philosophiát (1816-ig) és orvosi tudományt
(1818-ig) hallgatni, melyet Bécsben 1822ben elvégezvén, ugyanott 1822. aug. 22.
orvosdoktor lett. 1823. febr. 9-től a. bécsi állatorvosi intézet alumnusa volt és
1825-ig állatsebészséget és törvényszéki
állatorvostudományt tanított. 1826. jún. 2.
a pesti m. kir. egyetemnél az állatorvosi
intézet igazgatójává és rendes tanárrá
neveztetett k i ; itt aug, 5. magyar nyelv e n tartotta beköszöntőjét. A m. tudom.
Akadémia 1852. márcz. 9. levelező tagj á v á választotta. Hosszas szenvedés után
1841. febr. 16. meghalt Pesten. — Czikkei az Orvosi Tárban, melynek rendes
munkatársa volt (1832-től), a Tudomán y o s Gyűjteményben (1832. II.) — Munkái : 1. Dissertatio
inaug. medico-pharm.
de assa foetida Viennae, 1822. — 2.
Dissertatio
veterinario-meaica de influxu
zooiatriae in anthropoiatriam. Pestini,
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1828. — 3. Az erőszak
nélküli
patkolás, okosságon és a lónak lélektudomán y á n alapodott értekezés. Balassa Konstantin után n é m e t b ő l ford. U. ott, 1828.
— 4. TJtmutatás
a ló külsejének
ismeretére. Oktatásra é s nyilvános tanításra
szánt kézikönyv. S c h w a b Konrád Lajos
után magyarítva. U. ott, 18.^2. (11 rajzzal.)
— 5. A lókereskedés
minden titkaival.
Tannecker Seyfert után, a második megjobbított kiadat szerint magyarra ford.
U. ott, 1832. — A m. tudom. Akadémia
Természeti műszótárának anyaga gyűjtésében is részt vett. — Kéziratban maradt:
Az embernek szelleme, Hartmann Fülöp
Károly után magyarítva 1833. és A patkolás-tanítmány, kovácsoknak és nevendék baromorvosok számára. — Levele
Horvát Istvánhoz 1828-ból (a m. n.
Múzeumban.)
Hazai

s Külföldi

Tudósítások

1826. IX. 11, SZ.

— Status Praesens. B u d a e , 1830. 26. 1. ( N e v e
H o f n e r n e k í r v a . ) — Orvosi Tár I I . 1831. —
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 148, 1. — M. Tudós

Társaság

75. 1. —
Nemzeti
Tud.

Névkönyve

1841 : Világ
Újság

Társaság

Hl. Akadémiai

24. Sz.,
Évkönyre
Értesítő

1839. 135., 1842. I I .
14. s z . ,
Jelenkor

Regélő

16. s z . ,

16. SZ.

— Hl.

V I . 1. o s z t . 135. 1. —
1840—41. 24. 1. —

Thew-

rewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 33. 1.
Danielik, M. í r ó k I I . 112. — Szinnyei K ö n y -

vészete. — Toldy, Összes Munkái V.

Hofiory János,
orvosdoktor és szülésmester, tornai s z á r m a z á s ú ; később a
jászói prépostság rendes orvosa volt. —
Munkája: Dissertatio
inaug. medica de
venenis inflammantibus et eorum ad
organismum h u m á n u m relationibus. Budae, 1835.
Magyarországi
1. — Szinnyei

Orvosrend

Névtára

1 8 4 0 - r e 7.

Könyvészete.

Hoffstaedter G. Márton,
orvosdoktor,
pesti származású. — Munkája :
Dissertatio inaug. medica de tussi convulsiva.
Pestini, 1831.
Szinnyei

Könyvészete.

Hof gref György,
n y o m d á s z ; Heltai
Gáspár vele szövetkezve állította fel 1550ben

a

legelső

nyomdát

Kolozsvárt;

Heltai azonban szakított vele 1553-ban
és saját neve alatt nyomatta k ö n y v e i t ;
azonban 1554-ben egészen ráruházta a
n y o m d a vezetését és ezen időtől f o g v a
Hofgref 1558-ig önállóan és saját n e v e
alatt működött. Későbbi életéről nincsen
tudomásunk. — Nevét a
Hofref-féle
énekes könyv
tette emlékezetessé. Ezen
irodalmunkban előbb ismeretlen kótás
énekgyüjtemény, mely csupa 1538 és
1552 között írt bibliai tárgyú költeményeket foglal magában, kis 4rétben Kolozsvárt nyomatott H.-nél; 1855-ben ismertette meg Toldy Ferencz (M. nyelv- é s
irodalom kézikönyve I. k. 1. 1.) az akkor
általa egyetlennek tartott csonka példányból a m. tudom, akadémia könyvtárában.
Szabó Károly a szerzőségre nézve n e m
meri Toldy állítását elfogadni s inkább
hiszi, hogy azt Heltai gyűjtötte össze ;
mindez addig kétséges marad, míg esetleg egy fölfedezett teljes példány a kérdést eldönti. Nevét Hofígrefnek is írják.
Toldy, M. Költészet T ö r t é n e t e . Pest, 1867.
165. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I .

163. 1. — Szílády,

R é g i M. K ö l t ö k T á r a II.,

V . k . — Hl. Könyv-Szemle

1886. 169. 1. ( E r d é -

lyi Pál.)
Hofmannsegg János Centurius
gróf,
birtokos Rumenauban, Felső- Lausitzban ;
szül. 1766. aug. 23. Drezdában (Szászország) ; tanult Lipcsében és Göttingában;
különösen a természettudományokat kedvelte s e czélból beutazta Portugalliát
több í z b e n ; bejárta Német-, Franczia- s
Spanyolországot is. 1793—93-ben Magyarországot utazta be, első sorban azon czélból, hogy gyűjteménye számára kivált
madár példányokat és rovarokat gyűjtsön. Tapasztalatairól, éleményeiről, levélben szokta volt tudósítani nővérét, ki
Kleist porosz huszárszázados neje volt
Ezen l e v e l e k b e n még legkevesebb a természettudományi rész ; bővebben leírja
a mit hazánkban az életmód, szokások
és m ű v e l ő d é s terén figyelemreméltót tapasztalt. H. barátja lett hazánknak é s
annyira megszerette nemzetünket, hogy

Hofstätter—Hofsteter
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magyar ruhába öltözött és megtanulta
nyelvünket. H. csak nehény hetet szándékozott hazánkban tölteni, de midőn
azt mind jobban megismerte, mind tovább halasztotta haza utazását és két
évi itt tartózkodás után is csak egy sajátságos véletlen következtében kellett korábban elhagynia az országot. 1794-ben
Martinovics elfogatása idejében, külföldi
létére, magaviselete a titkos rendőrség
előtt szemet szúrt; gyanúba fogták ; e
végből Erdélyből Bécsbe utazott, hol tisztázta magát, mire még több hónapot
töltött Pécsett új barátai körében. Huzamosabb ideig tartózkodott Budán is, hol
a magyar fővárosi életet t a n u l m á n y o z t a ;
innét az Alföldre indult, h o g y a nagy mocsarakon szárnyasokra vadászszon. Hazájába visszatérvén gyűjteményét rendezte.
Nagyobb utazásai e század elejére esnek ;
1816-tól többnyire Drezdában lakott és
1849. decz. 13. ott is halt meg. 1810-től
a porosz I. osztályú vörös sasrend lovagja volt. Gyűjteménye alapját képezi
a drezdai Hellwig-Hofmannsegg-féle entomologiai kabinetnek. — Munkái: 1.
Reise
des Grafen von Hofmannsegg in
einige Gegenden v o n Ungarn bis an die
türkische Grenze. Ein Auszug aus einer
S a m m l u n g von Orginal Briefen, Görlitz
1800. (Ism. Századok 1887. Ennek fordítása : Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. Németből fordította és bevezette Berekeszi István. Bpest,
1887. Olcsó-Könyvtár '231, sz. Ez azonban a munkának n e m teljes fordítása;
a szerzőnek bécsi s brünni levelei kihagyattak, úgyszintén magyarországi vadászatai s természetrajzi leírásai vagy kihagyattak, vagy megrövidíttettek.) — 2.
Flore Portugaise.
Berlin, 1809—1833.
(22 füzetben ; ezen díszmunka 50,000 tallérjába került a szerzőnek.) — Nevét
Hoffmann von Hoffmannseggnek is írják.
Neuestes
IX.

Conversations-I.exikon.

1. 1. — Hanák

János,

Wien,

Az állattan

1829.
törté-

nete és i r o d a l m a . Pest, 1849. 73. 1. — Wurz-

bach,
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B i o g r . - L e x i k o n I X . 176. 1. —

Könyvészete.

Szinnyei

— üleyers K o n v e r s a t i o n s - L e -

xicon. Leipzig, 1887. VIII. 617. 1. — Gothaisches

Geneal.

Taschenbuch

der gräfl. H ä u -

ser 1871. 365. 1.
Hofstätter Bódog Ferencz,
Jézustársasági áldozópap. később tomaji prépost
és cs. kir tanácsos, szül. 1741. okt. 4.
Bécsben ; 1757. okt. 15. lépett a rendbe;
a probaévek után Győrben a szépművészeteket és 1765-ben Nagyszombatban a
mathesist hallgatta. A rend feloszlatása
(1773) után a bécsi Theresianum tanára
volt ; 1788-ban a bécsi egyetem könyvtárnoka, 1806-ban plébános lett Grosstajaxon (Morvaország), hol 1814. aug.
22. meghalt. — Munkája : Sedes
sapientiae. Eine Ode bei Überlegung der Universität von Tyrnau nach Ofen. Wien.
1777. Ezenkívül De Backer-Sommervogel
még 24 munkáját sorolja föl, melyek
mind külföldön jelentek meg.
Denis,

Michael,

Die Merkwürdigkeiten

der

k. k. garellischen öffentl. Bibliothek am
T h e r e s i a n o . W i e n , 1780. I. 28., 29. — Oesterr.
National-Encyclopädie
I I . W i e n , 1835. 617. 1.
— De Backer-Sommervogel,
Bibliothéque-Bib-

liogr. IV. 427. 1.
Hofstetter Fülöp,
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 1671, ápr 21.
Laibachban; 15 é v e s korában lépett a
r e n d b e ; 1695-ben a rhetorika tanára
volt Nagyszombatban. Meghalt
1720.
márcz. 3. Laibachban. — Nyolcz munkája van, melyek külföldön jelentek m e g
és hazánkra nem vonatkoznak.
De Backer-Sommervogel,

Bibliothéque-Bib-

liogr. IV. 429. 1.
Hofsteter János Ádám,
orvosdoktor,
a dán király udvari orvosa, H. János
Á d á m ág. ev. lelkész és Freyseisen Mária fia, szül. 1667. ápr. 17. Selmeczbán y á n s itt kezdte t a n u l á s á t ; midőn szülei
a vallásüldözés (1672) alatt külföldre
költöztek, iskoláit Görlitzben folytatta.
1680-ban félévig a jenai egyetemen tanult, azután hat évig Lipcsében, mire
1687. febr. 16. Jenában orvosdoktor lett.
Meghalt 1720 körül. — M u n k á i : 1. Dis-
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sertatio
inaug. de anopeia s e u fame
abolita. Jenae, 1687. — 2. Kurse
Erörterung
der Frage: ob der natürliche
u n d rein gewachsene Zinober, als eine
Artznei in dem menschlichen Leib ohne
Gefahr gebrauchet werden k ö n n e ? Leipzig, 1708. — 3. Lie vortreffliche
Güte
des natürlichen Zinobers zur B e w a h r u n g
und Wieder-Erlangung menschlicher Gesundheit entgegengesetzt dem unlängst
von Joh. Gottfried B e c k e r n . . .herausgegebenen Unfug des Zinobers. . . Schleswig,
1711. — N e v é t : Hoffsteternek, Hofstetternek és Hoffstädternek is írják.
Czvitlinger,

Specimen

178- 1. —

Weszprémi,

Succincta Medicorum Biogr. Cent. I. 70.,
C e n t . Alt. P . Post. 454., IV. 155. 1. — Klein,
N a c h r i c h t e n II. 229. 1. — Wurzbach,
Biogr.

Lexikon IX. 183. 1. (hol többi munkái is föl
v a n n a k sorolva.) — Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
— Hlokos, M a g y a r o r s z á g i t a n u l ó k a j e n a i

egyetemen 27. 1.
Hof steter János Kristóf,
orvosdoktor,
előbbinek testvéröcscse. selmeczbányai
származású ; külföldön bátyja nevelte ;
iskoláit Brigában kezdte s a görliczi gymnasiumban folytatta ; majd a lipcsei
egyetemre ment, hol a bölcseletet és öt
évig az orvosi tudományokat h a l l g a t t a ;
azután 1695. nov. átment Haliéba s ott
decz 23. orvosi rangot nyert. — Munkája : Disputatio
solennis m e d i c a de
Somnambulatione . . . Praes. Frid. Hoffm a n n o . . .pro gradu doctorali . . . Halae
Magd. (Végén rövid életrajza.) — Nevét
szintén írták Hoffstetternek és Hoffstädternek is.
Weszprémi, S u c c i n c t a Med. B i o g r . IV. 1G0.
— Horányi, M e m o r i a I I . 148. ( B á t y j á v a l öszs z e z a v a r j a . ) — Klein, N a c h r i c h t e n II. 230.1.
— Szinnyei

Könyvészete.

Hohenauer Ignács,
bölcseleti doktor,
hírlapíró, H. Ignácz gombkötőmester és
Eisele Eleonora fia, szül. 1833. júl. 10.
Pesten ; tanulmányait ugyanott 'a kegyesrendiek főgymnasiumában, a bölcseletet
az egyetemen végezte. A paedagogiai
pályára lépvén, nevelő volt 1856—58.
Justh István szent-tornyai birtokos 1858
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—60. Salamon-Polocbay bárónő, 1860
—75. Kazy István nemes-oroszi földbirtokos, végre 1875—78. Hadik-Barkóczy
Ilona grófnő gyermekei mellett. Időközben (1867.) bölcseletdoktori
oklevelet
szerzett; 1878-ban Kassán telepedett le s
1879. jan. 1. a Felvidéki Közlöny szerkesztését vette át, melyet 1893. júl. 21-ig n e v e
alatt, 1894 végéig névtelenül szerkesztett.
1895. ápril 1. óta a Kassán megjelenő
Pannónia hetilapnak szerkesztője Monfort névvel. 1887 óta a kassai kir. convictusban a szabadkézirajz és festészet
magántanára. 1890-től 1894-ig a kassai
főgymnasiumban a franczia nyelvet tanította. 1887—93-ig Kassa város törvényhatósági bizottságának tagja volt. —
Czikkei a Természetben (1872. Földünk
őstörténelmének rövid vázlata, tekintettel a magyarhoni viszonyokra s 1873tól 1877-ig több c z i k k ) ; a Kassa és
Vidékében (1878. Tizennégy nap Kreta
szigetén Braun Károly
naplótöredéke
után.) A Szent István-társulat által kiadott Egyetemes Magyar Encyclopaekötet, Pest,
1868
diában (VI—XIII.
—73.) az állat-, növény- és ásványtani
czikkeket írta H—r jegygyei. A Verédy
Károly által szerkesztett Paedogogiai
Encyclopaediában (Pest, 1886.) szintén
közreműködött. A Sziklay János által
szerkesztett Magyarország vármegyéi és
városai cz. monographiába (mely sajtó
alatt van) a Kassai nevezetes egyének
és házak cz. czikket írta. — Munkái : 1.
Keresstes
vitések é s ötödik László. Pest,
1861. — 2. Elbessélések
a magyar történetből. U. ott, 1863. (2. kiadás. U. ott,
1882.) — 3. A napkeleti
regék
legszebb
gyöngyei.
A fiatalság számára Hoffmann
Ferencz után átdolgozta. U. ott, 1863.
Két rész. — 4. Erssébet.
Tört. beszély.
U. ott, 1865. — 5. Magyar
királyok
és hősök csarnoka.
U. ott, 1870. — 6.
Des Grafen K{oloman)
L(ásár)
BundFür die Jugang in dem Thiergarten.
gend deutsch. bearbeitet mit 12 colorir-

Hohenegger

mi

ten Bildern. Pest, 1870. —7.
Szkanderbég.
Tört. elbeszélés Albania múltjából. U.
ott, 1881. (Ifjúsági könyvtár I. szerk. H.
I.) — 8. Mária Terézia és a magyarok.
Regényes korrajz az ifjúság számára.
Bpest, 1883. — 9. Anna királyné
palotahölgyei.
Tört. regény Gonzales és
Moleri után ford. Kassa. 1884 (Felvidéki
Közlöny melléklete.) — 10. Magyar hősök a tizenhatodik században. Regényes
elbeszélések az ifjúság számára. Bpest,
(1885.) — 11. A gyónás titka. Regény.
Daudet Ernő után ford. Kassa, 1886.
Szinnyei

Könyvészete.

szete. — Kiszlingstein

—

Petrik

Könyvé-

K ö n y v é s z e t e és ön-

életrajzi adatok.
Hohenegger Lörincz,
theologiai doktor, győri kanonok, szül. 1782-ben Sopronban ; a papi pályára lépett és 1805ben theologiai doktor és tanár lett a
győri püspöki lyceumban, 1815. plébános
Rákoson (Kroisbach), 1827. győri kanonok, később ugyanott rector, a pesti
egyetem theologiai karának tagja, szentszéki ülnök, végre szent Adalbertről nevezett prépost. Meghalt 1842. jún. 9.
Győrött. — Czikkei a Hormayr Archivjában (VIII. 1817. Der fromme Kaiser,
költemény, IX. 1818. Der rächende Tag.
Legende, XI. 1820. Der Erzabt auf dem
Martinsberg. Eine Legende, XIV. XV.
1823—24. Denkmale der Wohlthätigkeit
des ungarischen Clerus); a Tudom. Gyűjteményben (1820. II. Győr ostromának
naplókönyve 1809.) — Munkái : 1. Empfindungen
der Stadt Raab am Tage
der feyerlichen Einführung ihres ehemaligen Stadt-Pfarrers des. . . Herrn Leop.
v. Somogyi in das Bisthum von Steinamanger. Raab, 1806. (Költemény.) — 2.
Predigt am 12. Nov. 1809 als am 25.
Sonntag nach Pfingsten, 5-ten nach der
Erscheinung des Herrn, an w e l c h e m . . .
Herr Johann Fennes. . .seine erste Messe
hielt. Oedenburg. — 3. Rede am OsterMontage den 3. April 1809 als am Erinnerungstage der von den Türken wie-
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dereroberten Stadt und Festung Raab.
Raab. — 4. Anrede an das löbl. bürgerlich uniformirte Schützen-Korps der
kön. Freistadt Raab. 1810. (U. ott). —
5. Wellington
der Sieger von Mont
St.-Jean. Oedenburg, 1815. (Költ.) —
6. Ľank-Gediclit
den geheiligten Majestäten Franz, Kaiser von Oesterreich,
Alexander, Kaiser von Russland, und
Friedrich Wilhelm, dem erlauchten König von Preussen, den grossmüthigen
Befreyern Pius des Siebenten, römischen
Pabstes, und der Stadt Rom. Lateinisch
gesungen von Josef Török ; verdeutscht
v o n . . .(Raab), 1815. — 7. Dem Durchlaucht. Hochw. Emst Für sten v. Schwarzenberg. . .bei seinem am 24. März 1819.
gehaltenen feierlichen Einzüge in das
Bisthum von Raab. U. ott, 1819. (Költ.)
— 8. Christus der Erstandene aus dem
Grabe als ein Herr der Todten im Grabe,
den Lebenden am Grabe dargestellt in
einer Rede am Ostermontage, den 3.
April 1820. in der gräflich Széchenyischen Gruft zu Zinkendorf. U. ott, 1820.
— 9. Zeichen der Zeit; auch ein Beitrag
zur Wiedervereinigung der christlichen
Confessionen. Pressburg u. Oedenburg,
1822. — 10. Beleuchtung
der Gregor
von Berzeviczy'schen Schrift: Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn. Gran, 1825. — 11
Oratio
in solemnibus exequiis . . . dm
Chrysostomi Novák, dicta in monte sacro
Pannoniae 2. Dec. 1828. (Győr.) — 12.
Bemerkungen
über Ferdinand Friedrich's
vertraute Briefe über die äussere Lage
der evang. Kirche in Ungarn. Gran, 1828.
— 13. Nekrolog Sr. Eminenz, des . . .
Fürsten Alexander v. Rudna und DivékUjfalu. Wien, 1833. (Különny. a Neue
theologische Zeitschriftból.) — 14. Festpredigten. Handschriftlicher Nachlass. U.
ott, 1853. (Két kötet, a szerző kőnyom,
arczk.) — Nevét 1820-ig Hochenegernek írta.
Hazai

s Külföldi

Tudósítások

1823. I . 8. SZ.,

983

1827.1. 22. SZ.— Schema tismus J a u r i n e n s i s 1843.
239. 1. — Pauler Tivadar, B u d a p e s t i e g y e t e m
t ö r t é n e t e i . 371. 1. — Petrik B i b l i o g r . — M.
Sión
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1891. 458. 1.

Hohenhausen Sylvester József, báró,
cs. kir. őrnagy, szül. 1735. febr. 4. Monsban Németalföldön; előbb az osztrák
hadseregben szolgált és 1781-ben őrnagy
volt az Eszéken Slavoniában állomásozó
csajkás-zászlóaljnál; később tér-őrnagy
Temesvárt. A császári osztrák hadsereget
elhagyván, a bajor választófejedelem szolgálatába állott és katonai rangban fokonként emelkedett. Meghalt 1814. szeptember 25. Ansbachban. 1765-ben járt Erdélyben. — Munkái : 1. Die
Alterthümer Daciens, in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten, als dieses schöne
Land die Römer regierten. Wien, 1775.
(Térképekkel és számos szöveg közé nyomott ábrával.) — 2. Illyrien,
Essegg,
1777. — 3. Der Grenzstab. U. ott, 1778.
Kazinczy Ferencz, E r d é l y i l e v e l e k . B p e s t
(Nemzeti K ö n y v t á r XII.) — Wurzbach, B i o g r .
L e x i k o n . IX. 193. — Petrik B i b l i o g r .

Honhenlohe Sándor herczeg, nagyprépost és kanonok Nagyváradon, sardicai
választott püspök (1824—1849), azelőtt
bambeigi kanonok és máltai lovag, született 1794. augusztus 17. Kupferzellben
Waldenburg mellett; meghalt 1849. november 14. Vöslauban Bécs mellett —
Munkái: 1. Der Fromme
Lebensmandel des hl. Johannes vor Gott. Grosswardein, 1826. — 2. Gesammelte
Reden
vermischten Inhaltes. Wien, 1830. — 3.
Lichtblicke und Erlebnisse aus der Welt
und dem Priesterleben. Regensburg, 1836.
— 4. Das ungestaltete Ebenbild
Gottes
in dem Menschen durch die Sünde. U.
ott, 1836. — 5. Kindische
Glaubensworte am Sarge der t heueren Mutter Judith Freyn Reviczky von Revisnye zu
Vöslau. 1836. — 6. Die Segnungen des
kath Christenthums. Regensburg, 1838. —
7. Rede auf die 300-jährige Jubelfeyer
des Ordens der hl. Angela Merici. Grosswardein, 1838. — 8. Predigten auf das

ganze Kirchenjahr. Regensburg, 1839.
— 9. Über den Unglauben unserer Tage.
am hohen
U. ott, 1840. — 10. Predigt
Namensfeste Maria, gehalten zu ManaRadna im Königreiche Ungarn. Wien, 1842.
— 11. Sermo occasione installations ill.
ac rev. dni. Ladislai 1. b. Bémer de Bezdéd et Kis-Báka in cathedrali ecclesia
die 28. Mai 1843. habitus. Magno-Varadini. — 12. Zwei Predigten
gehalten in
Linz 1843. — 13.
Vergissmeinnicht
für meine Geistesverwandte. Gr.-Wardein.
1844. — 14. Predigt bei der feierlichen
Einweihung der für die barmherzigen
Schwestern bestirnten Kirche in. . . Szatmár-Németi.. .1845. U. ott. — 15. Von
der Selbstprüfung
des Christen und den
Gefahren der Täuschung im Geschäfte
der Busse. Innsbruck, 1847. — 16. Szózat a magyar
clerushoz,
Nagyvárad,
(1848.)
Wurzbach.

B i o g r . L e x i k o n IX. 197. 1. (hol

bö életrajza s többi munkáinak jegyzéke
v a n . ) — M. Sión 1892. 52. 1. — Petrik

Bibliogr.

Hohl ( H o h l i u s ) Keresztély
Dávid,
a szépművészetek mestere. — Munkája :
Verám imaginem Leopoldi II. imperaloris optimi celsissimique Hungáriáé et
Bohemiae inelytae nationis Hungaricae in
ipsis solemnibus inaugurationis dilectissimi regis sui apostolici a. d. 18. calend.
Dec. 1790. Posonii factis versibus heroicis
delineare conatus est. Chemnicii.
Petrik

Bibl.

Hohl Mihály, r. kath. plébános, szül.
1851-ben Erdődön (Szatmárm.); 1876ban miséspappá szenteltetett föl; 1882ben Nagy-Majthényben káplán ; 1885-ben
administrator Szinfaluban. — Fehérgyarmati segédlelkész korában kiadott egy
Beszédet
halottak estéjére; később a
Jó Pásztor cz. egyházszónoklati folyóirat közölt tőle egy pár egyházi beszédet.
Hl. Sión

1893. 450. 1.

Hoitsy Miksa (domályosi), megyei szolgabíró, H. Lajos, a magyar kir. udvari
kamaránál számvevő tiszt, közbirtokos
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S z é c s é n y k é n (Nógrádm.) é s Paczolay Erzsébet fia; a váczi püspök jószágigazgatója volt, később pedig referens a helytartótanácsnál ; egyidőben kerületi jegyző
Nagy-Orosziban (Nógrádm.), majd szolgabíró volt és ü g y v é d ; Szirákon lakott, hol
1889-ben meghalt. — [Czikkei a Falusi
Gazdában (1856. Utánzásra méltó példa a
gyümölcsfa-tenyésztés terjesztésére. 1861.
Dzierzon-rajgyártás, Á l a n y á s méhkas meganyásítása, Válasz dr. Farkas Mihály úrnak értekezésére a természetes szaporodás. rajzás és bujtványozásról, 1862. A
tündér-méhes, Dinnyészet, Méhészet, Léprothadás, 1863. Méhészet, 1864. ft. Ormay
Norbert m é h e s e ) ; a Gazdasági Lapokban
(1856. Utánzásra méltó példa a gyümölcsfatenyésztés terjesztéséie); a Kerti Gazdaságban (1858. Szükséges-e a dinnyenöv é n y öntözése vagy sem s ha nem szükséges, akkor káros, A baromfidög ügyében,
Levelezés Nagy-Orosziból, Dinnyészet ér
dekében, Adatok Nagy-Orosziból, ez évi
kertmívelet némely jeleneteiről, Válasz
t. Földváry Kálmánnak és Fogarassy Jánosnak, 1859. Dinnyetenyésztés öntözés
nélkül, Aszudinnye csemege készítése,
1860. Fatenyésztés és m é h é s z e t ) ; a M.
Gazdában (1859. Dinnyetenyésztés öntözés nélkül, Vidéki tudósítások NagyOrosziból, 1861. Verőczéről, N ó g r á d m . ) ;
a Vasárnapi Újságban (1861. A Dzirdzon
méhészetről, 1873. A v é n papajkó életleírása) ; a Kertész Gazdában (1865. Szalm a - e vagy fakaptár, 1866. A hideg időjárás befolyása ti méhekre május derekán.)
— Munkái: 1. Pens, újévi s névnapi ajándék növendékeknek, v a g y hasznos és
mulatságos értekezése egy atyának gyermekei előtt a pénzről. Buda, 1813. — 2.
Dinnyetan,
vagy a dinnye növény- és
annak termesztésénél előforduló tárgyak
elméleti és az eddigitől sok tekintetben
eltérő d i n n y e m í v e l é s a z o n módjának, mely
a legbiztosabb eredményhez vezet, tapasztaláson alapult s okokkal támogatott
előadása. Pest, 1857.
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Szinnyei

Könyvészete.

— Petrik

Bibi. és

Hoitsy Pál szives közlése.
Hoifcsy Pál
(domályosi),
bölcseleti
doktor, országgyűlési képviselő, szül. 1850.
decz. 31. Vatyán (Pestm.); iskoláit 1861 —
69-ig Nagy-Kőrösön, Sopronban. Pesten
és Szarvason v é g e z t e ; 1869-ben Budapestre jött az egyetemre, hol a bölcseleti
tanfolyamot hallgatta s a tanárképzőnek is tagja v o l t ; 1873-ban letette a
doktori szigorlatokat és 1874. decz. 22.
a tanári vizsgát a physikából és mennyiségtanból, mire októbertől Jedlik Á n y o s
egyetemi tanár mellett mint physikai assistens volt alkalmazva. 1873. okt. katonai
kötelezettségének eleget teendő, a 2. sz.
mérnökkari ezredbe lépett és hadnagy lett.
1875—77-ben külföldön tartózkodott és
három félévig Berlinben hallgatta Helmholtzot, Du-Bois-Reymondot, Kirchhoffot,
valamint Förster és Titjen csillagászok
előadásait és Dühring aesthetikai leczkéit
és másfél évig dolgozott az ottani csillagvizsgálóban. 1876—77 telén a pólai csillagvizsgálónál Palisa mellett nyert alkalmazást. Hazajővén, 1877. szept. 13. a
budapesti VIII. ker. főreáliskolához a mathematikának helyettes tanárává neveztetett ki, hol három évig működött. Mint
a függetlenségi párt jelöltjét a gyomai
kerület 1881-től háromszor e g y m á s u t á n
választotta meg országgyűlési képviselőjének, függetlenségi és 48-as programmal.
A képviselőháznak egy cyclusban jegyzője volt. Az 1892. választáson a székelykeresztúri kerületből jött fel az országgyűlésre. A függetlenségi s 4 8 - a s párt
kettészakadásakor az Ugron-féle árnyalat
híve volt, de később e fractio legtöbb tagjával együtt visszatért az anyapártba. Az
1895. febr. pártbomlás alkalmával az
Ugron-csoporttal tartott. A zárszámadások
vizsgáló bizottságának tagja. — Mint író
1873-ban lépett föl több folyóiratban,
szakmájába vágó dolgozatokkal, később
publicistikával és politikával kezdett foglalkozni. Munkatársa, később ideiglene-
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sen felelős szerkesztője volt a Függetlenségnek, Verhovay l a p j á n a k ; ezen lapba
írt czikkeiért 1880-ban az államügyészség sajtóperbe fogta, az esküdtszék azonban fölmentette. Ugyan-e czikkeiért a
katonai hatóság is vizsgálatot rendelt
ellene ; mire H. beadta lemondását katonai rangjáról, a mit azonban a katonai hatóság nem fogadván el, őt tiszti
rangjától megfosztotta. 1880. októbertől
rendes munkatársa s vezérczikkírója lett
az Egyetértésnek és az maradt 1889-ig.
Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1877. A csillagvizsgálás mai feladatai. 1878. A meteorok mint az élet hordozói, 1879. A nap melegének forrásai,
Meteorologia mint időjóslás, 1884. Mikor
lesz e s ő ) ; a Vasárnapi Újságban (1877.
Leverrier, 1»78. Pater Secchi. A Miskolczöt elpusztított vihar. 1879.
Edison,
1880. A szelekről, A talajváltozás által
okozott földrengések és Zágráb esete, Budapesti középidő és válasz Heller Ágostnak, Napfoltok és Napkitörések, 1881. A
ménesek világa, Balla Károly iratai, Új
világosság, A jelenleg látható üstökös,
Csillagászok dolog közben, 1882. A Vénus átmenetele decz. 6., 1888. Ujabb találmányok, Villamos kiállítás, 1884. Kihaló emberfajok. Az ég pirkadása, 1887.
A villám fotographiája, A holdlakók napfogyatkozása, Ideális tájkép a Jupiter legbelsőbb holdjáról, 1889. Az Eiffel-torony,
1898. Puskás Tivadar, A felhők, képekkel. 1894. Geologia és államalakulás,
mutatvány) ; az Egyetértésben (1879. 181.
sz. Dove, 312. sz. Arago, 1883. 57. sz.
Az akadémia és feladata, 1884. 307. sz.
Horváth Cyrill és a magyar philosophia,
1888. 25. sz. Báró Majthényi Ottó és
1894 óta Közéletünk cz. közlemények 0 .
jegy alatt); a Havi Szemlében (1879. Az
időjósJás mint b a b o n a ) ; a Fővárosi Lapokban (1879. Madách mint csillagász);
Az Arad és Vidékében (1881. 125., 150.
sz. vezérczikkek); az Otthonban (1875. III.
Aristokratia és demokratia az anyavilá-

gon belől); a Nemzeti Hirlapban és Magyar Hirlapban. — Országgyűlési beszédei közgazdasági, honvédelmi, nevelésügyi sat. kérdésekben, a Naplóban vannak.
— Munkái: 1. Csillag-észlelés
a keletnyugoti vonalban. Bpest, 1877. (Értekezések a mathem. oszt. köréből V. 3.)
— 2. A biztosság feltételei bolygók pályaelemeinek számításánál. U. ott, 1877.
— 3. A mi az embert környékezi.
Olvasmányok a természet világából, a művelt közönség s az ifjúság számára. Dr.
Berlin munkája n y o m á n a hazai viszonyokhoz alkalmazva írták többen. U. ott.
1883. (146 ábrával.) — 4. A nagy
természet és a kicsiny
ember. U. ott, 1883.
Népszerű természettudományi Értekezések.) — 5. Mikor lesz eső? U. ott, 1884
(Népszerű természettudományi előadások
45.) — 6. Népszerű
csillagászattan.
Az
égboltozat e g y e t e m e s leirása. Flammarion
Camille után ford. U. ott, 1882. Két kötet 360. ábrával. — 7. Jövőnk és az uralkodóház. Geologia mint politikai tényező.
U. ott, 1894. (Ism. Vasárnapi Újság 21. sz.)
— Kéziratban : Az égitestek mozgásának
mechanikájáról cz. terjedelmes munka.
— Jegyei : H. P. és h—p—.
Vasárnapi
Egyetértés

Újság 1879.
1883.

58.

sz.

11. Szám
—

arczk.

Komjáthy

—
Béla,

Védbeszédek politikai sajtóperekben. Bpest,
1884. —

Sárosmegyei

Közlöny

1887. 12. s z á m . .

(Latkóczy.) — X Salon VIII. 1887—88. arczk.
—

Kiszlingstein

Könyvészete. —

Sturm,

Uj

Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 234. 1.
—

Pallas

Nagy

Lexikona

I X . 289. 1.

(Balla

Mihály) és önéletrajzi adatok.
H o i t s y Sámuel
(domályosi), ág. ev.
lelkész Micsinyén ( Z ó l y o m m . ) ; ő szervezte 1849-ben falujában a népfelkelést;
a miért H a y n a u haditörvényszék elé állíttatta s halálra ítélte ; hét évig volt elzárva, azután kegyelmet kapott. Meghalt
1868-ban. — Czikkei a Prot. Jahrbücherb e n ( 1 8 5 5 — 5 6 . Beiträge zur Verfassungsgeschichte der protestantischen Kirche in
Ungarn.) — Munkái: 1. Fünf
Briefe
geschrieben aus Pesth an der Theiss von.
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D. H. Karlstadt, 1833. (Névtelenül.) — 2.
Apologie des ungarischen Slavizmus von
S. H. (Briefe an Herrn Ludwig von Kossuth
Redacteur der Pester Zeitung.) Leipzig.
1843. (Névtelenül.) — 3.
Katechismus
Doctora Martina Lutera. Pesth, 1858.
— Irt még néhány egyházi éneket is.
Hoitsy Pál szives közlése.

1891. —

Magno - Varadiensis

SI. Könyvészet

1884.,

1886.

Holcsek György, r. kath. plébános,
szül. 1811. ápr. 5. Pudmericzen (Pozsonyin.) ; a bölcseletet mint piarista
Szegeden, a theologiát mint esztergomfőmegyei növendékpap Nagyszombatban
végezte. 1835. szept. 30. fölszenteltetett.
Administrator volt Kesztölczön két hónapig ; segédlelkész Majthényban szintén
két hónapig; administrator Jablonczán
egy évig és egy hónapig ; segédlelkész
Nádason (Pozsonym.) hetedfélévig; innét 1843. okt. 8. Veszelére került plébánosnak ; 1848-ban Óhajra ment át, 1865ben pedig Jászfalura (Komáromm.), hol
1869. máj. 4. meghalt. — Czikkeket
írt a Kvety cz. cseh mulattató folyóiratba
s egyéb hírlapokba magyarul és tótúl ;
úgy szintén a Cyrill és Method tót lapba
(1850—51.); végre az István bácsi Naptárába(1869. Rózsa-ünnep Magyarhonban,
mint az erkölcsiség hatalmas tényezője.)
Necrol.

Strigon.

1 5 9 . — Zelliger

lépett a rendbe s 1880. júl. 7. fölszenteltetett; előbb a tatai, most a nagy-károlyi gymnasium tanára, hol a görög
nyelvet tanítja. — Programmértekezése
a tatai r. kath. gymnasium Értesítőjében
(1885. A delphii amphiktyonia szerepköre a görög történelemben.)
A kegyes

Holbesz József, r. kath. lelkész és Biharmegyének bizottsági tagja, szül. 1832.
febr. 29. ; pappá szenteltetett 1856.
márcz. 15. ; administrator volt BelényesSzent-Mártonban 1873-tól és azután Vaskón és 1883-tól nyugalomba vonult. —
Munkái : 1. A congrua vagy az alsóbb
papság helyzetének javítása. Röpirat.
Bpest. (1886.) — 2. Az urna előtt. Röpirat. U. ott, 1887.
Schematismus
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Alajos,

házi írók Csarnoka 172. — fiémethy,
vicus, Series Paroehorum 625. 1.

Egyludo-

H o l c z i n g e r Imre, kegyes tanítórendi
áldozópap és tanár, szül. 1857. jan. 30.
Rédén (Veszprémm.); 1875. szept. 8.

tanitórend

Névtára

1 8 9 3 . 5 9 . 1.

Ferencz r. kath. plébános, szül. 1813. febr. 10. Selmeczen.
1829-től a bölcseletet és theologiát Nagyszombatban hallgatta; 1836. márcz. '26.
fölszenteltetett; segédlelkész volt PjergSzélaknán, 1837. Selmeczbányán, 1843.
plébános Viszokán, 1855. Nagy-Hinden,
hol 1871. jan. 17. meghalt. — Zeneszerző
volt és több mű darabot írt.
Holczschuch

Majer

István

159. 1. —
noka 172. 1.

gon.

Bibliogr. 45. 1. — Necr.
Stri~
Zelliger,
Egyházi írók Csar-

H o l d h á z y János, vál. püspök, győri
kanonok, szül. 1840. febr. 18. Váczon ;
tanulmányait ugyanott és Győrött végezte,
a theologiát is ott hallgatta. 1862. aug.
22. misés pappá szenteltetett föl. A fiatal papot Simor püspök tanulmányai
végeztével azonnal udvarában alkalmazta.
Zalka püspök pedig titkárává, utóbb a
kisebb papnevelő igazgatójává nevezte
ki; öt évig állott H. e nevelőintézet élén,
midőn 1877-ben József főherczeg meghívta fiainak József Ágost és László
főherczegek nevelőjének, mely feladatának 15 évig megfelelt. Az atya által
kitűzött programmot: Neveljen fiaimból
jó magyarokat és vallásos embereket,
törekedett megvalósítani. Nevelői pályájának bevégezte után is a főherczegi
család a távozót barátságában megtartotta. Ez állásában többféle kitüntetés
érte : a pápa Litkos kamarásai közé igtatta, püspöke pedig 1882-ben a győri
székesegyház kanonokává s czímzetes
apáttá terjesztette föl kinevezés végett.
Tíz évi szolgálatideje után a király a
vaskorona-renddel tüntette ki. Midőn pedig 1892-ben távozott, hogy győri stal-
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lumát elfoglalja, tribuniczi vál. püspökké
neveztetett ki. Azóta Gyó'rött működik
a káptalanban, hol a püspöki tanítóképző
felügyelője, a kath. kör elnöke, a városi
törvényhatósági bizottság tagja. —Czikkei a pápai Ifjúsági Plutarchban (II. 1.
1860. Mezzofanti József), a Győri tört.
és régészeti Füzetekben (1862. Kazinczy
Ferencz levele Tatay Jánoshoz); a Religioban (1863. I. 40—47. sz. VIII. Bonifácz, egyháztörténelmi tanulmány), a
Győr vármegye és város egyetemes leírásában (Bpest, 1874. A győri püspökség
egyházhatósági területe, A győri székesegyház) ; írt még több czikket is a napilapokba s folyóiratokba. — Munkája:
Egyházi beszéd, melyet szent István
király ünnepén 1875. aug. 20. a budai
vártemplomban mondott. Győr. 1875.
Némethy
lékkönyv.
Lexikona

Lajos,
Dicsbeszédek 42. 1. —
Győr, 1892. 139. 1. — Pallas
IX. 298. 1. (Zelliger Vilmos.)

EmNagy

H o l e c z András.
— Czikke az Athenaeumban (1840. II. Egy érdekes kérdés
az úrbéri szabályozat tárgyában.) —
Munkája : Menyegzői ajándék, melyet
. . .Nagy Mihály úrnak a miskolczi evang.
szent ekklésia.. .lelki-pásztorának, Mayer
Anna hajadon leányzóval 1824. pünkösdhava 4. lett házassági öszvekelésre szentelt. Miskolcz. — Kézirati munkája:
Magyar nyelvtani értekezés. Miskolcz,
1823. 7 levél ívrétben (a m. n. múzeum
kézirattárában).
Petrik Bibliogr.
Holecz István r. kath. plébános NagyCzenken (Sopronm.). — Munkája : Ex
damno lucrum az az kárbul lett haszon.
Avagy veszteségbül való nyereség. Melyet néhai. . . Erdődi gróff Pálffy Antonia
asszonyságnak, .groff Cziráki László. . .
párjának szomorú exequiái alkalmatosságával élő nyelvel magyarázott. . .1766.
Sopron.
Petrik Bibliogr.

János, gymnasiumi tanár, született 1846. nov. 1. Beszterczebányán,
Holecz

hol a gymnasium nyolcz osztályát végezte s 1868-ban a budapesti egyetem
hallgatója lett. Mint próbaéves tanárjelölt került a beszterczebányai gymnasiumhoz; a próbaév után a szakolczai
kir. kath. gymnasiumhoz neveztetett ki
helyettes tanárnak és 1875. aug. 10. óta
ugyanott mint rendes tanár működik.
— Programmértekezése a szakolczai kir.
kath. gymnasium Értesítőjében (1880.
Platón Phaedonja.)
Önéletrajzi adatok.

Holéczy Mihály, ág. ev. lelkész és
esperes, szül. 1795. okt. 16. Komáromban ; iskoláit szülővárosában és a pozsonyi ág. ev. lyceumban járta; onnét jött
vissza Komáromba, hogy 1814. júl. 5.
tanítói (praeceptor) állását elfoglalja az
ottani ev. egyházközség iskolájánál ;
1815. nov. 1. rector lett; azonban már
1816. febr. 19. más töltötte be helyét és
ő Csákvárra távozott rectornak ; onnét
pedig Nagy-Szokolyba (Tolnám.) ment
lelkésznek, hol 1838. márcz. 29. meghalt. — Költeményeket irt a Szépliteraturai Ajándékba (1821 — 1827), a FelsőMagyarországi Minervába (1825. XII.), a
Koszorúba (1829—32., 1838.); czikkeket
a Széplit. Ajándékba (1821. Körültekintés a komáromi várban), a Tudományos
Gyűjteménybe (1824. V. A komáromi
földindulások, francziául közölte Férussac, Bull. Scient. Nat. XVIII. 1829. 195.
1., 1825. V. Rév-Komáromnak esmertetése, 1826. IV. A Vértesekben talált kővé
vált fogról, VII. A majki klastrom időnkben. IX. Zrinyi Miklósnak a vadkan által elesettnek lélek-képe s halál-évében
tettei, IX. Nedeczi és szentbékalyai állítólagos római régiség tréfás megfejtése.
1827. IX, Mozárt élete, X. A francziák
Pozsonynál 1809-ben, 1828. I. Portugalliai Henrik, VIII. Eugeniusnak a zentai
ütközetről Leopoldhoz írott levele, és a
meghaltakról s megsebesettekről kiadott
tudósítás, 1829. IV. Bregetiumi és Báróczházi régiségek, V. A martinestyei
31.

iv

sajtó

alá

adatott

1895.

deciember

4.
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viadal, XII. Zsidó barátok Szíriában.
1830. VI. Nyomozások a czigányokról.
VII. A selyemtenyésztés története s jelen
való állapotja Tolna vármegyében, X.
Qu. Horatius Flaccus és könyvismertetés, 1831. IV. Amerikai egyesült államok
vallás tekintetében, VII. Egy gondolat
az üstökösökró'l, VIII. Emlékoszlop a bét
esztendős háborúról, IV. Mahometnek
Tököly Imrét magyar fejedelemségbe
igtató levele. 1682, X. Az első dolgok.
1833. I. Amerikát az ó-kor esmérte. VI.
A havi s héti napok magyar nevezetéről.
X. Mahomet a koránról a koránban,
XI. A régiek baziliszkusának lehető származásáról. XII. Belgrád hadi történetei,
1834. I. Melyik médiai király Arphaxard?
III. A magyar nemzet értelme, VI. A
szabadító-háború Dunán-túl. VII. Aba
Sámuel. 1835. VI. A szabadító-háború
Dunán és Tiszán innen, VIII. Kempelen
Farkas automatjai. IX. Herodot a Scythákról, X. Szentmártonyi Ignácz csillagász hazánkfia Lissabonban, Chladni
német természettudós hazánkfia, Gieseke,
Hummel, Palugyánszky Mihály, 1836.
II. MO HERIAM di PESCEIORUM TUNIATI. III. Szent Tamás apostol Amerikában, VI. Az egyiptomi történetnek melyik periódusához tartozik az exodus?,
VII. A szabadító háború Tiszántúl, 1837.
I. A nagy Fridrik esméretéhez adatok,
IV. Valami a veres barátról, V. Karinfhiában a magyarok Althofennél és Bleiburgnál, A. holttenger, IX. Wieliczkai és
bochniai sóaknákról. XI. Az aranykert,
1838. I. A szabadító háború Magyarország határain kívül, 1680—1699. X. Thüringen-hesszeni Erzsébet; kivonatokat
közölt 1828—29-ben az Allg. KirchenZeitungból és 1828,1832,1837-benkönyvismertetéseket) ; a Kritikai Lapokba (1834.
IV. Az úgynevezett prágai táblák ügyében
Horvát István ellen); egy anakreoni versezetét közli a Figyelő (XX. 163.) Kolmár
Józsefnek. Vigasztalás szava a keserűség
napjaiban. Keszey Klára asszonynak várI d . S z i n n y e i J . , Magyar í r ó k IV.

bogyai Csepy Zsigmond. .. élete párjának . . . koporsója felett mondott prédikáczió apr. 17. 1815. Rév-Komáromban cz.
füzetéből. — Munkái: 1. A rév-komáromi augusstána vállástételt tartó evangyélika oskolának emlékesete. Rév-Komárom, 1823. — 2. Óda b. Podmaniczky
Károly úrhoz, midőn a Duna túlsó kerületi
aug. vallástételt tartó evang. superintendentiában a főinspektorságot fölvette.
Pest. 1826. — Losonczi István, Hármas
Kis-Tükör cz. munkáját új rendszerben
kiadta... és a dunántúli kerületi evangélikusok Névtárát 1834-re szintén kiadta
saját költségén. — Kézirati munkái: Vegyes tárgyú kéziratai 1823—27. 4rét 32
levél és Zrínyi Ilona Munkácsott 1829.,
ebhez: Oda a pozsonyi magyar társasághoz 4rét 15 levél és levele Horvát
Istvánhoz, Csákvár, 1826. okt. 2. (a m.
nemzeti múzeumban); egy verses kötete
van gyűjteményemben 1813-ból 8rét
106 lap, melynek táblájára írta születésének dátumát.
Figyelmező
31. SZ.

—

30. sz. —

1838.
Hazai
Egyházi

116. 1. — Szinnyei

17. SZ.
s Külf.
Névtár

—

Jelenkor

Tudósítások

1838.
1838. I.

1838-ra. Kőszeg,

Könyvészete.

Holéczy Miksa József, ág. ev. lelkész
Felső-Prándorfon Hontmegyében. — Munkája : Reč Kteron pri úvode svého mladšiho syna dojh. Sigismunda Jozefa Holéczy do ufadu knéžseho pri ev. a. v.
devieanské v čas 106. roíniho jej osamostetnéhi a památce založení a posvečeni chrámu v nedeli XXIV. pro sv.
Trojici r. 1891. povedel. Rózsahegy, 1892.
(H. fiának lelkészszé avatásakor mondott
beszéde.)
A m. n. múzeum könyvtárában levő példányról.

Holitscher Fülöp földbirtokos, szül.
1822. aug. 19. Budán, hol atyja gyártulajdonos volt; szülei 'a kereskedői pályára szánták fiukat, azért Bécsbe küldték,
hol a kereskedelmi iskolában az ahhoz
szükséges ismereteket megszerezte; azután egy ottani kereskedői háznál gva32
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kornok lett. 1842-ben atyja üzletébe
vette s utóbb üzlettársa lett. halála után
pedig czégvezető ; több nagyobb iparvállalatnak tulajdonosa s részese, ezenkívül
a kir. váltótörvényszék ülnöke volt. A
70-es években egészsége meggyengülvén,
az üzlettől visszavonult birtokára Alagra
(Pestm.), hol mezei gazdálkodással és az
irodalommal foglalkozik. Téli tartózkodása Budapest. — Irodalmi működése,
míg kereskedő volt, a nemzetgazdászatra
szorítkozott és Fidelius álnév alatt írt;
állandó levelezője volt a hazai s külföldi
szaklapoknak, többi közt tárczákat írt a
Pester Lloydnak is. — Munkái: 1. Bie
österr. Nationalbank
und ihr Einfluss
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Monarchie von Fidelius. Wien. 1875.
(Lónyay Menyhért, Bankügyről, Bpest,
1875. cz. munkájában 579. 1. elismerőleg
nyilatkozik e műről.) — 2. Im
Banne
Fortunats. Boman. Bpest. 1882. — 3.
Erzählungen. U. ott, 1884. — 4. Gedanken und Gestalten. Dichtungen. Breslau,
1887. — 5. Krone und Beyer. Drama
in fünf Aufzügen. U. ott, 1888. — 6.
Skanderbeg. Drama in 4 Aufzügen. U.
ott, 1890. — 7. Carols Weltreisen und
Abentheuer. Ein Märchen für die reifere
Jugend. Illustrirt von H. Strake. Stuttgart,
(1892. Szines képekkel.) — 8. Ber letzte
König von Polen. Drama in 5 Aufzügen.
U. ott, (1893.) — 9. Splitter und Balken. Dichtungen. U. ott, 1895. — 10. Bie
tolle Martha. Drama in einem Akt. U.
ott, 1895. — 11. Neues Leben. Traumgebilde, in 3 Akten. U. ott, 1895. — Megjegyzendő, hogy munkáinak tárgyát részben a magyar életből és történelemből
vette s drámáit versben írta.
Horváth
Ignácz
Könyvészete 1882., 1884. —
Kürschner,
Deutscher Literatur-Kalender.
Stuttgart, 1892. 432., és önéletrajzi adatok.

H o l k o Mátyás, ág. ev. lelkész, szül.
1719. márcz. 28. Taksonyban (Taxoviae)
(Gömörm.), hol atyja H. Mihály akkor
rector volt; tanult Dobsinán négy évig,
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Osgyánban. azután ismét Dobsinán és
Lőcsén; 1741-ben a vittenbergai egyetemre ment ; midőn onnét visszatért,
egyideig mint magánzó élt rokonánál
Hlaszny Jakab tanítónál. 1744. ápr. 16.
pappá szenteltetett föl Kobelárba; onnan
1749. Nyustára, 1755. Szkálnokra ment
lelkésznek, hol 1785-ban meghalt. —
Munkája a Kollár-féle Zpievanok cz.
gyűjteményben jelent meg ; kéziratait
pedig Bartholomaeides János László használta fel: Memoriae Ungarorum qui in
alma condam Universitate Vitebergensi
...studia in ludis patriis coepta confirmarunt Pesthini. 1817. cz. munkájában.
Bartholomaeides,

1. —

vicék,

Memoriae Ungarorum 244.
Dejiny Literatúry Slovenskej

28. 1.
H o l k o Mátyás, ág. ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1757-ben ; első oktatását
atyjától nyerte ; azután Osgyánban három évig, Lőcsén négyig és Pozsonyban
tanult; 1781-ben a vittenbergai egyetemre
ment. Hazájába visszatérvén, 1783. okt.
13. Dobsinán papnak szentelték föl és
Szkálnokon volt kilencz évig lelkész, onnét Bima-Brezóra ment és 1799-ben
Bima-Bányára. A kis-honti egyházkerület seniora volt. Meghalt 1832-ben. —
Czikkei, beszédei s értekezései a Solennia
. . . Kis Honthanae evangelicorum, Neosolii cz. gyűjteményben jelentek meg
(IV. 1814. Dialógus de ignobilibus nobilium parentum filiis et educatione, V.
Commentatio de obedientia tanquam
primo bonae educationis fundamento,
VIII. 1817. Commentatio historico-literaria de documentis literariis, XI. 1820.
Animadversiones quaedam circa abusum
titulorum noştri temporum, XII. 1821.
Meditatio de sepultura hominum et inprimis de consvetudine cadavera human a
in, et cum arcis sepeliendi, restringenda,
XIV. 1823. Salutatio ante lectiones, Oratio de mutuo amore et conjunction e
virorum equestris atque ecclesiastici ordinis, XV. 1824. Oratio, de dignitate v.
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d. ministrorum et superintendentum, dum
Paulus Jozeffy in superintendentem inaugurare tur a. 1823.. XVI. 1825. Declamatio pro garrulitate mulierum, XVII.
1826. Observationes quaedam de artibus
elegantioribus et mythologia gentili atque
Christiana,

cum

d u a b u s f a b u l i s ex m y -

thologia Christiana petitis, nempe : I. Baptistae Mantuani, de discrimine ruris et
urbis. II. Desid. Erasmi Roterdami: De
Caino. XVIII. 1826. Oratio ad juventutem
hungaram de studio linguae hungaricae
cum studio lingvae latinae, ejusque classicorum autorum conjugendo, XIX. 1828.
Salutatio ante lectiones, XX. 1829. Salutatio ante lectiones. Báseň, neb rozprawka o Zahradnj rozkossi, XXI. 1831.
Salutatio ante lectiones, Supplementa et
additamenta quaedam ad relationem
suam de stipendiis et beneficiis hungal'orum in exteris universitatibus, XXII.
1831. Diploma quo Paulus Jozeffy in
doctorem theologiae renunciatus est per
academiam Jenensem ; ezeken kívül
Appendix I. et II. commentationes suas
de documentis literariis, a X. és XII.
kötetben); van egy tót parentatiója Schuleck Mátyás tiszolczi lelkész fölött, a
Memoria Matthiae Schuleck.. .Neosolii.
1815. cz. munkában. — Munkái: 1. Oratio de laudabili conjunctione virorum
literatorum, qua inel. ac vener. senioratui Gömöriensi evang. a. c. publicam bibliothecam suam Bethlérini inauguranti
vicinus senioratus Kis-Honthensis applaudebat die 26. Junii an. D. 1816. Pestini. — 2. Commentatio II. historicoliteraria de documentis literariis in
senioratu Kis-Honthensi evang. aug. conf.
brevi illorum indice, ad finem usque
secuii III. post reformationem sacrorum
deducta. Occasione tertii jubilaei secularis ecclesiae evangelicae, et nonae solemnitatis
anniversariae
bibliothecae
Kis-Honthanae edita... die 13. Septembris anno 1817. Neosolii. 1818. (Különnyomat a Solenniából.) — Bartholo-
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maeides még egy tót költeményét említi,
melyet 1809-ben szavalt és mely Beszterézebányán 1811-ben megjelent, de
czímét nem adja.
Bartholomaeides,
Memoriae Ungarorum 277.
1. és Notitia Comitatus Gömör. 418. 1. —
Dejiny Literatúry Slovenskej 28.1. —
VUek.

Petrik

Bibliogr.

Hollady Jenő, r. kath. lelkész, szül.
1860. febr. 8. Nagv-Bittsén Trencsénmegyében; a gymnasium három első osztályát Zsolnán, a IV. és V. osztályt Esztergomban végezte. 1875. júl. 4. esztergomi
főegyházmegyei papnövendéknek fölvétetvén, a bölcseletet és theologiát Esztergomban hallgatta 1881-ig. Nevelő volt
Nyergesujfalun (Esztergomm.); majd 13
hónapig a hgprimási irodában nyert alkalmazást. 1882. júl. 6. pappá szenteltetett föl és kövesdi, 1883. máj. 11-től
csejtei segedlelkész volt; 1887 óta assakürthi administrator. — Előszeretettel
foglalkozott a szépirodalommal; írt tárczaczikkeket, elbeszéléseket, könyvismertetéseket, költeményeket sat., ezek közül
a főbbek az Esztergomban (1880. Galamb,
beszély) ţ a M. Nyelvőrben (1880. Rege
a királyfiról); a M. Koronában (1881. 106.
sz. Széchenyi György élete. 101., 102.
sz. A szépművészetek nemesítő hatása);
az Uj M. Sionban (1881. Canus Menyhért, 1882. Az egyház és a tudomány);
az István bácsi Naptárában (1881. A
megtért, pályadíjat nyert beszély); a Kath.
Hetilapban (1881. Az uj Nepomuczénus); a nagyszombati Népnevelőben (1884.
A babonáról); az Esztergom és Vidékében (1887. 22. sz. Bátori emlékezete.).
Egyházi írók Csarnoka 172. 1. —

Zeitiger,
Schematismus

Strigoniensis

1893. 103., 261.. 284.

Hollaender Leo, orvosdoktor, eperjesi

sárosmegyei származású, 1832-ben a pesti
egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet
és 1840-ben gyakorlóorvos volt Homonnán (Zenplénm.) — Munkája: Dissertatio inaug. medica de bronchitide. Pestini, 1832.
Kupp,

Beszéd 15G. —

Bugát

és

Flor,

33*

Ma-

1023

Hollósi -

gyarországi Orvosrend Névsora 1840-re 120.
— Szinnyei

Könyvészete.

Hollaki Antal (kis-halmágyi), főkormányszéki titoknok, később tanácsos, H.
Antal az 1790. országgyűlésen királyi hivatalos és Török Czeczil fia ; 1823-ban
a kolozsvári szinházat bérelte s annak
igazgatója volt. Ő létesítette ugyanott a
jelenleg is fennálló zeneconservatoriumot;
maga is zeneszerző volt. Meghalt 1853
körűi Aradon. — Színműve : Hasonlatosság, vígj. 3 felv.. Forqueot munkája, Vogel
után ford, (előadatott 1837. okt. 17. a
pesti nemzeti színházban, hol kézirata is
meg van. Ism. Vörösmarty, Minden munkái XII. 45. 1.).
Könyves
Máié,
Játékszini
1834. 116. — Köváry László,
tesebb családai. Kolozsvár,
unokaöcsesének H. Imrének

Koszorú. Pest,
Erdély neveze1854. 117. 1. és
szives közlése.

Hollaki Arpád (kis-halmágyi). ügyvéd,
kir. aljárásbíró, H, Albert és Váradi Erzsébet fia, szül. 1843. márcz. 3. Körösbányán Zarándmegyében ; a gymnasiumot Aradon, Szebenben és Kolozsvárt
végezte ; a jogot Nagyváradon (1862—65.)
hallgatta, hol ügyvédi gyakorlaton is volt.
1868-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett és
1877-ig ügyvédkedett. 1877. ápr. 27. lépett a hivatali pályára s 1878-ig a jászberényi törvényszéknél jegyző volt. 1879
óta pedig a székesfejervári kir. járásbíróságnál aljárásbiró. Meghalt Vaálon Fehérmegyében 1889 körűi. —Jászberényben az ottan megjelent Jászkürtnek rendes
munkatársa volt, a törvényszéki rovatot
vezette. — Munkái: 1. Járásbirósági kézikönyv. Tartalmazva 212 rendbeli különféle végzés-, ítélet- és jegyzőkönyvmintázatot. . .Székesfejérvár,(1879.,újabb
átdolgozásban. U. ott. 1887.) — 2. Törvényszéki kézikönyv. U. ott, 1881. —
3. Járásbírósági kalauz. U. ott, 1884.
Kővári

László,

dai 117. 1. —

Erdély nevezetesebb csaláKiszlingstein

Könyvészete. —

Nagyváradi kir. akadémia
százados múltja. Bpest, 1889. 221—223. 1. —
Önéletrajzi adatok és unokaöcsesének II.
Imrének szives közlése.
Bozóky

Alajos,
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H o l l a k i Imre (kis-halmágyi), volt országgyűlési képviselő, H. Imre nyug. százados és erdélyi országgyűlési hivatalos
(kit 1848. okt. 26. birtokán Ácsován az
oláhok halálra kínoztak, minek következtében nov. 19. meghalt) és Melczer
Anna fia. szül. 1844. aug. 10. Ácsován
(Zarándm.); középiskoláit Aradon. NagyEnyeden és Gyula-Fehérvárt végezte ; a
jogot 1862—65-ben Nagyváradon hallgatta. 1869. okt. ügyvédi oklevelet nyert
és Déván telepedett meg, hol élénk részt
vett a közéletben. 1884-ben a dévai kerületben ellenzéki programmal fellépett,
azonban kisebbségben maradt; de 1887ben a körösbányai kerületben megválasztatott országgyűlési képviselőnek, a hol
a nemzetségi jelölt fölött diadalmaskodott;
tagja volt a mérsékelt ellenzéknek. A
képviselőházban három beszédet tartott:
az igazságügye tárczánál a Bach-féle még
most is érvényben fentartott rendeletek,
sajtótörvény sat. felett; a költségvetésnél
és a consularis biráskodásnál. A gyulafehérvári ügyvédi kamarának is elnöke.
— A Pesti Naplónak 1865-től levelezője
volt Zarándmegyéből névvel és névtelenül ; írt költeményeket a Várad cz. emlékkönyvbe (1864. eredeti s ford. Horácz
és Goethe után.) — Szerkesztette a Hunyad cz. hetilapot 1877. ápr. 17-től
1878. szept. 30-ig Déván.
Bozóky
Alajos,
Nagyváradi kir. akadémia
százados múltja. Bpest, 18S9. 221—223. 1. —
Scurm,
Uj Országgyűlési Almanach 1887—
92. 224. 1. (hibás dátumokkal) és önéletrajzi
adatok.

Hollaki Zoltán (kis-halmágyi), kir.
törvényszéki irodaigazgató, H. János fia.
szül. 1856. júl. 2. Aldobolyban Háromszékmegyében ; taníttatása végett szülei
Brassóba költöztek és az ottani r. kath.
főgvmnasiumban kezdette tanulását. Szülei korán elhalván, atyai nagyatvja révén
nagybátyja gróf Rhédey Lajos gondoskodása mellett a nagy-enyedi főiskolában
folytatta s végezte tanulmányait. 1877.
októbertől az említett nagybátyja társa-
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ságában hosszabb ideig tartózkodott külföldön : Tíibingában ismerkedett meg
Hildenbrand György bölbergi dúsgazdag
fiatal emberrel, ki (nagybátyja időközben
elhalván) fölkereste s magával vitte Német,- Franczia.- Török- és Angolországba.
1878 tavaszán ugyanazzal Norvégiába
utazott és ott három hónapig időzött.
1879. tavaszán államszolgálatba lépett
és mint kezelő tisztviselőt Brassóban
alkalmazták 1885-ig; honnét a deési
kir. törvényszékhez irodatisztté és 1890
nyarán a kolozsvári kir. törvényszékhez
irodaigazgatóvá neveztetett ki. hol jelenleg is működik. Brassóban tevékeny
részt vett a magyarság ügyének terjesztésében : zenedét, dalárdát, műkedvelő
színi társaságot alakított és a magyarság
érdekeit emelő számos vezzérczikket írt.
Deésen vadászegyletet és védegyletet
alakított és mint zeneértő több jótékonyczélú előadást rendezett. Az EMKE női
választmányának öt évig titkára s jegyzője volt és nem csekély összeget gyűjtött az egyesület czéljaira. — Első irodalmi kísérlete a Nemerében (1881)
jelent meg ; első elbeszélése a képes
Családi Lapokban (1882. A költő menekülése) ; ezen kívül több elbeszélést
és rajzot írt és fordított németből, francziából és olaszból a Nemerébe, Kolozsvárba (1895. Medve vadász naplójából,
Első hó, Felhők között sat.).az Ellenzékbe.
Ország-Világba s a Vadászlapba Zsolt
névvel és betű jegyek alatt.
Kővári
László,
Erdély nevezetesebb családai 117. 1. és önéletrajzi adatok.

H o l l á n Adolf (kis-lődi), nyug. miniszteri tanácsos, szombathelyi származású;
a pesti egyetemen 1837-ben nyert orvosdoktori oklevelet; 1840-ben Szombathelyen gyakorló orvos volt ; később
a pozsonyi országos közkórház igazgatója
lett és a III. oszt. Ferencz-József-rend
vitéze. Meghalt 1893. ápr. 6. Pozsonyban 83. évében. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica. Clima respectu
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medico consideratum. Pestini, 1837. 2. A pozsonyi m. kir. orss. kórházban
1876. évben ápolt összes betegeknek
táblás kimutatása. Pozsony, 1877.
Kiszlingstein
Könyvészete. — Szinnyei
vészete és gyászjelentés.

Köny-

H o l l á n Ernő (kis-lődi), valóságos belső
titkos tanácsos, nyug. cs. és kir. altábornagy és a főrendiház tagja, a m. tud.
akadémia tiszteleti tagja, előbbinek testvéröcscse, szül. 1824. jan. 13. Szombathelyen (Vasm.), hol atyja orvos volt. anyja
Holl Johanna belgiumi származású; a
gymnasiumot szülővárosában végezte s
1839-ben a bécsi hadmérnöki akadémiába
lépett. Ez intézet legjobb növendékei közé
tartozott. 1844-ben mint mérnökkari hadnagy Komáromba rendeltetett és munkás
részt vett az ottani erődítések előmunkálataiban. 1846. főhadnagy lett és Lembergben állomásozott, midőn 1848. jún.
1. századosnak nevezték ki a kassai 9.
honvéd-zászlóaljhoz. A szerb harcztérre
küldték, hol «vörössapkásaival» a szerbek
támadását Fehértemplomnál visszaverte.
Szent-Tamásnál is kitűnt vitézsége, s
Kossuth őrnagygyá s hadmérnöki főnökké
nevezte ki Pétervárad várába ; a várat
harczkész állapotba helyezte, a Duna
hídját egy a folyón átfeszítelt lánczczal az
ellene küldött gyújtóhajók ellen megvédte,
több szerencsés kirohanást tett és a mi
fő, az egyre megujúló árulási kísérleteket meghiúsította. A világosi katasztrófa
után a vár megadta magát és H. szülővárosába tért vissza, a hol internáltatott
és szigorú felügyelet alatt állott. 1851
végén Hamburgból érkező feladás alapján elfogták. Bécsből hat hónap múlva
1852. máj. visszakerülve, különösen a
talajjavítással (drainage) foglalkozott.
1854-ben nőül vette Békássy Antóniát,
ki mint a jótékonysági egyletnek munkás
tagja szerepel. Társadalmi helyzetére s
hírére nézve jellemző, hogy lord Derby
fia Stanley, a későbbi angol hadügyminiszter, egy más angol főúr (Mope) fiá-
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val együtt 1857-ben azért tartózkodott
hat hónapig Szombathelyen, hogy H.
hadtudományi oktatásában részesülhessen. E positiónak köszönheté, hogy a
dunántúli vasutak alapításánál igen fontos szerepet játszott, és előkelő' részt vett
azok irányának megállapításában. A m.
tudom, akadémia 1858. decz.' 15. levelező tagjai sorába választotta (1861. decz.
20. rendes és 1872. máj. 24. tiszteleti
tagja lett.) 1859-ben politikai kérdésekkel
is foglalkozott. Memorandumot dolgozott
ki a szükséges intézkedésekről, mely teljesen megnyerte Széchenyi tetszését és
Rechberg miniszterrel is közöltetett. Ezen
idő óta a Döblingben tartózkodó legnagyobb magyar bizalmával és barátságával dicsekedhetett. Deák Ferenczczel is bizalmas viszonyban volt. 1861-ben Pestre
jött, mint a déli vasút magyarországi főinspektora. A magyar mérnök- és építészegyletnek megalapítása 1866-ban szintén az ő érdeme. Az országgyűlésnek
1865-től tagja volt, mint a felső-őri kerület képviselője s a Deák-párthoz tartozott. Tagja volt a kiegyezést előkészítő
15-ös bizottságnak is s különösen a hadügyi tárgyalásokban vett részt. Az alkotmányos kormány kinevezésekor, 1867
febr. mint államtitkár lépett a közlekedési minisztériumba gróf Mikó mellé.
A képviselőházban H. működésének ezt
az epocháját támadták meg leginkább,
a különben is kimerült államkincstárra
a garantirozott vasutak kamatjából háruló teher miatt. De a tények mást mutattak. Valóban a vasúti építkezés rendszere jól át volt dolgozva; mert igaz,
hogy a körülbelül 4000 km-nyi vasút
építése öt év alatt 1875-ig nagyon megterhelte az államkincstárt, de leginkább
azért, mert az 1867—68. évek nagy forgalma után több sovány év következett.
A garanciából 15 milliónyi évi teher hárult az államra, mit akkor nagyon megsínylett, de másrészt csakis a vasutaknak
ily rohamos fejlesztése tette lehetővé az
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állami gazdaság későbbi rendkívüli kiterjesztését. Mind e tekintetben csak a
későbbi kor szolgáltatott neki teljesen
igazságot. Különös érdem illeti meg őt a
törökországi vasúti csatlakozás ügyében. A
magyar vonalak csatlakozását ő vitte keresztül, egy a király elnöklete alatt tartott
korona-tanácsban, melyben Beust a boszniai, novii csatlakozás mellett foglalt állást. Más érdeme volt a külön vasúti
igazgatóság szervezése, a szakerők csoportosítása és új tehetségek nevelése.
1870. máj. Mikó visszalépésekor lemondott állásáról. A honvédség felállításakor abban mint szabadságolt állományú
ezredes szolgált és részt'vett a szegedi I.
brigád gyakorlataiban. 1870. novemberben honvédelmi államtitkár lett Andrássy
alatt és két évig Lónvay bukásáig maradt
ez állásában. Ez időbe esik a honvédtisztek képzését lehetővé tevő 1871. VI. t.-cz.,
majd a Ludovica-Academia szervezése és
a honvédlovasságnak 8 századdal való
szaporítása. 1872. decz. H. visszalépett, de
megmaradt képviselőnek. Mint a delegatio
tagja 1875-ben azUchatius-féle tábori tüzőrségi anyag beszerzése mellett szólalt fel.
1875-ben soron kívül lett tábornok, 1876.
pedig a tényleges állományba lépett mint
a. székesfejérvári honvéd kerület parancsnoka. Ezzel parlamentaris munkásságának vége szakadt. 1881-ben altábornagy
lett; 1886. pedig nyugalomba vonult és
tagja lett a főrendiháznak. Ott a legtöbb
kérdésben a szabadelvű irányt támogatta.
Különben is élénk részt vett a közéletben, mint a magyar tudom, akadémia
hadtörténeti bizottságának és amilieniumi
kiállítás katonai csoportjának elnöke.
A cs. Lipót-rend középkeresztese. —
Czikkei a Magyar Sajtóban (1855. 102
—113. sz. Vasutak Magyarországban,
1862. Horvát-Szlavon közlekedési ügyek);
a Kelet Népében (1856. Földcsövezés,
drainage Magyarországon) ; a Pesti Naplóban (1857—58. A keleti vaspálya köréből, czikkşorozat, 1861. A Dráva-hajó-
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VI. 4.) — Arczképe kőnyomat: Marostoni József rajza 1868-ban Légrády testvérek kiadásában Pesten (Hajnal 1868.
melléklete) és Appelrath rajza, Horn és
Beck nyomt. Pesten (Hajnal 1873. melléklete.)

zásról, A magyar északi vasútról, 1862.
Az erdélyi vasút ügyében, A drávai
hajózásról, Országos vasutak, czikksorozat, 1863. Emlékirat a pest-miskolczi
egyenes vasút ügyében, Emlékirat az
esztergomnána-oderbergi vasút ügyében,
1867. 7. sz. vezérczikk, Értekezés a magyar védelmi rendszer megállapításáról);
a M. tud. akadémia Értesítőjében (1859.
Mathem. oszt. Az újabb szerkezetű vasúti hidakról, különösen a rácsrendszerről, székfoglaló értekezés, 1862. Mathem.
oszt. III. 2. A vasutak keletkezése s átalános elterjedése felett, székfoglaló értekezés) ; a Magyarország Anyagi Érdekeiben (1865. Emlékirat az olcsó vasutakról. a m. gazdasági egyesület közgazdasági szakosztályának tanácskozásaiból),
a Budapesti Szemlében (VII. 1867. Gelich katonai levelei); a M. Mérnökegylet
Közlönyében (1870. A hazai vasút-hálózat
kiegészítéséről, különösen az alsóbbrendű
vasutakról) ; a Ludovica-Académia közlönyében (1876. A m. kir. honvédség, a
modern hadseregszervezés szempontjából
tekintve); országgyűlési beszédjei a Naplókban vannak. — Munkái: 1 Mértan
alapvonalai tudományosan rendszerítve.
a magyar felsőbb tanodák használatára
alkalmazva 3 füzetben (Az iskolai könyvek cs. kir. administratiójának eladóhivatalában.) Bécs, 1854. (A m. tudom,
akadémia a Marczibányi-féle II. oszt. jutalomban részesíté.) — 2. Magyarország
vasúthálózatának
rendszere.
U. ott,
1856. (Németül: Das künftige Eisenbahnsystem für Ungarn und Siebenbürgen
in seinen Beziehungen zum Welthandel
und dem inneren Verkehr. Wien, 1856.)

Hollan Frigyes, főerdőmester Sopronban. — Munkája : Gutachten . .. über
den dermaligen Zustand der Oedenburger städtischen Waldungen und die zur
Hebung derselben anzuwendenden Betriebs- und Wirthschaftsmassregeln und
die zukünftig einzuführende Waldamtsinstruction. Oedenburg, 1869. (Miklitz
Róbert erdészeti iskola-igazgatóval együtt.)
Hollán Viktor, országgyűlési képviselő a sárosmegyei bártfai kerületből. H.
Adolf és Pingiczer Josefin fia. Meghalt
1879. máj. 5. Magyar-Raszlaviczán (Sárosmegye) 34. évében. — Naplójából töredékeket közölt az Ország Tükre (1863.
19., 20. sz. A halottak városa.)

— 3. Magyarország forgalmi szükségletei s a vasútügynek újabb kifejlődése.
Pest, 1864. (Ism. Budapesti Szemle XX.)
— 4. Az olcso vasutakról.
A magyar
gazdasági egyesület közgazdasági szakosztályából kiküldött bizottság megbízásából. U. ott. 1865. — 5. Tóth Ágoston
emlékezete. Bpest, 1890. (Emlékbeszédek

Hollay István, ág. ev. lelkész, Kálnói
nógrádmegyei származású; a pozsonyi
ág. ev. lyceumban tanult; 1805-től hat
évig a vittembergai egyetem hallgatója
volt; onnét Losonczra hívták meg segédlelkésznek és az ottani iskola rectora volt.
1807. jan. 28. pappá szenteltetett föl. —

Ország

'lükre

1862. 13. SZ. a r c z k .

—

Nem-

1863. 2. S Z . arczk. — Családi
Kür 1865. 23. sz. arczk«, 1871. 22. sz. arczk.

zeti

Képes

Újság

—

Magyar

Világ

—

Magyarország

1866.
és

arczk.

—

Hazánk

arczk.

—

Hajnal-Album

1 8 7 3 . 6 3 . 1. —

—

Vasárnapi

Akadémiai

és

SZ.

1866.
1 6 9 . 1.

1869. 41.
1870.

1870. 48.

Újság

1872.

(Érltövy.)

1866.

a Külföld

Albuma

Értesítő

73.

1867.

Honvéd

Hónvédtörzstiszlek

71.,

a Nagyvilág

160.,

sz.

SZ.

47.

Sz.

arczk.,

arczk.

5 5 . 1.
SZ.

50.

—

arczk.

arczk. —

1882. 211., 1883.

115., 1886. 240., 1890. 74., 1892. 283., 347.. 481.,
491. 1.

—

Szinnyei

Könyvészete.

—

Petrik

Könyvészete és Bibliogr. — Findura
Imre,
Az Országos Statistikai Hivatal Könyvtárának Czimjegyzéke. Bpest, 1885. 249. 1. —
Horváth
Jenő,
Katonai Évkönyv 1886-ra. —
M. Könyvészet
1890. — Kárpáti
Kelemen,
Szombathely monographiája. Szombathely. 1894.
I. —

Pallas

Nagy

Lexikona

IX.

3 0 0 . 1.

(Mar-

czali) és önéletrajzi adatok.

Gyászjelentés.

»
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Institoľis Mossotzy Mihály halálára irt
tót parentatiója van a Justa funebria.. .
Posonii, 1803. cz. gyűjteményben : Hrobowy Kamen žešnulemu cz.
Catalogus
Bibi. Com. Fr. Széchényi. Suppl.
Memoriae UnII. 254. 1. — Bartholomaeides,
garorum 299. 1.

H o l l a z Dávid. — Munkája : Evangelický Pofadek milosti... Pest, 1870.
A m. n. múzeum katalógusából.

Hollek János, joghallgató a pozsonyi
akadémián. — Munkája : Ode honoribus . . Antonii Faber in . . . Academia
Posoniensi . . . professoris . . . dum diem
nominis sui celebraret. Ab auditoribus
suis dicata. Posonii.
A budapesti egyetemi könyvtár
nyáról.

1008

Hollósi - Hollósy

példá-

H o l l e r Engelbert Ferencz, szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül.
1815. szept. 1. Győrben; 1832. szept.
17. lépett a rendbe s 1837. júl. 27. ünnepélyes fogadalmat tett ; theologiai tanulmányait Pannonhalmán végezte s
1840. júl. 20. miséspappá szenteltetett
föl; gymnasiumi tanár volt 1840 — 45.
Esztergomban, 1845—50. Pozsonyban,
1850—55. Kőszegen, 1855—63. igazgató
ugyanott, 1863—66. ugyanaz és házfőnök, 1*66—72. Pannonhalmán jószágkormányzó. 1872—79. ugyanaz Kis-Csanakon, 1879-től házfőnök Komáromban,
hol 1881. febr. 23. meghalt. — Programmértekezése a kőszegi gymnasium Értesítőjében (1865. A Kőszegi gymnasium története a pannonhalmi sz. Benedekrendiek félszázados működésének emlékéül.)
Thewrewk
József,
Magyarok születésnapjai
87. — Scriptores
Ordinis
St. Benedicti. Vindobonae, 1881. 193. 1. és gyászjelentés.

H o l l e r m a y e r Elek,
Ignácz, kegyes
tanitórendi áldozópap és tanár, szül.
1817. aug. 22. Nagy-Kanizsán (Zalam.);
1833. szept. 12. a piarista rendbe lépett
Trencsénben, hol 1834—35. novitius volt;
1836—37. gymnasiumi tanár MagyarÓvárott; 1838—39. bölcselethallgató Váozon; 1840—41. theologiai tanuló ugyan^

ott; 1840—41. ugyanaz Nyitrán (1841.
jan. 1-től helyettes tanító az I. elemi osztályban Pesten); 1842. theologus SzentGyörgyön ; 1843. helyettes tanár Kalocsán ; 1844—45. gymnasiumi tanár
Nagy-Kanizsán; aug. 21. elhagyta a rendet és az ág. ev. vallásra tért ; kevés
év múlva meghalt Pesten. — Epigrammái vannak a Kliegl-könyvben (Pest.
1842. I.) — Munkái: 1. Örömdal főtiszt,
s tudós Grosser Ker. János. . .tiszteletére,
midőn hivatalos látogatásából Pestre
szerencsésen megérkeznék. Pest, 1841.
— 2. Üdvözlő dal nagyon tiszt. Dienes
Antal a kegyes iskolák rendén lévő kalocsai ház kormányzójának tiszteletére,
midőn fényes nevenapját ünnepelné jun
12. 1843. Kalocsán. Pest.
Csaplár Benedek szives közlése.

Alfred, jogi doktor, m. kir.
ítélőtáblai biró előbb Győrött, jelenleg
Budapesten. — Czikkei a Jogtudom.
Közlönyben (1886. A jelzálogtulajdonos
védelme a jelzálogkereset ellen, 1887. Az
ingatlan árverés jogerőre emelkedése
utóajánlat tétele esetében. A végrehajtási
törvény 138 §-hoz. A «szükséges lépések». 1890. A telekkönyvi rendtartás
57. §-nak értelmezéséhez, 1893. A sommás osztály a magyar örökösödési eljárásban.)
Hollerung

Kiszlingstein

Könyvészete.

H o l i e s Dániel, ág. ev. lelkész, H. János
és Osztroluczky Mária szegény nemes
szülők fia, szül. 1836. febr. 15. Vanyarczon (Nógrádm.) ; tanulmányait Osgyánban. Selmeczen. Losonczon és Pozsonyban végezte 1857-ben; azután a kiskőrösi gymnasiumban tanított. 1858-ban
Nyíregyházára ment segédlelkésznek, hol
1859. márcz. 28. lelkészszé avattatott fel
és jún. 2. Arnóton (Borsodm.) rendes
lelkésznek választották meg; onnét két
év múlva Csetnekre, 12 év után Ochtinárä, 3 év múlva Losonczra s 4 év
múlva Dobrocsra ment lelkésznek, hol
jelenleg is működik. — Irt a Honba
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(Hollós névvel), a Prot. Egyh. és Isk.
Lapba névvel és névtelenül, az Evangy.
Egyház és Iskolába; később Losonczon
a helyi s vidéki lapokba, így a Losoncz
és Vidékébe (1893. A helynevek) és a
Zólyomi Híradóba is (politikai, polemikus, többnyire egyházi s népnevelési
czikkeket.) Egyházi beszédei a Margócsy
József. Protestáns egyházi Beszédtárában
(Pest, 1870—71. ill., IV.) — Munkái:
1. Emlékbeszéd. Felolvastatott 1848. márczius 15-nek 31. évfordulóján. Losoncz.
1879. — 2. Erkölcstani
beszéd- és értelem-gyakorlatok
az 1. és II. osztály
számára. U ott. 1889.
Könyvészete. —
1891. és

Kiszlingstein
evangélikusok

Névtára

Ágost.

hite.

Önéletrajzi

adatok.
H o l l i György, nyitrai kanonok, szül.
1760-ban Puchón
Trencsénmegyében;
1782-ben fölszenteltetett ; előbb kis-ap
ponyi plébános, 1790. theologiai tanár
Nyitrán, 1795. felső-veszteniczei plébános, 1814. nyitrai kanonok. Meghalt 1818ban. — Munkái : 1. Bee naden sv. Josefa kal as. Pri vigye, 1802. — 2. Nábožné
katolické pisné o tajemstvách víry a
Svätých Božich k službám božim. Nagysláwa
szombat, 1804. — 3. Zaslúžená
swatého Gozefa Kalazancia od Matki
Božég, zakladatela škol poboznich chudobnich w chráme bozkém Trenčanském
škol pobožnich roku 1813. Nagyszombat.
(Szent Kalazanczi József dicsőítése.) —
4. Kancionál Slowenski...
— Még több
tót prédikácziót adott ki. melyek előttem
ismeretlenek.
Scha/farik, Geschichte der slav. Sprache
und Literatur 397. 1. — Slovenské
Poklady
1 8 8 8 . 3. s z .

Petrik

—

Magyar

Sion

189G. 3 0 1 . 1.

—

Bibliogr.

H o l l i János, r. kath. plébános, szül.
1785. márczius 24. Búr-Szent-Miklóson
(Nyitram.); iskoláit Szakolczán és Pozsonyban járta ; miután az egyházi pályára készült, Nagyszombatban 1802-től
a theologiát hallgatta; 1808-ban miséspappá szenteltetett föl; káplán volt okt.
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14-től 1811. decz. 22-ig Pobedimben. azután Galgóczon. 1813. febr. 3. plébános
lett Maduniczában (Nyitram.), hova Erdődy Jozéfa grófnő hívta meg ; itt volt
1843-ig. Ekkor a falut nagy7 tűzvész pusztította el és a plébánia is leégett; a köszvénvben betegen fekvő lelkészt hívei
mentették meg a tűzhaláltól ; midőn a
templomba vitték, az is a tűz martaléka
lett és H. szemevilágát vesztette ; máj.
13. hivataláról lemondott és barátjához
Laczkovics Mártonhoz Jókő-re (Dobravoda) vonult, hol 1849. ápr. 14. meghalt.
Nagy műveltséggel bírt, a görög nyelvet
úgy beszélte, mint anyanyelvét, a tótot.
A magyarországi tótok legjelesebb költőinek egyike. — Munkái: 1. Rozličné
básné hrdinské, elegiacké a lyrické z
Wirgilia. Teokrita, Homéra, Owidia. Tvrtea. a Horáca. Nagyszombat, 1824. (Különböző hősi, elegikus és lyrai dalok a
nevezett íróktól.) — 2.
Wirgiliowa
Eneida. U. ott, 1828. — 3. SwatopUik.
U. ott, 1833. (Hősköltemény 12 énekben,
melyet Palkovics György esztergomi kanonok adott ki. 3 kiadást ért.) — 4. Sláva.
Vitazská báseň ve dvanástich spevoch.
Nagyszombat, 1833. és 1836. (Hősköltemény hat énekben, melyben a tót nép
hősmondai tetteit énekli.) — 5. Pesen. . .
Jozefowa Kopáőímu . . . dostognost arcibiskupa Ostrihomského dňa 28 Kwetna
1829 nastapugičému. Buda. (Alk. költ.)
— 6 Cirillo-Metodiada
. . . Buda, 1835.
(Hőskölt. hat énekben. 3 kiadást ért.)
— 7. Básen. . . Ganovi Nep. Derčikowi
opatowi S. Hipolita z hori Zaborskég
. . .ked wiwolením biskupem pristinskim
učinení bol. Buda, 1837. (Alkalmi költemény.) — 8. Pesen. . . Álešowi Jordánskémuposwácanémubiscupovi. . .aMartinowi Miăkolcimu.. .panni Marie s Kološu
opátowi. . .dna 29. Zara 1839... Buda.
(Alk. költ.) — 9. Prosba
ke...panne
Marii za zdrawi a predĺžení života. . .
Áleša Jordánského poswácaného biskupa
. . .kninskeho. . .ze Sáswáru opáta. . .U.
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ott, 1839. (Alk. költ.) — 10. Bretislarvsstj
Sláwowé. Pozsony, 1839. (Költemény.) —
11. Peseň k slávnemu uwádzanu na biskupskí urad panow Martina MiskoLího
a Antona Martinoho, wolencho biscupu
kninskebo a klaudiopolokebo v menšej
Cizii dna 21. brezna 1841. U. ott, 1841.
(Alk. költ.) ---12. Básne Jána Hollého
. . .U. ott, 1841—42. Négy kötet. (Költeményei. a tót nyelv- és irodalomkedvelők társaságának költségén kiadva. Hamulják rendezte sajtó alá a költő arczképével. A 4. kötet: Jána Hollébo Spisy
Básnické cz. összegyűjtött költeményei,
Viktorin József által kiadva, 3. kiadásban.
Pest, 1863. a költő életrajzával és arczképével.) — 13. Katolícky Spewňík obsahugici pesne na ušecky vyročité slávnosti, jako též pesňe o Svätých božich
a v rozličných časach a potrebách. Buda,
1842 és 1846., Bécs. 1846. (Kath. énekeskönyv.) — Kéziratban néhány költeménye van a m. n. múzeumban. — Nevét
Hollynak is írta. — Arezképe : kőnyomat
John és Grundtól Pesten 1863.12. sz. munkájában. Mellszobrát Dunajszky László
pesti szobrász készítette, mely Jókőn
9 lábnyi magas kőtalajon állíttatott fel
1854. máj. 11. egyházi szertartással.
Augsburg, 1840. Beilage 903.
1. — lllustrirte
Zeitung.
Leipzig, 1854. 580. SZ.
— Concordia. Buda, 1858. 87—132. 1. — Slovenské
Poh lady
1888. 3. sz. arczk. — ZeitBilder.
Pest, 1861. 21. SZ. arczk. —
Hirzbach,
Biogr.-Lexikon IX. 230. 1. —
FüggetAllg.

lenség
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Zeitung.

1885. 87. s z . —

Petrik

Bibi.

—

Vlcek,

Dejiny Literatúry Slovenskej. —
Zelliger,
Egyházi írók Csarnoka 174. —
Némethy,
[.udovicus,
Series Parochorum 626. 1. — Pallas Nagy

Lexikona

I X . 308. 1. ( S e b e s z t a . )

H o l l ó István, nyug. gymnasiumi tanár,
szül. 1849. decz. 13. Kővágóörsön (Zalam.)
iparos szülőktől; középiskoláit, a maga
erejére utalva, öt év alatt Székesfejérvárt
végezte, mire a veszprémi papnevelőbe vették föl ; egy év múlva azonban elhagyta a
papi pályát és elment jogásznak, nevelőnek. katonának ; végre a pesti egyetemen
a bölcseletet hallgatta s tanári vizsgát

tett. Sopronban kezdte tanári pályáját,
folytatta a székesfejérvári reáliskolánál
és végezte a szolnoki állami gymnasiumnál. Többször súlyosan megbetegedett és
e miatt (1893) végkép meg kellett válnia a tanári pályától. Toppler családi nevét 1882-ben változtatta Hollóra. — Czikkei a Zalai Közlönyben (1874. ethikai
kérdésekről) ; a M. Nyelvőrben (1874. A
-nő és -né használata); a soproni reáliskola Értesítőjében (1875. Kisfaludy Károly
Irénéje); a Székesfejérvárban (1878); az
Ellenőrben (1879); a Fővárosi Lapokban
(1881); a Honban (1882); a Székesfehérvári Híradóban (1882. czikkek a Balaton
mellékének ismertetéséről) ; a Kisdednevelés és Kisdedóvók és Gyermekkertésznők
Lapjában (1882—83); a székesfejérvári
Társalgóban (1885. czikksorozat a nemzeti
nevelésről) sat. — Kéziratban : Kisdedneveléstan, két kötet (1882-ben az országos
kisdedóvó-egyesület pályázatára benyújtott pályamunka); Physiologiai lélektan
rendszere, nvolcz kötetben (ezzel a m, tud.
akadémiai 1889—90. Bézsán-díjára pályázott.)
Századunk

Névváltoztatásai

104.

1.

éS

Ön-

életrajzi adatok.
/ Holló
Kázmér,
szent ferenczrendi
^szer£etes, szül. 1841. márcz. 30. CsikTapolÄÍŤi; Szász-Sebesen volt házfőnök;
jelenleg kiérdemült házfőnök és hitelemző
Gyulafejérvárott. — Czikkei a Kolozsvári Közlönyben (1871. Tanuljunk, hogy
boldoguljunk), az Udvarhelyben (1872.
költ., czikkek) ; a M. Államban ; a Mátyás Diákban és az Egri képes Naptárban (1877—78.) — Munkája; Holló
Kázmér költeményei.
Bpest, 1876. (A
II. kötetet 1878-ban sajtó alá rendezte,
de megjelenéséről nincsen tudomásom.)
Szöllőssy
Károly,
Szerzetes Rendek I. 154.
— Tokody Egyetemes Névtára 1312. 1.

H o l l ó Lajos, országgyűlési képviselő,
H. Gáspár és Mallár Francziska fia,
szül. 1859-ben Kiskún-Félegyházán; a
jogot Budapesten hallgatta, hol elnöke
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volt az egyetemi olvasókörnek. 1885-ben
Félegyházán ügyvédi irodát nyitott és
megindította a Félegyházi Hírlapot, melyet 1887-ben képviselővé történt megválasztásáig szerkesztett. 1889-ben a
közigazgatás tanulmányozására hosszabb
körtitat tett külföldön. 1892-ben ismét
Félegyházán választották meg. Tagja a
közigazgatósági bizottságnak. — Munkája : A közigazgatás rendezése a megyékben, városokban és községekben
A kormány javaslatának és a bizottság
főbb megállapodásainak bírálatával. Budapest 1891. — Alapította s szerkeszti
1893 vége óta a Magyarország cz. politikai napilapot Budapesten, mely lapnak
tulajdonosa is. Az 1895. pártválság alkalmával lapjával együtt az Ugron-csoporthoz csatlakozott.
Ország-Világ

1890. 51. SZ. a r c z k . —

Magyar

1891. — Sturm Albert,
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 235. 1. — Pallas
Nagy
Lexikona
IX. 307. (Balla Mihály.)
Könyvészet

H o l l ó László,
gymnasiumi igazgatótanár, előbbinek testvérbátyja, szül. 1857.
szept. 7. Félegyházán; középiskoláit helyben, Szabadkán, Szegeden és Kecskeméten
végezte ; a bölcseletet a budapesti egyetemen hallgatta s 1881. decz. tanári oklevelet nyert a magyar nyelv-, irodalom és bölcseletből. 1882. febr. 1-től a
kis-kún-félegyházi főgymnasiumnál mint
tanár, 1886 óla mint igazgató van alkalmazva. — Tanügyi s nyelvészeti czikkeket írt a Félegyházába (1883.) és a
Félegyházi Hírlapba (1885-től névvel vagy
—ó. jegygyei, különösen az algymnasiumnak főgymnasiummá fejlesztése érdekében) ; programmértekezése a k.-kúnfélegyházai gymnasium
Értesítőjében
(1885. Néhány szó gymnasiumunk történetéhez.) — Kéziratban: A félegyházi
főgvmnasium törtenete.
Rajner
adatok.

Névkönyve 68. 1. és

önéletrajzi

H o l l ó Míliály. r. kath. prépost-plébános és Esztergommegye táblabírája, szül.
1806. jún. 2. Félegyházán ; iskoláit szü-
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lőhelyén kezdette. Budán folytatta s Váczon, hol a növendékpapok közé fölvétetett, végezte ; miséspappá 1830. aug.
22. szenteltetett föl; Hatvanban négy,
Ivókán félévig volt segédlelkész; 1835.
Gödöllőn administrator, 1842. plébános
Budakeszin, 1845. Fóthon. 1853. alesperes, 1855. cz. prépost. 1857. pápai
tiszt, kamarás, 1859. szentszéki ülnök.
1856-ban beutazta egész Olaszországot.
Meghalt 1869. augusztus 28. mint nyug.
fóthi plébános, Budán. — Tudósításai a
Jelenkorban és Hírnökben jelentek meg.
A fóthi templom felszentelésekor mondott
beszéde megjelent a Pázmány-Füzetekben
(1858. II.) — Munkái; 1. Gyász beszéd. . .Grassalkovich Antal. . .Csongrádvármegye főispánja elhunytának 30. napján 1841. Mindszentbava 29. Pest. 1841
— 2. Fabiola, vagy a katakombák
egyháza, Wiseman Miklós bibornok és
westminsteri érsektől, ford. Pest, 1856.
M. Sajtó
1856. 196. sz. — Danielik,
Magyar
írók II. 112. 1. — M. Sión 1869. 640. 1. —
Schematismus
Vaciensis
1869., 1870. — Magyar
Sión 1869. 640. 1. — Petrik
Bihliogr.

H o l l ó Sándor,
takarékpénztári igazgató s nyug. állami képzőintézeti tanár,
H. Lajos országgyűlési képviselő testvérbátyja, szül. 1848. aug. 20. Kún-Félegyházán; a gymnasiumot végezve. Szegeden
1868-ban nyert tanítói oklevelet és ott
kezdte tanítói működését a Borostyániféle felsőbb leányiskolában; majd az
Enyedv családnál vállalt nevelői állást.
J869—73-ban Ó Becsén (Bácsm.) volt tanító. 1873. nov. a lévai állami tanítóképzőintézethez segédtanárrá s 1874. nov.
rendes tanárrá neveztetett ki; 1894. máj.
ideges szívbántalmai miatt nyugalomba
vonult; ugyanezen évben megválasztották a lévai takarékpénztár igazgatójává.
— Czikkeket írt a Félegyháza és Vidékébe s 1874-ben néhány költeményt;
több társadalmi czikket írt saját lapján
kívül az Egyetértésbe is H. és h—r jegyek alatt. — Alapította és szerkeszti
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1881. jan. 1. óta a Bars cz. vegyes tartalmú politikai hetilapot Losonczon. melynek tulajdonosa. 1888-ban Szántó Ferencz
név alatt alapította a Kalauzt Bars vármegye közönsége részére, mely naptárrészszel bó'vülve. a megye történelmi
adatait, életrajzokat arczképpel és népies
olvasmányokat tartalmaz. — Kéziratban:
Kis olvasó az elemi I. osztály számára
s Vezérkönyv a tanítók részére (1878.)
Testvéröcscsének H. Lászlónak szives közlése.
H o l l ó Zsigmond
(krompachi), a kir.
kincstárnál szolgált. — Munkája : Gemma
Decidua Ex Annulo Gentilitio . . . Dni
Sigismundi Hollo . . Parentales inter lachrymas Eidem Oblata in Exequiis funeralibus Per : Ac Gen. Virginis Annae Mariae
Hollo Charissimae Filiolae Suae A Generoso Adolescente Sigismvndo Hollo de
Krompách. Supremae Classis Grammaticae Studioso. Cassoviae. 1666 (Egyetlen
példánya a br. Podmaniczkv G. könyvtárában Kis-Kartalon.)
Nagy
1. —

Iván,
)/.

Magyarország Családai V. 134.

Könyv-Szemle

1 8 9 1 . 76. 1.

Imre, bölcseleti doktor, nagy
prépost, szül. 1796. nov. 5. Rozsnyón
szegény sorsú szülőktől ; gymnasiumi tanulmányait ugyanott végezte. Felvétetvén
a kassai papnövendékek közé, ott hallgatta a bölcseleti s két első theologiai
tanfolyamot és Rozsnyón fejezte be a
hittudomány hátralevő részét. 1819-ben
pappá szenteltetett föl és egy évig Enyiczkén b. Meskónál nevelő volt. 1821-ben
Tornán segédlelkész, Rozsnyón egvideig
ugyanaz, 1828. székesegyházi káplán és
a püspöki lyceumban a hittan, a magyar
nyelv és irodalom tanára. E minőségben
több mint HO évig működött, úgy azonban. hogy később más tárgyakat is adott
elő. Különösen kedvelt studiuma volt a
történelem. 1825-ben a rozsnyói növendék papság tanulmányi felügyelője is
volt, ekkor a mathesist is tanította. 1826ban a bölcseletből doktorrá promoveálHollók
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tatott. Szepesmegye megválasztotta táblabirái közé. 1836-ban szentszéki ülnökké.
1842. czímzetes kanonokká. 1845. papnevelő-intézeti kormányzóvá. 1846. kanonokká, 1847. monostori apáttá. 1850. őrkanonokká. 1854. decz. 22. a római pápa
által apostoli jegyzővé neveztetett ki, 1860ban pedig nagyprépost lett. (1853-ig mint
a papnevelő igazgatója egyszersmind az
erkölcs- és lelkipásztorságtant adta elő.)
A püspöki helynök teendőit is két ízben
teljesítette. Meghalt 1871. márcz. 18. Rozsnyón. — Czikkei a Tudom. Gyűjteményben (1830. III. A Rozsnyói székesegyháznak viszontagságai, X. Azon magyar királ v
fiúkról, a kik még atyjuk életében megkoronáztattak) ; a Rozsnyói Egyházi Töredékben (1834. III—V. Azon jótékony befolyásról, melylyel viseltettek a római
pápák a magyar nemzethez; ugyanez
latinul a Fasciculi Ecclesiastici 1842. I.• II.
k., VI. A jolsvai régi és új templom leírása. VIII. 1839. 35-112. 1. Syllabus
illustrium virorum ecclesiasticorum intra
ambitum nunc dioecesim Rosnaviensem
efficientem condam natorum. aut admisus
morantium); a Tudománytárban (1836.
Észrevételek a gömöri barkók szójárásáról, 1838. Cházár Endre életrajza); a
Társalkodóban (1837. Hol tartattak régenten Gömörben a közgyűlések ?) ; a Religio
és Nevelésben (1843. II. Szigetvár religiói
tekintetben, A várnai szerencsétlen ütközet nem a római pápa befolyásának eredménye.) — Munkái; 1. Carmen lyricosapphicum. quo honoribus illustr. ac rev.
dni FrancisciLaicsák Rosnaviensesinfulas
capessentis eas episcopale lýceum 1825.
applaudit. . .— 2. Prosecution honoribus
ill. ac rev. dni Joannis Bapt. Scitovszkv
. . . 1827. — 3. Nexus nationis
hungarae cum polonica. Cassoviae 1831. (Megjelenésekor elkoboztatott.) — 4. Lineamenta pervetusti archi-diaconatus Tornensis. Rosnaviae, 1832. — 5. Conamina
regum apostolicorum de augusta domo
austriaca natorum ad felicitandam na-
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tionem hungaram impensa per. . .in hocce
compendium redacta. Posonii. 1833. —
6. Historico-criticae
reflexiones super
opusculo cui titulus : Lineamenta pervetusti archidiaconatus Tornensis. Positae
a quodam curato presbytero almae dioecesis Cassoviensis. Cassoviae, 1835. —
7. Solemnia cultus exuviarum s. Nejti
M. in ecclesia cathedrali Rosnaviensi
anno 1836. inchoala et subsequis continuata . . . — 8. Egy pillanat a désmdkra
s különösen a gömöriek czélszerü használatira. Rozsnyó, <837. — 9. Sermo
posthumus bonoribus Johannis B. Ladisiai Pyrker archiepiscopi Agriensts. Agriae,
1848.
Rozsnyói
—

Ferenczy

Egyházi

és

VIII. 1839. 125.
Magyar Írók I. 186.

Töredékek

Danielik,

1. — Vasárnapi

Újság

Rozsnyói

fögymnasium

kath.

1871. 174. 1.

(Nekr.) —

Értesítője

1884.

(Gödér Istvántól, hol munkáinak bö ismertetése van.) —
Petrik B i b l i o g r .

Uj M. Sión 1884.

796.

1.

—

Hollós Gyula
főreáliskolai tanár,
szül. 1849. ápr. 10. Ó-Szandeczen Galicziában ; a főgymnasiumot Ungvárt végezte ; a tanári pályára a budapesti
egyetemen készült ; helyettes tanár volt
1871—73-ig a körmöczbánvai állami főreáliskolánál, hol 1873-ban rendes tanárrá léptették elő. 1876-ban saját kérelmére a győri főreáliskolához helyezték
át, hol jelenleg is működik. — A pesti
egyetemen egy munkáját: A nyelvújítás története és bírálata cz. a Pasquichdíjjal tüntették ki. Ugy Körmöczbányán,
mint Győrött több ízben alkalmi beszédet mondott az ifjúsághoz; Győrött a
hetvenes évek végén vezette az ifjúság
önképzőkörét és ott ismertette Mickiewicz
pályáját. — Programmértekezése a győri
főreáliskola Értesítőjében (1894. Jókai
Mór, a főreáliskola Jókai-ünnepére írta.)
— Wibirál családi nevét 1884-ben változtatta Hollósra.
Rajner
Névkönyve. — Las-, Samu, A győri
m. királyi áll. főreáliskola monographiája.
Győr, 1895. — Századunk
Névváltoztatásai,
Upest. 1*95. 101. 1.

Hollósy 1018

Hollós Ldssló,
főreáliskolai tanár,
szül. 1845 ben Győrött, hol a gymnasiumot és Pesten az egyetemet végezte s
középiskolai tanári oklevelet nyert. Több
évig hírlapíró volt a fővárosban ; a Magyar Újságnak keletkezésétől (18H7. ápr.
1.) fogva több évig belső munkatársa
volt. Fridrich családi nevét 1869-ben
változtatta Hollósra. 1872. szept. 19. kinevezték a budai főreáliskolához póttanárnak, hol 1875—76-ban rendes tanár
volt és tanította a magyar, német nyelvet és irodalmat. A nagy orient szabadkőműves páholy alapításában és az első
évek szervezeti munkálataiban élénk
részt vett, mint a szabadkőművesség titkára is működött és a szövetségtanács
tagja volt. Meghalt utazás közben 1876.
máj. 5. a kis-czelli vasúti állomáson.
— Czikkei a Magyarország és a Nagyvilágban (1866. Az ó-budai hajógyár);
a Vasárnapi Újságban (1869. A húsvéti
locsolás); a Hazánk és a Külföldben
(1871. Kossuth Lajos házi körében); a
Honban (1874. 50. sz. Az olasz fővárosból : Róma, 63., 70. sz. Nápoly, 96. sz. Szabadságharcz emlékei Rómában, 164. sz.
Raphael «athéni iskolája» muzeumunkban, 119.. 121. sz. Assisi és Monte Cassino. úti jegyzeteimből). — Munkái: 1.
Tollrajzok. Beszélyek. Pest, 1869. — 2.
Ujhásy Ldssló. Élet és jellemrajz. U.
ott, 1869. (Németül. U. ott. 1869.) — 3.
A Ssabadkőmüvesség története, különös
tekintettel a magyar szabadkőművesség
fejlődésére. U. ott, 1873. (Ism. Pesti
Napló 233. sz. esti k. 2. kiadás. U. ott,
1877.) — 4. A modern
festőmüvéssetről, különös tekintettel a magyar históriai festészetre. Bpest, 1876. — Több
rövid életű lapot szerkesztett Pesten, ú.
m. a Szabad Polgár cz. politikai hetilapot 1871-ben (35 számát); a Hajnal cz.
szabadkőművesi lapot 1871. okt. '29-től
az év végéig ; a Zászló cz. politikai hetilapot 1869. jan. lü-től márcz. 28-ig; a
Szabadkőművesi Figyelőt 1873-ban (18
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számát) ; a Közgazdasági Hetiközlönyt
1873-ban (3 számát) ; szerkesztette még
a Tanintézeti Tárcza Naptárt 18B8-ra
Pesten és a Papi Titkok cz. gyűjteményes munkát 1872-ben szintén Pesten ;
kiadta az Uj korszak cz. havi közlönyt
1868. ápr. 17-től (1868-ban megszűnt)
és melléklapját az Irodalmi Szemlét, mely
1868. aug. a 2. számmal szűnt meg
Budapesti
budapesti
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Közlöny
II. ker.

1869. 178. szám. —
állami

főreáliskola

A

Értesí-

tője 1872—77. — Felsmann
Névkönyve 1873.
35. 1. — 1876 : Hon 106. Sz. esti k., P. Napló
107. sz., Hajnal, Magyarország nagyoriensének közlönye 67. 1. — Hl. Könyv-Szemle
1877.

329. 1. — Petrik

Könyvészete.

Névváltoztatásai

105. 1. é s g y á s z j e l e n t é s .

—

Századunk

H o l l ó s László, bölcseleti doktor és főreáliskolai tanár, H.Alajos ügyvéd, a szabadságharczban honvéd-főhadnagy és Czieger Anna fia; a család Stájerországból
származott és H. atyja Schwartzkopf
családi nevét 1881-ben változtatta Hollósra ; H. szül. 1859. jún. 18. Szegszárdon
Tolnamegyében; a három gymnasiumi
osztályt Székesfejérvárt, Kalocsán végezte,
mire a negyedik reálosztályba lépett, Pécsett. A József-műegyetemen és budapesti
egyetemen chemiát és physikát hallgatott.
A tanári tanfolyamot 1878-ban bevégezte,
azután hét .évig nevelősködött: Roszkoson a Majthényi családnál és másutt,
végre Fáy Bélánál két évig. Újra Budapestre jött és a természetrajzot három
évig hallgatta ; miután ebből tanári oklevelet nyert, a földrajzra iratkozott be.
Közben a műegyetemen ásványtani pályadíjat nyert, majd az állattani kathedra
mellett tanársegéd lett. 1891. szept. óta
a kecskeméti főreáliskolánál tanár. 1892ben a növénytan, chémia s ásványtanból bölcseletdoktori oklevelet nyert. —
Programmértekezése a kecskeméti főreáliskola Értesítőjében (i894. A kecskeméti,
félegyházai és ó-kécskei fúrólyukak rétegsorozata). — Czikkei (tárczák, útleírások
stb.) a Kecskeméti Lapokban (1892., 1894
—95.); a Kecskemétben (1892., 1894—

95.); az Archaeol. Értesítőben (1894); a
Szőlőszeti és Borászati Lapban (1894.);
a Moor és Vidékében (1894. decz. mell.
1895.); a Szegszárd és Vidékében (1895.);
a Tolnamegyei Közlönyben (1895.) ; a
Kertészeti Lapban (1895.); a Chemiai Folyóiratban (1895.) és a Földtani Közlönyben
(1895.) — Munkája : Adatok a ranunculaceák rhizomáinak alak- és szövettanához. Kecskemét. 1892. (Bölcseletdoktori értekezés.) — Kecskemét tanácsa
részéről megbízást nyert a város milleniumi monographiájába a floristikai s
geologiai viszonyok leírására.
Kecskeméti

Nagy

Képes

Naptár

arczk. — Századunk
Névváltoztatásai
és önéletrajzi adatok.

1892.

149. 1.

104. 1.

Hollósy Antal, r. kath. növendékpap
a szombathelyi püspök-megyében, ki 1845ben fiatalon halt el. — Költeményeiből
mutatványokat közölt a Pesti Divatlap
(1845. II. 18. sz.) — Munkája: Hódolat,
melyet Balassa Gábor úrnak, szombathelyi püspöknek, beigtatási ünnepén nyilvánított a szombathelyi növendékpapság
második osztálya. Szombathely, 1844.
(Költemény.)
Petrik

Bibliogr.

Hollósy Egyed, szent Benedekrendi
áldozópap és tihanyi perjel, szül. 1728.
jan. 14. Szent-Mártonban (Győrm.); a
szokott tanulmányok bevégzése után 1749.
jan. 25. a rendbe lépett és 1756. aug' 24.
misés pappá szenteltetett föl. A lelkipásztorkodás terén működött; mint szent-mártoni lelkész ő volt Fuchs érseknek első
tanítója s ápolója, ő vette pártfogásába
az elhagyott gyermeket. Érdemei 1786ban a tihanyi priorságra emelték. Itt érte
őt szerzetének József császár parancsára
történt szétoszlatása. 1802-ben szerzete
visszaállíttatott; ekkor Pannonhalmán
lelkészkedett, hol 1808. okt. 23. meghalt.
— Munkái: 1. Mélt. nagys. Szálai gróf
BarkócziBorbálának
néhai Dienes-falvai
mélt. gróf Cziráki József meghagyatott
özvegyének szarándoksága, melyet végső
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tisztelete megadásának alkalmatosságával Veszprémben 1772. eszt. mindszenthavának 24. mondott. Sopron. — 2. T.
ns. és vit. Kiss Sándor úrnak t. Veszprém vármegye n. é. vicze-ispánjának
halotti dicsérete, melyet végső tisztelete
megadásának alkalmatosságával Veszprémben 1877. mindszenthava 22. mondott, U. ott. — 3. Jó gondolatok. Komárom, 1790. (Költemények.) — 4. Pannóniai szent hegynek és tihanyi szigetnek
ft. Vajda Sámuel úr ellen való nyájas
panaszi. Melyet Szombathely városában
1792. eszt. tartatott második primicziájának ünneplése napján hála-adó szives
érzékenységgel bémutatott. U. ott, 1792.
(Költem.) — 5. Kincsem adta. Egymással
való barátságos beszélgetés, melyet eszveszedett és a főbb engedelemből közrebocsátott. U. ott, 1802. (2. jav. kiadás.
Pozsony. 1805.) — Kéziratban :Admodum
rev. p. Joanni Bapt. Molnár e S. J . . . .
in collegio Jaurinensi professori missi
sunt hi versus ex monasterio Tihaniensi
o. s. B. 12. Decz. 1771. : «Túnya levél
meddig késel ?»(Leonintis verses levél.)
Katona,

História Critica XXXIX. 959. —
és Danielik,
Magyar írók I. 118. 1.
(hibás dátumokkal.) — M. Könyv-Szemle 1878.
178. 1. — Scriptores
Ordinis 8.. Benedicti 194.
Ferenczy

1. — Petrik

Bibliogr.

Hollósy Géza, hírlapíró, szül. 1866-ban
Máramaros-Szigeten ; jogi tanulmányainak befejezése után a hírlapírói pályára
lépett. Előbb a Fővárosi Lapoknál, a Pesti
Naplónál és rövid ideig a Magyar Hírlapnál működött; évek óta pedig a Budapest cz. politikai képes napilapnak munkatársa.
Önéletrajzi adatok.

Hollósi Gottfried, augusztinus szerzetes Prágában; később Vittenbergában
áttért az ág. ev. vallásra. — Munkája :
Ágoston Barat szerzetin való, Hollosi
Godefridvsnak Az keresztiesegre
való
megh téréséről Írattatott Praedicatio,
mellyet ő maga praedicallott Wittenbergaban: melly Praedicatioban bucziut
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veszen az Rommai Papatol : az baluaniozosoktol, es Antichristus vtalatossagatol, kiben annak előtte volt, es szabad
akarattia szeret, közönseges helyen, sokoknak hallasara, ellene mond : Es vallia magat, az Augusztana Confession való
kereztieni giülekezet tagyanak lenni, &.
Mastansaggal, minden hiv keresztieneknek követesere kiniomtattatott, magyar
nieluen az Vittenbergai Szent iras tanetto Doctoroknak Elő Iaro beszedeuel
eggyüt. Keresztúr, 1603. (Ezen könyvre
czélozva írja Pázmány Péter a Magyari
István könyvére írt feleletében: Minap
is egy Szent Ágoston szerzetiből szökött
barát irasat nyomtata ki az Galgoczi
kialto.)
Szabó

Károly,

Régi M. Könyvtár I. 383. 1.

István, jogi doktor, városi
tanácsos és helyettes polgármester, szül,
1853. szept. 5. Máramaros-Szigeten, előkelő vagyonos örmény (KorLuly) családból ; a gymnasium alsó osztályait szülőhelyén, a felsőbbeket Szatmárt és Pesten
a piaristáknál végezte ; a jogtudományt
az egyetemen hallgatta ; 1876-ban azonban az utolsó év befejezte előtt, boldogtalan szerelem miatt (kedvese meghalt),
elhagyta s hazájában három évig elzárkózva a külvilágtól, remete életet élt;
egyedül az irodalomban és tanulmányaiban keresett vigasztalást. 1878-ban a
Máramarosi Tárogatót alapította, melynek iránya a galicziai zsidó bevándorlás
és az uzsora elleni actio volt, a lap 1880
végén szűnt meg ; 1885-ben a közérdek
cz. lapot indította meg, mely a közigazgatást. az erdőpusztítást ostorozta s e
miatt párbaja, sajtópöre volt, de fölmentették. 1890-ben fejezte be félbenhagyott
tanulmányait és ekkor tette le a jog- és
államtudományokból a doktorátust. Máramaros-Szigeten városi tanácsos és
ujabban helyettes polgármester is lett.
— Társadalmi, nevelési s közoktatási
czikkeket írt a Máramarosba s a Máramarosi Lapokba. — Munkái: 1. Csaba
Hollósy
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tragoedidja. Drámai költemény. Bpest,
1876. (Névtelenül.) — 2 A jövő költéssetének reformja. M.-Sziget, 1877—78.
Két füzet. — 3. Bukovinai csángók hazatelepítése ügyében. U. ott. 1881. (Különnyomat a Máramarosból.) — 4. Essmék
a népnevelés kérdésében. U. ott, 1883.
— 5. A magyar vámok és közigazgatás
államosítása. U. ott, 1894. — 6. A dákokról. U. ott, 1894. — 7. Magyar nemzeti kultura. U. ott, 1895. — Kéziratban:
a Kortesvilág cz. népszínműve s egy terjedelmes bölcseleti munkája : Eszmék az
igaz, jó és szép harmóniájáról.
Bökényi Dániel szives közlése és
rajzi adatok.
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önélet-

Hollósi István, néptanító, szül. 1859.
decz. 13. Baranyában (Somogym.), hol
atyja asztalos volt; 1872 őszén a helybeli lelkész segítségével Csurgóra ment
a gymnasium I. osztályába ; a VI. osztály elvégzése után Debreczenbe ment.
hogy a papi pályára képezze magát; itt
azonban a nyomorúság a színészi pályára késztette; másfél évet töltött a
vándorszínészek közt. Ekkor hazatért és
Csurgón az állami képzőben folytatta
tanulását. Jelenleg néptanító a kaposvári
községi iskolánál. — Költeményeket írt
a debreczeni helyi lapokba, a Képes
Családi Lapokba (1883—84); a Vasárnapi Újságba (1886) ; a Somogyba, főleg
pedig a Csurgó és Vidékébe, mely lapnak, úgy a Zornbor és Vidékének rendes munkatársa.
Önéletrajzi adatok.

Hollósy János,
r. kath. plébános,
szül. 1800. szept. 7. Balaton-Kajáron ;
a bölcseletet és theologiát Nagyszombatban végezte. 1824. febr. 22. miséspappá
szenteltetett föl. Pozsonyi hitszónok és
káplán volt egy évig. azután segédlelkész
Virágvölgyön egy évig és 9 hónapig;
hitszónok a Salvatorianusoknál harmadfél évig és a káptalannál majd tizenegyig.
1810. febr. 3. a püspöki (Pozsonym.)
plébániát kapta, hol 1867. nov. 1. meg-

halt. Nevezetes pomologus volt. — Munkái : 1. Gottes Erbarmen in Tagen der
Heimsuchung. Ein Kanzel-Vortrag bei
Gelegenheit des feierlichen Dankfestes
für die gnädige Abwendung der CholeraSeuche, am 27. Nov. 1831. im Dome
zu Pressburg gehalten. Pressburg, 1831.
(Tiszta jövedelme a házi szegényeknek
waszánva.) — 2. Gottes Vorsehung
chet. Ein Kanzel-Vortrag, bei Gelegenheit der Dankfeier für die gnädige Abwendung eines grösseren Schadens, mit
welchem der, durch einem Blitzstrahl
in Brand gesetzte Thurm der Pressburger Dom- und Stadtpfarrkirche, Nachts
vom 12. auf dem 13. Juni, die Stadt
bedroht. U. ott. 1833. (Tiszta jövedelme
a Dom-templom tornyainak fölépítésére
fordíttatott.) — 3. Welchen Werth hat
die von Pius Desiderius verfasste Flugschrift: Ueber Erziehung und Unterricht
in Ungarn ? Auch ein Schreiben an Se.
Hochgeb. den H. Grafen Stephan Széchenyi 1833. U. ott, — 4. Bein
Stern.
Gedicht, Sr. Fürstlichen Gnaden Herrn
Joseph von Kopácsv, bei Gelegenheit
Seiner Inthronisation zum
Ungarns
Reichs-Primas und Erzbischof von Gran
am 28. Mai 1839., ehrfurchtsvoll geweiht . . . U. ott. — 5.
Huldigungsgruss
Seiner Fürstlichen Gnaden des Hochw.
Herrn Johann Simor Fürst-Primas von
Ungarn, Erzbischof von Gran, bei Gelegenheit Seiner feierlichen Einführung
auf den Erzbischöflichen Sitz am 16.
Maj 1867. ehrfurchtsvoll entboten. U.
ott, 1867. — Üdvözlő költeménye van a
Diszünepély. . Kopácsy József herczeg. . .
1839. máj. 27. és 28. tiszteletére. Esztergom, 1839. cz. munkában.
l'eirik
Bibliogr. — '/.eiliger Alajos,
házi írók Csarnoka 173. 1. — Némethy,
vicus, Series Parochorum 626. 1.

EgyLutlo-

Hollósy József, festőművész, született
1860. márcz. 8. Máramaros-Szigeten. H.
István városi tanácsos és író testvéröcscse; a gymnasium hét osztályát szülő32.

ív

sajtó

alá

adatott

1895.

deczember

11.
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helyén végezte, azután a festészetre adta
magát és 1878-ban beiratkozott a budapesti festészeti iskolába ; majd Münchenbe
ment. a hol munkáival feltűnést keltett.
Az olajfestészet tanulmányozása végett
Velenczébe költözött, honnét 1884-ben
betegeskedése miatt szülőföldére kényszerült visszatérni. Külföldön tartózkodása
alatt ismerkedett meg az indus philosophia elveivel, melyet az őskori építészet
remekeinek tanulmányozása közben szeretett meg. Szülőföldjén a külvilágtól teljesen visszavonulva a tudománynak él
és levelezésben áll a külföldi buddhismustant művelő tudósokkal. — Munkája:
Buddhista
káté bevezetésül Gótamo
Buddha tanához. A délvidéki buddhisták
szent iratai után, az európaiak használatára összeállította és jegyzetekkel ellátta
Szubhádra Bhikshu. Máramaros-Sziget,
1898. (Névtelenül.) — Jelenleg Buddhamondák cz. munkája van sajtó alatt.
JI. Könyvészet
közlése.

1893. és Bökényi D. szives

Hollósy Jusztinián, bölcseleti doktor,
szent Benedekrendi áldozópap és dömölki
apát, a m. tudom, akadémia levelező
tagja, szül. 1819. decz. 26. Nagyszombatban ; középiskoláinak végeztével 1835.
szept. 16. a benczések közé lépett és a
theologiát Nagyszombatban végezte. 1843.
október 8-án miséspappá szenteltetett
föl. Tanár volt 1843—48. Győrött, 1848
— 1850. Pannonhalmán, 1850—62. Sopronban ; alperjel és az apát titkára
1866—69. ugyanott; 1869-73. bakonybéli perjel; 1873—74. házfőnök és gymnasiumi igazgató Esztergomban; 1874
óta pedig dömölki (Kis-Czell) apát. A
m. tudom. Akadémia 1863. jan. 13. választotta levelező tagjának. — Czikkei
az István bácsi naptárában (1856. Szent
Benedek fia s a pannonhegyi főmonostor); a m. tudom. Akadémia Értesítőjében (1864. A távcsövek történelmének
vázlata. Székfoglaló); az Idők Tanujában
(1866. Könyvismertetés) ; az esztergomi
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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gymnasium Értesítőjében (1873. A földfejlődés jégkorszakának főokairól) ; az
Uj M. Sionban (1874 A naprendszer
égi testének legősiebb fejlődéséről) ; a
Féjer Ipoly szerkesztette Győr- és Győrmegye leírásában (J 874. Adatok Győrmegye
földtani viszonyaihoz.) — Munkái : 1.
Könnyen érthető alapelemei a természettannak alsó reál és gymnasiumok
használatára. Schabus Jakab után németből ford. 183 fametszettel. Sopron,
1855. (Ism. M. Sajtó 144. sz. 2. kiadás.
U. ott, 1856.) — 2. Népszerű
csillagászat. A m. tudom. Akadémia által a
magyar hölgyek díjával koszorúzott pályamű. Pest. 1863. — 3. Emlékbeszéd
dr. Kruesz Krizosztom felett. Bpest. 1886.
(Emlékbeszédek III. 10.)
Ordinis

Scriptores
Szinnyei
—

Zelliger

6 8 . 1. —

S. Benedicti

Könyvészete. —
Alajos,
Akadémiai

395. —

M. Könyvészet

1886.

Esztergom-Vármegyei írók
Értesítő

1 8 9 3 . 6 3 6 . 1.

Hollósi Mihály, győri prépost és apátkanonok, győrmegyei táblabíró. — Munkája : Ľictio ad ill. ac rev. dnum Josephum Vilt dum regimen almae suae dioecesis Jaurinensis ritu solenni capesseret;
hahita p e r . . . Jaurini in ecclesia cathedrali die 21. Oktobr. 1806. Jaurini.
Petrik Bibliogr.

Pál, bölcseleti baccalaureus,
a bécsi Pázmány-intézet növendéke. —
Munkája : S. Ladislaus primus coram
Inclyta Natione Ungarica, ac Senatu Populoque Academico In Augusta D. Stephani Primi Martyris Basilica a. . .Elegio
repraesentatus ipso Seren. Leopoldi primi
Ungariae Regis, Festo ac Solenni Inaugurations die a Collegio Pazmaniano
praesentatus. Viennae, (1655.)
Hollovich

A m. n. múzeumi könyvtár

példányáról.

Holnapy Akos, — Munkája: Rákóczi
fénykora. Debreczen, 1866. — Szerkesztette a Polgár cz. hetilapot Nagyváradon
1874. ápr. 22-től, hol a l l . számmal megszűnt és 1875. jan. 11. újra megindult
Budapesten ; márcz. itt is megszűnt; szerkesztette még a Haza cz lapot Budapes33
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ten 1875-ben, ebből is csak bárom szám
jelent meg
Petrik

Könyvészete.

Ambrus, főreáliskolai tanár,
szül. 1852. decz. 19. Zemplén városban ;
iskoláit Ungvárt végezte s egyetemi tanulmányait Budapesten. 1875 óta a kecskeméti főreáliskolában tanár, a természettant és mennyiségtant adja elő ; 1879 óta
tornát is tanít. Utazott Angolországban.
— Irt természettani sat. czikkeket a Kecskeméti Lapokba (A távsürgönyzés, A zenei
hangok, A levegő természettani tulajdonságai, Az erély, A forgó mozgás, A világosság sat.) és a Kecskemétbe (1878.
A villamdelejes táviró és fejlődése története ; 1880. 30—34. sz. Földünk születése,
kora és halála.)
Holosnyai

Hanusz István szives közlése.

András, ungvári tanító. —
Ivézirati munkája : Gyászbeszéd Tabakovics Mihály munkácsi g. e. kanonok hamvai fölött. (XIX. század elejéről 4rét 10
lap, Virág Benedek birtokából került Horvát Istvánéba s onnét a m n. múzeumba.)
H o l o s n y a y Irén, bölcseleti doktor. H.
Ambrus tanár unokaöcscse, szül. 1869ben Orlyován (Ungm.); középiskolai tanulmányait 1880—88-ig Ungvárt végezte ;
azután a budapesti egyetem hallgatója
volt, hol 1892-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert; 1894 óta a latin és görög
nyelv tanára az ungvári főgymnasiumban. — Költeményeket írt a Képes Családi Lapokba (1889—90). a Keletbe (1889)
és a Felvidéki Sionba (1891). Czikke az
Egyet. Philologiai Közlönyben (1895.
Theognis születési ideje és helye.) —
Munkája: Analecta... de latinitate codicis diplomatici hungaricici Andegavensis
Vol. V. Bpest, 1892. (Doktori értekezés.)
Holosnyai

A budapesti egyetem bölcseletkari jegyzökönyvéből és önéletrajzi adatok.
H o l o s n y a y László. — Munkája : Állítások a magyar litera túrának gyarló részéből, melyeket Pongrácz Jánosnak oktatása szerént magyarított. Kassa, 1820.
Petrik

Bibliogr.
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H o l o s o v s z k y Imre (szombathelyi), m.
kir. sótiszt; 1809-ben a pesti sóháznál
irnok volt; 1810. Élesden mázsáló ellenőr, 1813. Margitán perceptor, 1820-tól
1829-ig Szegeden mázsáló-mester, hol
1829. máj. 9. meghalt 63 éves korában.
— Munkái: 1. Lelemények.
Öltöztette
. . . Pest, 1808. (Mulatságos könyvtár a
pallérozott olvasóknak I. Tartalma : A
selyem palást, A bajvívás, Az al-szoknya,
A tárháznak gondviselője, Egy szó, mint
száz. A házi alakosság, A rák, Az eszes
szolga.) — 2. Bózsika titkai. U. ott, 1808.
(Mulatságos könyvtár II. Schilling, Röschens Geheimnisse után.) — 3. Kutscha
a tiszai tündérasszony. U. ott, 1808.
(Mulatságos könyvtár III. Névtelenül ford.
Mind a három ismertetve Annalen der
Literatur. Wien, 1808. I. 185.) — 4. Amaz
országszerte elhíresült néhai
Suszter
Liplinek
nevezetes élete, tettei, dévaj és czégéres furcsaságai. Huszonöt
szakaszokba foglaltatva, ugyanannyi fametszésekkel ékesítve, az olvasónak mulatságára nyájasan öszveszedegetve. U.
ott, 1808. (Névtelenül ford. A birtokomban levő példányon a kiadónak Hartleben Konrád Adolfnak következő följegyzése van: Honorar für die Uebers.
an Holosovszky 40., Die Stockei von
Doli zu leihen 25., 8 Bogen a 1000
Aullage Druck k f. 17., 136., Ankündigungs 9.. Sa. f. 210. Fertig geworden
am 18. July 1808.) — 5. Vitéz Kálnoky
Móricz, vagy a magyar huszárok a burkus háborúban. U. ott, 1812.
História Critica XLII. 582. —
Hungáriáé 1809—1829. — Petrik
Bibliogr. és Reizner János szives közlése
(a szegedi minoriták halotti anyakönyvéből.)
Katona,

Schematismus

Holósy István, postahivatalnok, szül.
1867. decz. 21. Kadarkuton Somogymegyében szegény gazda szülőktől; Csurgón
végezte a főgymnasiumot 1888-ban, mire
egyéves önkéntes volt; 1889-ben a budapesti egyetemen bölcselethallgató lett;
az egyetemet szegénysége miatt ott hagy-
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ván, 1892-ben állami szolgálatba lépett
és 1893-ban postás táviró-tisztté nevezték
ki Szászvárosra, honnét Aradra ment;
1895-ben Budapestre helyezték a főpostahivatalhoz. — Költeményei a Kaposvárban (1885), a Vasárrapi Újságban (1892
— 93), az Arad és Vidékében ; elbeszélései 1893—95-ben az Aradi Közlönyben,
Alföldben, Somogyban, Csurgó és Vidékében sat. — Munkája : Mi ketten. Bpest,
1895. (Elbeszélések. Sajtó alatt.)
Önéletrajzi adatok.

Boldizsár,
ügyvéd, később
nyug. tanácsos. — Munkája : Municipium és Parlamentarismus.
Pest, 1866.
Holovich

Adressen-Kalender. Pest, 1870. 810. 1.. Bpest,
1874. 277. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár
példányáról.
H o l t s c h e K.

Ágoston,

a

m. kir.

ud-

vari kamara hivatalnoka s a m. kir. helytartótanács által 1797. júl. 12. létesített
nyugdijhivatal igazgatója. — Munkája:
A Sua caes. & reg.-apost.
Majestate
Sacrat. virtute altissimae resolutionis
regiae approbata generalia principia
instituti pensionalis pro officialibus, eorundemque viduabus & orphanis prolibus in regno Hungáriáé erigendi. Budae.
1796. (Német szöveggel is. 3. kiadás. U.
ott, 1827.)
Petrik Bibliogr.

Holtzer Ferencz, Jézus-társasági áldozópap és ünnepi hitszónok a káptalan
szent Márton templomnál Pozsonyban.
— Munkája: Siegreiche
Tapfferkeit
dess Heiligen Stephani Ersten Königs,
Und Grossen Landes Patron dess Apostolischen Königreichs Hungarn, durch
die HeldenmüthigeThaten seiner Getreuen
Landes-Genossen verneuert: In gewöhnlicher Feyertags-Predig vorgetragen. Pressburg.
Némelhy

Lajos,

Dicsbeszédek 52. —

Petrik

Bibliogr.

Holtzer József, nyug. helytartósági
járulnok. Meghalt 1869. márcz. 1 Budán
70. évében. — Munkája : Generalia et
specialia linguae gallicae
principia.
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quae in alma Pestiensi universitate regia
exponentul-, Budae, 1817. (Petz Jánossal
együtt.)
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

István. L. Xylander.
József, főreáliskolai tanár,
szül. 1845. febr. 28. Lúgoson; a főgymnasiumot Pozsonyban végezte 1865-ben ;
ezután tíz évig nevelősködött; a budapesti egyetemen bölcselethallgató volt és
1876. deczember 18-án tanári oklevelet nyert. 1877. márczius 6-dika óta a
temesvári főreáliskolában a franczia s
német nyelv tanára. — Czikkeket írt a
temesvári lapokba (A magyar nyelv a
délmagyarországi német gyarmatok községi iskoláiban, Eine Universität in Temesvár) ; programmértekezése a temesvári főreáliskola Értesítőjében (1880.
Néhány szó a modern nyelvek tanításáról.) — Munkája: Methodischer
Unterricht in der ungarischen
Sprache.
Bpest, 1880.
Holtzmann
Holtzmann

Tipray
Tivadar
Könyvészete 1880. — Hajner
N é v k ö n y v e 130. 1. és önéletrajzi adatok.

H o l u b Károly, posta- és távirdatiszt,
szül. 1856. aug. 10. Nagy-Kikindán (Torontálm.); a gymnasium négy osztályát
Lúgoson végezte ; azután a budai tanítóképzőben egy évig tanult, mire nevelő
lett. 1882-ben a postánál gyakornokoskodott, később tisztté nevezték ki s jelenleg Budapesten működik.— Munkája:
Temetőben. Költemények. Bpest, 1895.
(Ism. Hazánk 58. sz. Erdélyi Pál.)
Budapest

Czimtára

1894. é s ö n é l e t r a j z i a d a -

tok.
H o l u b Mátyás,
főgymnasiumi tanár,
szül. 1828. nov. 1. Praszkácskán Csehországban ; már kis korában került Magyarországba ; a gymnasium négy osztályát
Pápán, az V. Győrött, a VI. Komáromban,
bölcseleti tanulmányait Győrött végezte,
mire a csornai praemontreiek rendébe
lépett, a theologiát Veszprémben és Szombathelyen hallgatta. 1848-ban honvéd lett
és Szent-Tamásnál, 1848-ban pedig mint
hadnagy Komáromnál harczolt. A prae-
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montrei rendből kilépvén, 1853. márcz. ţ
17. a temesvári helytartóság Bajára helyettes tanárnak nevezte ki. 1864-ben a
classica philologiából tanári vizsgát tett
és júl. 21. véglegesen rendes tanárnak
megerősíttetett. 1867. márcz. 7. a lőcsei
k. főgymnasiumhoz, 1868. szept. 30. pedig a pesti kir. kath. főgymnasiumhoz
nevezték ki. 1885. aug. és szept. a bécsi
egyetemen a görög philologiai előadásokat hallgatta. Meghalt 1878. szept. 24.
Pesten. — Programmértekezései a bajai
r. kath. gymnasium Értesítőjében (1859.
Az ó-kjassikai irodalom érdekében, 1867.
Sophokles); az Orsz. Tanáregylet Közlönyébe (1862—74.) több könyvismertetést irt. — Munkái; 1. Latin-magyar
és
magyar-latin
zsebszótár. Baja, 1861. —
2. Szótár Kszenofón
Anabasziszához.
Krüger K. V. után. U. ott, 1862. — 3.
Hangmértan és verstan a latin nyelvhez. U. ott, 1862. — 4. Salusti Crispi
Catilina. Magyarázata. Pest, 1870. (Görög
és latin remekírók 10.) — 5. Salusti
Crispi Jugurtha. Magyarázata. U. ott,
1871. (Görög és latin remekírók 11.) —
6. Quintiiianus
Marcus Făbius institutions oratoriae cz. művének X. könyve.
Ford. U. ott, 1873. (Római remekírók 26.)
— 7. Ttómai irodalomtörténet
gymnasiumi használatra. U. ott, 1873. — 8.
Latin-magyar kézi szótár gymnasiumok
számára. Bpest, 1875. (Ism. Orsz. Tanáregylet Közlönye XI. 1877 — 78., 2. jav.
és bőv. kiadás Köpesdy S. által. U. ott,
1882. és 1894., 3. jav. kiadás. U. ott,
1895.) — Szerkesztette az Országos köznevelési egyesület Közlönyét 1870—71ben. Pesten.
Országos

Tanár-Egylet

Közlönye

XII.

(55. 1. (Köpesdy S.) — Nekr. 1878 :
4 8 3 . SZ., Hon

Vjság

6 2 5 . 1.

Köny-

Petrik

132. SZ.,

Vasárnapi

1878,
Ellenőr

Könyvészete.— Kiszlingstein
vészete. — 31. Könyvészet
1893. —
1894. 32. sz. és gyászjelentés.

—
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Corvina

Holuby József Lajos. ág. ev. lelkész,
szül. 1836. márcz. 25. Lubinán Nyitramegyében ; az algymnasiumot Modorban,

a felső gymnasiumi s bölcselet-theologiai
osztályokat a pozsonyi lyceumban végezte ; azután a bécsi ág. ev. theologiai
facultáson tanult. 1860— 61. segédlelkész
volt Szakolczán; 1861 óta Nemes-Podhrágyon lelkész és 1883-tól a trencséni
ág. ev. egyházmegye esperese. H. hazánk első batographusa (a változatos
szederfajok legjobb ismerője). Számos új
szederfajt ismertetett és szárítva küldött
szét Nemes-Podhrágy vidékéről, melyek
általános elismerést keltettek. — Czikkei a pozsonyi Verhandlungen für Naturkundeban (1856. Weitere Beiträge zur
Pressburger Flora, Ein Ausflug auf die
Jaworina, Vegetationsbeobachtungen zu
Pressburg, 1858. Ergänzung zu Dr.
Krzisch's Flora des Ober-Neutraer Comitates, 1859. Bemerkungen aus der
Flora des Unter-Neutraer Comitates, Über
die Riesen im Pflanzenreich, 1860—65.
Podhragyer Filices, 1866 sat.), a Correspondenz für Naturkunde zu Pressburg
cz. folyóiratban (1863. Botanische Notizen aus Skalitz); az Oesterreichische
botan. Zeitschriftben (1865 óta számos
czikk, melyekben Pozsony, Nyitra, Trencsén és Árva vármegyék flóráját ismerteti.) — Munkái: 1.
Phanerogamenflora
von Nemes-Podhrágy. Pressburg, 1871.
(Különnyomat a Verhandlungen des Vereins für Naturkundeból.) — 2. Krátka
história cirkve. e. a. v. Zemansko Podhradskej. Turócz-Szent-Márton, 1884. —
3. Flora des Trencsiner
Comitates.
Trencsin, 1888. — 4. Versiky které pri
posvečeni vno vystavené a.-ev. školy
a fáry Trencanské dne 28. sept. 1889,
U. ott. — Kéziratban : Materiály K. dejniám cirkvi ev. a. v. na uzemi stolice
Trencianskéi (négy kötet, a mostani s az
egykori trencsénmegyei evang. egyházak
monographiáit ismerteti.)
Szinnyei

Könyvészete.

—

Vlcek,

Dejiny

Literatúry Slovenskej 238., 262. 1. — Horvát
lgnácz
Nagy

Könyvészete
Lexikona

1889.

95.

1.

IX. 314. 1. (Borbás.)

—

Pallas
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H o l v a j t h György, ifjabb, lyceumi rector volt 1663-ban Privigyén és 1665-ben
Trencsénben; a vallásüldözés alatt (1673)
ő is külföldre menekült és számkivetésben élt Niwniczában, hol mint tanító
meghalt. — Munkája: I. N. J. Exercitium Logicum, Occasione Ordinariarum,
in Cap. I. & II. Praecognitorum Dannhawerianae Logicae, praelectionum desumtum, atque Divini annuente Numinis
gratia, In Lyceo Trenchiniensi, publice
ad ventilandum propositum.. .Respondente Nicolao Taborita.. .1665. (Zsolna.)
Monumenta I. 99. 1. —
Régi M. Könyvtár II. 295. 1.
Fabó,

Szabó

Károly,

H o l v e i t h Pál, privigyei. — Munkája:
Epitome grammaticae slavicae 1737.
A m. n. múzeumi példányról.

Antal, theologiai doktor,
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül.
1674. jún. 13. Weitthausban (Tyrol),
1690. nov. 1. Landsbergben lépett a rendbe;
1723-ig a bajorországi rendházhoz tartozott, onnét jött Ausztriába; Nagyszombatban a szentírást és a canonjogot adta
eló', Bécsben a dogmaticat, végre Budán
ismét a canonjog tanára volt, hol 1743.
febr. 26. meghalt. — Munkái: 1. Quaesita physica serio-curiosa de variis
rerum naturalium experiments. Dillingae,
1710. — 2. Ľisputatio philosophica de
causa productiva substantiae et sponte
nascentium ortu...U. ott, 1710. — 3.
Principia philosophica ad selectas controversias decidendas applicata ac publice propugnata. U. ott, 1710. — Kéziratban : Elégiák képekkel a lauretani
litániáról.
Holzeisen

Societatis Jesu 1744. 45. Sz. —
Scriptores 151. 1. — De
Backer-Sommervogel,
Bibliothéque-Biographie IV. 448.
(Halálozása napját Stoeger után hibásan
irja.)
Catalogus

Stoeger,

H o l z m a n n János, bölcseleti doktor,
Jézustársasági áldozópap és hitszónok,
szül. 1693. jún. 23. Villachban Karinthiában ; 1709. okt. 28. lépett a rendbe ; a
dialecticát Bécsben, a logikát, physikát
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és metaphysikát Klagenfurtban tanította ;
azután hitszónok volt 16 évig Linzben,
Sopronban és Győrött, hol mint lelkész
is működött; végre 15 évig volt Klagenfurtban lelkész, hol 1767. decz. 13. meghalt. — Munkái: 1. Compendium vitae
S. Thomae Aquit. Viennae, 1723. — 2.
Christliche Sittenlehre aus dem Leiden
und Sterben Jesu Christi. Grätz, 1760.
— 3. Condones quadragesi males seu
Doctrina morum spirituális ex Passione
D. N. J. C. deducta U. ott, 1761.
Catalogus
Librorum Bibi. Univ. Pest. 2.
Jan. 1788. vendendorum. Pestini 148. 1. —
Stoeger,
Scriptores 151. 1. — De
Backer-Sommervogel,
Bibliothéque-Bibliogr. IV. 452.

H ó m a n Bálint, nyug. uradalmi tiszttartó gróf Tisza Lajos birtokán, a m.
erdészeti egyesület választmányi s Pestmegye bizottsági tagja. Meghalt 1888. máj.
21. Budafokon (a főváros mellett) 68. évében. — Czikkei a Gazdasági Lapokban
(1858. Megjegyzés a lópatkó és földi bodzasympathiára, Válasz a tengeliczi juhászat
ismertetéséhez tett észrevételekre. 1860.
Kettős számvitel és procentuatio, 1863.
könyvism.); a Falusi Gazdában (1859.
Vélemény a procentuatioról.) — Munkája:
Tájékozás az úgy nevezett paraszt-gazdaságok rendezése körül. A magyar gazdasági egyesület által kinyomatásra érdemesnek ítélt pályamunka. Pest, 1859.
(Ism. Nép Újság 1860. 7. sz.)
Szinnyei
Könyvészete. — Vasárnapi
1888. 22. sz. (Nekr.) és gyászjelentés.

Újság

H ó m a n Ottó, bölcseleti doktor, a budapestvidéki tankerület főigazgatója, szül.
1843. szept. 30. Magyar-Óvárt (Mosonm.);
középiskoláit ugyanott és Budán végezte,
mire a pesti egyetemen philologiát hallgatott. A középiskolai tanári oklevél elnyerése után három évig működött mint
gymnasiumi tanár Szabadkán. 1869—70ben külföldi egyetemeket látogatott és
hosszabb ideig tartózkodott Göttingában,
hol bölcseleti doktorrá avatták. 1871—72ben a pesti egyetem bölcseleti facultásánál mint magántanár működött és az

utóbbi évben az akkor megnyílt kolozsvári egyetemre nevezték ki a classica-philologia rendes tanárának s innét 1885-ben
a budapestvidéki tankerület főigazgatójává. 1890 óta a tanárvizsgáló bizottság
alelnöke és a közoktatási tanács tagja.
— 1871. márcz. alapította Barta.1 Antallal a Philologiai Közlönyt és együtt szerkesztették 1873. januárig ; ebben czikkei:
Pindar életrajza eredeti kútfők után, A
homéri kérdés jelenlegi állása. Pindarica ;
ezenkívül apróbb értekezéseket és könyvbirálatokat írt a szaklapokba. — Munkái :
1. A saturnusi vers elmélete és története. Pest, 1871. (Különnyomat a Philologiai Közlönyből.) — 2. Pindar versesetei. Kritikai és magyarázó jegyzetekkel.
Kiadta. . .1.kötet. Lipcse, 1876. (Ism, Egyet.
Philol. Közlöny 1877 , erre szerző ellenbírálata u. ott, mely külön is megjelent.)
Országos
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Közlönye

1884—85.

708. 1. — Kiszlingstein
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona IX. 317. 1. ( K i s s Á r o n . )

Homicskó Miklós, munkácsegyházmegyei áldozópap, cz. kanonok, g. k.
hittanár, H. György görög kath. lelkész
és Damilovics Terézia fia, szül. 1833.
szeptember 24. Csicserben,Ungmegyében ;
szüleinek nagy családja mellett is gondos
nevelést nyert; középiskoláit és bölcseleti
tanulmányait Ungvárt, Szatmárt és Kassán végezte 1851-ig; ekkor a munkácsi
e. m. gör. szert. kath. papnövendékeinek
sorába vétetvén föl. az ungvári papnevelő intézet lyceumában nyerte hittudományi kiképeztetését. 1855-ben ideiglenesen a gör. kath. tanulók részére hitelemzőnek alkalmazták. 1860. szept, 22,
az ungvári kir. kath. főgvmnasiumban
gör. kath. rendes hittanár lett, egyúttal
reábizatott a papfiárvák intézetének igazgatósága. 1867-ben szentszéki ülnök lett.
1871-ben megvált a papfiárvák intézetétől. 1877-ben az egyházmegye főtanfelügyelőjévé neveztetett ki s a népiskolák
rendezése körül érdemei vannak. 1878ban czimzetes kanonokká léptették elő.

1886 kezdetétől mindinkább fogyó erejének visszanyerhetése czéljából szabadságoltatott ; azonban már -ápr. 28. meghalt Ungvárt. — Kiadott egy orosz
nyelvű Dogmatikát négy füzetben; írt
a gör. szert. kath. tanulóifjúság számára
egy imakönyvet, mely két kiadást ért.
— Szerkesztette a Kárpát cz. ruthen
lapot 1873 végétől 1886 áprilig, melynek mellékletéül a Magyar Kárpát is
megjelent 1875 (20 szám), 1876 (50 szám)
és 1877-ben (4 szám).
Ungvári

katk.

fögymnasium

Értesítője

188G.

— Nemzet 188fí. 118. sz. és gyászjelentés.

Homokai Pál, ág. ev. főiskolai tanár,
szül. 18U4. jún, 8. Kecskeméten (Pestm.);
gyermekéveit a tanyán földmíveléssel
foglalkozó atyja mellett tölté s elemi
iskoláit helyben végezte. Szüleinek szegény helyzete daczára a gymnasium
folytatására Pozsonyba ment, hol csakhamar megnyerte tanárainak szeretetét,
különösen a természeti tantárgyak iránt
mutatott nagy szorgalma által és mint
latin ódaíró is; de megismerkedett az
akkori magyar irodalmi termékekkel és
Kis János superintendens irodalmi társulatával is, mire erősen elhatározá a magyar nyelv apostolává szegődni. így
szervezte az addig laza állapotban sinlődő pozsonyi irodalmi társulatot, mely
a sopronival és a később általa alapított
selmeczivel közlekedésben
működött.
Selmeczen, mint a báró Prónay családnál nevelő, sok küzdelmek között szintén oltárt állított a magyar múzsának
és színi előadások által a városi rendekben is rokonérzetet ébresztett nyelvünk
iránt. Hogy három év alatt több egészen német ajkú ifjat magyarrá, sőt
magyar költővé képezett, mutatják az
akkoron általa kiadott Kis Koszorú-ban
írt sorai. E társulat kebelében írta Petőfi
is első verseit. Itt kötött barátságot tanuló társával Török Pál későbbi ev.
ref. püspökkel. Tanulói pályája végezte
után Tó-Almáson a báró Prónay csa-
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Iádnál, mint nevelő, több évet töltött.
1832-ben a losonczi ev. ref. lyceumba
hivatott a szónoklat és költészet tanárának, hol a tanítás mellett a természet
búvárlásának és a kertészetnek élt ; tanítványaiban (Lisznyai Kálmán, Adorján
Boldizsár, Halász József sat.) a költészet
iránt fogékony szellemet ébresztett. Mint
dalszerző, Vörösmarty s Bajza több
hymnusát dallamra alkalmazta. A Losonczot romba sülyesztő orosz pusztítás
(1849) őt is mindenétől megfosztotta.
1855-ben Kecskemétre hivatott tanárnak,
hol 1858. jún. 8-ig működött, mikor is
(épen születése napján) meghalt. —
Költeményei az Uraniában (1828., 1830
—32). a Koszorúban (1829), a Sasban
(1831—32), a Nógrádi evang. esperességi könyvtári és munkáló társasági
Ünnepély, mely Losonczon jún. 20. 1843.
tartatott. Pest. 1844. cz. emlékkönyvben
(I. Oda, a tudomány becséről.) — Munkái : 1. Kis-Koszorú,
vagy az ágostai
hitvallást követő evangyelikusoknak selmeczi főbb oskolájában virágzó magyar
literatúrai társaság zsenge munkái. A
társaság javára kiadá. Selmecz. 1832.
(Ebben előszava : A magyar literatúrai társaság története és még valami
s költ. H. P. betűk alatt.) — 2. Magyar
költészet. Tanítványai számára irta. Pest.
1837. (Uj kiadásban is megjelent Kecskeméten... Ismertetésül Horváth Döme
azt jegyzé föl a Kecskeméti Lapok 1872.
43. sz., hogy Vörösmarty nyíltan és nem
egyszer bevallotta, hogy ő mint költő,
saját természeti hajlamai és tehetsége
után, magyar költővé vált, hogy a rythmikában és verselésben oly könnyűséget sajátított el, azt leginkább H. alapos
költészettana olvasása s tanulmányának
köszönheti.) — Kéziratban maradtak :
Latin verstan, Szónoklattan, Erkölcstan,
Magyar irodalom és költészet története,
melyek a család birtokában vannak ; a
m. n. múzeumi könyvtár kézirati osztályában van : Örömünnep a pozsonyi ev.
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lýceum könyvtárában 1827. 8rét 16 levél
és Megczáfolás. Dohovits C Bazil Isten
lételének megmutatására való törekedések cz. munkája ellen, a Tudományos
Gyűjteménybe szánva, censurai példány
non admittitur záradékkal, 8r. 18 lap. —
Nevét Homokaynak is írták.
Kecskeméti

Prot.

Közlöny

1858.

(II.

emléke-

zete. Bulcsú Károlytól, különnyomatban is
és Papi dolgozatok gyászesetekre. Debrec z e n , 1871. X I V . 151 — 158. 1.) — Ambrus

Mór,

Vázlatok h losonczi gymnasium háromszázados életéből. Losoncz, 1885. 15. 1.— Uj .v.
Athenás

180.

1.

—

Hornyik

József,

Egy

lap

irodalmunk történetéből. Kecskemét, 1889.
15. 1. — Petrik

Bibliogr.

Homolka József, mérnök és térképész,
szül. 1840. febr. 26. Hlinszkón Csehországban ; a reáliskolát elvégezve, 1857ben mint kataszteri mérnök Magyarországba jött. Az 1866. hadjáratban hadnagy; azután 1870-ig ismét mérnök ; azóta
az államnyomdában nyert alkalmazást
mint térképész és később mint felügyelő
tiszt. Kiváló tevékenységet fejtett ki az iskolai térképezés terén. — Önállóan megjelent térképei: 1. iskolai atlasz. Bpest
. . .(10 kiadás.) — 2. Magyarország közigazgatási és közlekedési térképe. U. ott.
(1: 900.000). — 3. Budapest térképe. U.
ott, 1885. (1:10,000 32 lap szöveg és
1890., 1891. U. ott.) — 4. Pestmegye fali
térképe. (1: 500,000). —5. Magyarország
és Horvát-Szlavonország
közigazgatási
térképe. U. ott, 1892, (1 : 900,000.) — 6.
Magyarország hegy- és vízrajzi térképe.
U. ott. . .(1 : 2 160.000.) — 7. Magyarország földművelési térképe. (J : 900,000
arányban. Sajtó alatt.) — Ezenkívül számos térképe jelent meg több munkában
(így Heinrich G. Cid- és Teli-kiadásaiban,
Simonyi Jenő földrajzában, az Athenaeum
Kézi Lexikonában és a Pallas Nagy Lexikonában). — Szerkeszti és kiadja a Könyvkötők Lapját 1894 óta Budapester.
1886., 1890—92. —
Könyvészete. — Pallas Nagy
IX. 330. 1. (György Aladár.)
M. Könyvészet

stein

KiszlingLexikona
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Homolkay
Ádám,
bölcselethallgató
Kassán. — Munkája: Perenne
amoris
monumentum, quod dno Andreae Szabó,
almae dioecesis Cassoviensis primo episcopo, occasione suae augurationis oblatum a 1804. (Cassoviae).
Petrik Bibliogr.

Homolya István, főreáliskolai tanár.
H. Pál és Zsebesy Mária kisbirtokosok
fia, szül. 1848. szept. 15. Belső-Bőcsön
Borsodmegyében; középiskoláit a miskolczi ev. ref. főgvmnasiumban, a bölcseleti s theologiai tanfolyamokat pedig
a sárospataki főiskolában végezte s magát a papi s tanári pályára képezte ; főleg történelmi s földrajzi tanulmányokkal
foglalkozott; de e mellett az irodalomtörténet és régészet iránt is nagy előszeretettel viseltetett. A gymnasiumbanLévay
József, az akadémiában Erdélyi János
voltak e szakban tanárai. 1870-ben az
akadémiai pályája végeztével, Sárospatakon az első lelkészi vizsgálatot is letette s ez év őszén a csurgói ev. ref. főgymnasiumhoz választották meg a történelem és latin nyelv rendes tanárának.
1873-ban a csepelyi (Ungm.) ev. ref. egyház hívta meg lelkésznek, miután előbb
a második lelkészi vizsgálatot (1872) Debreczenben letette. 1874-ben Miskolczon
lelkésznek avattatván fel, hivatalát 1876.
aug. végéig viselte, a mikor Gyulára (Békésm.) a polgári fiúiskolához tanárnak
választották, hol a történelmet, magyar
és latin nyelvet adta elő. mint hitoktató
is működött és az intézetnek három évig
igazgatója volt; itt 1890. őszéig működött, miközben a történelemből és földrajzból tanári vizsgát tett. Ekkor a kolozsvári felsőbb leányiskolához a történelem
és magyar irodalom tanárának választották meg. 1892. okt. végén a székesfejérvári állami főreáliskolához nevezték
ki, hol jelenleg is működik. — Elbeszélései s egyéb czikkei a Képes Néplapban
(1867.); a debreczeni M. Prot. Egyh. és
Isk. Figyelmezőben (1873. Egyesüljenek-e

a sárospataki s debreczeni főiskolák ?,
1874. Ungi levelek); az Evang. Prot. Lapban (1875. Egy kis szóváltás a modernekkel, 1876. Az egyházi belhivatalnokok
fizetése ügyében) ; a Békésben (1878. A
történelem igazságai s az emberi érdekek,
czikksorozat, 1882. Simonyi Ernő, 1886.
elb. 1891. Kolozsvári levelek); a Békésmegyei Hiradóban (1880.48—50. sz. A történelem igazságai és az emberi érdekek);
a nagv-bányai M. Prot. Egyh. és Isk.
Figyelőben (1880. Értsük meg egymást);
a Tiszántúli ref. tanáregyesület Évkönyvében (Debreczen, 1883. Ad-e a középiskola a gyakorlati életre annyi és olyan
ismeretet, hogy ez által feleslegessé válnék a felső nép- vagy polgári iskolák
állítása azon városokban, melyekben középiskola létezik ? Jutalmazott pályamű);
a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1884. Az
új lelkészválasztási törvények hiányai.
1885. A ref. egyházkerületek lelkészminősítési szabályzatainak egyöntetűsége,
Konvent előttsat.), az Egyetértésben(1888.
Nyilt levél dr. Kovács Albert orsz. képviselő úrhoz); a kolozsvári Ellenzékben
(1891. Költemény); az Erdélyi Hiradóban
(1892. Tisztázzuk a fogalmakat) ; a Pesti
Naplóban (1892. Az én doktorom) sat.
— Munkája: Békésmegye földrajza. A
békésmegyei tanítóegyesület által jutalmazott és kiadott pályamű. Békés-Csaba,
1884. (2. kiadás. Névtelenül.) — Kéziratban : A Rákóczy-család tudományos és
polgári érdemei cz. pályaművét a sárospataki akadémiai tanári kar 1867-ben a
Péczely-díjjal jutalmazta; 1869-ben Kant
bölcseimi álláspontjának igazolása s bölcseletének kedvező befolyása az erkölcsés jogtanra cz. pályaművével e díjat ismét elnyerte ; Régi bajok új világításban
1892.
A csurgói
é s 1872. —
tói

Jelentése

ref.

főgymnasium.

A sárospataki

Értesítője

r e f . főiskola

1871
igazga-

1867., 1869. és önéletrajzi ada-

tok.
Homonnai

Béla.

L.

Vajda

János.
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Drugeth Bálint. L. Drugeth

Bálint.
H o m o n n a y Imre
(irmesi), ev. ref.
gymnasiumi tanár és nevelő, szül. 1784.
júl. 9. Diósgyőrött (Borsodm.) ; tanult
Miskolczon és Sárospatakon, hol a togátusok közé vétetett föl; 1810-ben végezte el tanulását. Ekkor egy barátja
(Apostol Pál) meghivó levelét a losonczi
rhetorikai tanszékre H.-ra ruházván, ez
állomást «200 frt fizetésért fekete bankóban» (H. saját szavai) több évig betöltötte. «A második évben már a kétféle bankóban fizettetett társaival. Csak
a harmadik esztendőben kapták ki fizetésöket váltó czédulában.» 1814-ben tanárságáról lemondott és 1815-ben egy
lelkes mívelt fiatal özvegyet három árvájával férjhez vett, s úgy nézte azt mint
ég ajándékát; nejének jelességeit a Halállali beszélgetés cz. munkájában versben írta le. 1815. decz. 8. ismét visszahivatott losonczi gymnasiumi tanárnak.
Míg e tanszéken ült, sok viszontagságai
voltak, mint ezt saját önéletírása bizonyítja : «Súlyos betegségbe esvén, ez
végre búskórsággá vált, s életéhez nem
bízván, 13 évek múlva (1824) a lélek
és életvesztő hivatalt letette. Másfélévi
sinlődésében került minden társaságot,
magányba vonult, semmi meg nem nevettethette sat. Jobban lévén, kezde búsulni, mikép táplálja már most a mostohákkal együtt hat gyermekét. Egyebet
keresvén könyvei közt. mintegy 100
verset megtalált a Pontusi levelekből.
Örömmel kérdezte feleségét, miképen
maradtak meg azok? Ugy, hogy behoztam kihányt Írásaid közül : mert véltem
miszerint megélsz, és megbánod azoknak
elvesztét». Ilyképen e jeles feleség méltó
volt e névre Szána Sófia. Felgyógyulása
után, folytatja irónk, nagy szorgalommal
feküdt a könyvek írásának : verseit többnyire plajbászszal írta a mezőben, gondolta ki jártában és keltében és írta le
otthon : és fizetésért tisztáztatta le mind.
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Ezután maecenásait számlálva elő, a
többi közt ezt mondja: Több professor
urak akkor vettek tőle könyveket, vagy
előfizettek, midőn reményvesztett nagy
szükségtől környezett vala. Tanári hivatala letétele után viszályba bonyolódott
az ekklezsiával fizetése miatt; panaszával a pesti főgondnok elé járult; kérvén
őt, miként az igazságra tekintve, írna az
egyháznak, mert úgymond ő, így szólt
egyik Ferdinand király: Fiat justitia,
aut pereat mundus. Mire felelt a mélt.
septemvir: Azt csak király mondhatta.
Már hát király ő felsége elé megyek.
Nohát én egyik kocsisomnak többet fizetek, mint a másnak, veté szemére az
iskolai felügyelő. Ugy-e itt hát ez az
analogia forog fenn : lelki tehetségeket
fejtegető tanító és lovakat vakaró kocsis ! 1838-ban Bimaszombatba hivatott
meg gymnasiumi rector-professornak ; de
fájdalom 1838-ban ismét megizzadást
követett meghűlésben elkapta az 1824.
fejbetegséget : pedig már itt több volt a
fizetés, tanítót becsülők voltak az egyházi igazgatók. (1840. ismét lemondott
tanári állásáról.) Miután itt erényes nejét eltemette, Egerbe ment magát gyógyíttatni. Itt betegeskedett másfél évig.
Végre midőn a mellnehézségekért mustárt írt neki az orvos, a beteg őt hólyaghúzó tapasz rendelésére unszolva, melyet órákig mellén hagyván, halmait
okozta a hólyagoknak és az áldott orvosszer kihúzván fejéből az ártalmas
anyagot, több napok múlva az öt esztendei betegségéből kimenekedett. Itt írta
mintegy újjászületett elmével a már
egészséges korában elkezdett: A versírónak halállali beszélgetése. . .cz. munkáját. 1844-en túl legtöbbnyire Pesten
lakott. Kézirataival minden könyvárust,
nyomdászt és könyvkiadó intézetet megkísért, de balsorsán könnyebbítő felebaráti szeretetben nem részesült. 1845—
1852 közt udvari tanító (nevelő) hivatalt
is viselt öt helyen ; hivatalai ezen com-
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paratiában egyesülnek ; rosz, rosszabb,
legrosszabb. Hol és mikor tette le e viszontagságos életű férfiú vándorbotját,
nem tudni. — Költeményei vannak a
Széplileraturai Ajándékban (1824); a
Felső-Magyarországi Minervában (1826.,
1831- 32.): a Koszorúban (1830., 1833.
és Smith angol kapitány életleírása, jeles
nagy vitézsége Székesfehérvárnál, rettenthetlensége s különösen történetei a
föld négy részeiben) és a pápai Tavaszban (1845. költ.) — Munkái: 1. Publius
Ovidius Naso szomorú verseinek öt
könyve. Ford. Pest, 1823. — 2. Publius
Ovidius Naso pontusi
levelei, Ibise,
diófa keserve és orcza-orvossága. Ugyanannyi kettős versekben magyarázva.
Buda. 1827. — 3. Az emberi lélek és
testnek rendkívüli
való jelenési, vagy
különös tulajdonságok és ritka történetek gyűjteménye. Németből fordítva.
Kassa, 1830. — 4. Örömérzet Kölesei
Kende Sigmond és Uray Bálint urak
Szathmár vármegye első s második alispányi hivatalára lett emeltetéseken
1832. Nagy-Károly. — 5. Római történetek rövid tartalma. A tanulók és történetek olvasását kedvellőkért hasznos
tárgyakkal bővítve. Eutropius után magyarul kiadta. Buda. 1832. (Költemény.)
— 6. Nógrdd új vármegye háza teremének megnyitása ünnepén 1835. okt.
19. Pest. (költem.) — 7. Római régiségek. U. ott, 1836. — 8. Beszélgetés a
versíró és halál köztt. Az emberek végvallomása. s a halál szavai. Népjellemzetek. Minden idő- s népből nagy s különös emberek emlékei, epigrammás
pár-hang mértteseken. Más eredeti versek, emlékezetbeli versek deákból magyarosítva. Nyelvtani jegyzések sat.
Buda. 1845. (Ism. Irodalmi Őr 1845. 6.
sz. Önéletrajzi adatokkal és oklevelekkel.)
— 9. Szabályok egésség, illem, erkölcs,
vallás és más hasznos dolgok tekintetében
úri leánykák s finevendékeknek. Életbölcsességi tanácsok, régi, középkori s
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új történetekkel. U. ott, 1855. — Kéziratai a m. n. múzeumban: Carmina
Ovidii, in editione Tyrnaviensi desiderata, cum versione hungarica; Néhány
költeménye 1830. 4rét 4 levél; Publius
Ovidius Naso hősnői levelei ; Versei :
Trattner János Tamás halálára és Nógrád vármegye új intézete 1830. 4rét 4
levél.
Hazai

s Kii I f . Tudósítások

1826.

I.

46.

SZ.,

1892. I. 15. S Z . — Theuirewk József,
Magyarok
Születésnapjai 69. 1. — Ferenczy
és
Danielik,
Magyar írók I. 189. 1. — M. Sajtó 1858. 8.
sz. — Nagy Jván, Magyarország Családai V.
137. 1. — Toldy Ferencz,
M. Nemzeti Irodalom története. — Petrik Bibliogr.
Homonnay
József, ev.
1858-ig Bogdányban, utóbb
bán (Pestm.) — Munkája :
halotti búcsúztatók. Bpest,
Prot. Egyh. és Isk. Lap 39.

ref. tanító
Rákos-CsaProtestáns
1878. (Ism.
sz.)

Szász János Betüsoros Tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület jegyzökönyvéhez. Bpest, 1888. 153. 1. — Kiszlingstein
Könyvészete.

H o m o r Isruaw, főreáliskolai tanár, szül.
1849. aug. 5. Pásztón Hevesmegyében ; a
gymnasiumot Egerben végezte ; a budapesti egyetemen a bölcseleti karnál br.
Eötvös L., Than, Jedlik, Petzwal, Horváth
Cyrill és Toldy Ferencz tanároktól három
éves tanfolyamot hallgatott; tagja volt
két évig az akkor alkuit gymnasiumi tanárképzőnek és 1873. decz. 24. tanári
oklevelet nyert a természettan- és menynviségtanból. 1872. aug. a szegedi állami
föreáliskolához helyettes tanárnak neveztetett ki. 1874. febr. 3. rendes tanár lett
ugyanolt, hol jelenleg is működik és tanítja a vegytant, géptant, természettant,
mennyiségfant és könyvvezetést. A szegedi Dugonics-társaság rendes tagja; a
tisztviselő-egylet alelnöke ; a gőzgépkezelők és kazánfűtők vizsgáló bizottságának tagja. — Több vezérczikket és szini
kritikát írt a Szegedi Lapokba (1873.
melynek főmunkatársa volt). Programmértekezései a szegedi főreáliskola Értesítőjében (1875. Hogyan kezelendő a ter-
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mészettan középiskoláinkban, 1886. Beszéd
a záró ünnepélyen. 1889. A hazai s külföldi polytechnikumok összehasonlító ismertetése, 1894. Huszonegy év a szegedi
reáliskola történetében); czikkei a Szegedi Híradóban (1895. A csillagos ég képe
Szeged horizontja felett 1895. jún. 5-én,
A leghosszabb napszaka és legrövidebb
éjszaka Szegeden); a Physikai Lapokban
(1895. Adatok a gáz- és vízvezetéknél mutatkozó villamos áramokhoz.) — Munkái:
1. Az egyszerű könyvvitel
alapvonalai.
Szeged, 1889. — 2. A szegedi magyar
kir. állami főreáliskola története. 1851—
1894. U. ott, 1895. (Különnyomat a szegedi főreáliskola Értesítőjéből.) — Kéziratban : Ezer physikai feladat megoldva
és táblákkal ellátva, Fliedner C. után ;
Szeged fekvésére vonatkozó kosmographikus adatok (a szegedi Dugonics-társaság Milleniumi Évkönyve számára);
természettani előadások sorozata a munkások számára rendezett vasárnapi előadásokon 1893—95. ; felnőttek oktatásán
népszerű vegytani és természettani értekezések 1872-73. (A centrifugális és
centripetális erők és azoknak alkalmazása,
A zengő hangok problémája. Optikai kérdések fejtegetése, Válogatott fejezetek a
szerves és szervetlen chemiából, A földköri lég és a légnyomás tüneményei, 1873 ,
A villamosság nemeinek történeti fejlődése s alkalmazása 1893., Válogatott fejezetek a légnemű testek mechanikájából
1893. A szilárd testek nyug. moztanának nevezetesebb esetei 1894., Hőtani
kérdések fejtegetései.)
Hí. Könyvészet
állami

főreáliskola

1 8 8 9 . — A szegedi
Története,

magyar
Szeged,

kir.
1895.

147. 1.

Homoród L. Szentpáli
Janka.
Honetzy Dániel, ág, ev. lelkész, szül.
1792. júl. 28. Német-Lipcsén (Liptóm.)
nemes szülőktől; tanulmányait szülőhelyén kezdte s 1805-ben az osgyáni gymnasiumban folytatta, hol a magyar nyelvet is megtanulta; 1807-ben a késmárki
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lyceumba s 1810-ben az eperjesi ág. ev.
collegiumba került, hol a theologiát is
végezte. Németországban 1816-tól 1818-ig
időzött. Ezen év őszén Durand, a XVI
szepesi városok egyikének ág. ev. egyházközsége megválasztotta lelkészének, hol
1856. nov. 21. történt halálaig működött. —
Munkái: 1. Das neueste. Nun danket alle
Gott! welches am Erndte-Dankfeste zwischen den geheiligten Mauern der evang.
Kirche zu Durand, der k. k. Zipser Städte
einer, sowohl in frommem Lobgesange
von der versammelten Gemeinde, als
auch in folgender Predigt. . . im J. 1819
ertönte. Leutschau. — 2. Leitfaden zum
mündlichen Religions-Unterrichte für religiös gesinnte, denkgläubige Lehrer und
Lehrlinge in Schulen und Kirchen, auch
beim Privat-Unterrichte. Kaschau. 1835.
Petrik
Bibliogr. és Dianiska András lőcsei
ág. ev. lelkész szives közlése.

H o n f f y (Kozenkay) Géza, hírlapíró.
szül. 1841. máj. 14. Gyéren (Torontálm.) ;
iskoláinak végeztével 1861-ben a Delejtű
főmunkatársa volt Temesvárt. Meghalt
1863. jún. 25. Keszinczen Temesmegyében. — Beszélyeket, humoreszkeket és
tárczákat írt a Napkeletbe (1858—62) s
a Hölgyfutárba (1863.) — Munkája : Szerelem álmai. 1. füzet. Temesvár. 1861.
(Beszélyek.)
Petrik
Könyvészete és nővére Kozenkay
Irmának szives közlése.

Honffy J. Lajos, községi jegyző és
megyebizottsági tag, szül. 1849. augusztus 7-én Nagy-Hinden (Nyitram.), hol
atyja (Stróffek) szegénysorsú kántortanító volt; a főgymnasiumot. Esztergomban végezte; 1865-ben ugyanott a tanítóképző tanfolyamothallgatta s 1866-ban
tanítói oklevelet nyert. Előbb Nagy-Surányban segédtanító volt, de csakhamar
(1867.) önálló kántortanító lett Kospallagon; 1869-ben Keszegfalván választották meg, honnét néhány év múlva Ó-Gyallára (Komáromm.) ment szintén kántortanítónak. Minden igyekezetét a népnevelés
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ügyének szentelvén, a járásban tanítóköröket alakított és több évig mint elnök
vezette azokat. Később a község jegyzőnek választotta meg és jelenlegNaszvadon
jegyző. — Apróbb költeményei, beszélyei
s czikkei vannak a Kis Tükörben (1871
—72.) ; a Népnevelők Lapjában (1871.
Vezessük a gyermekeket belyes fogalmakra és képzetekre, Szoktassuk gyermekeinket engedelmességre,
Keltsünk
gyermekeinkben más hitvallásúak iránt
szeretetet, A siketnémák házi nevelésérő!, Mi oka a falusi népiskolák lassú
haladásának; 1875. Van-e a néptanítónak
befolyása az állampolitikára ? A néptanító társadalmi tekintélyének emelése körül kik lehetnek a legközelebbi tényezők?);
a Független Polgárban (1875. ápr., máj.
sat.) ; a Hasznos Mulattatóban (1857.
költ. és elb.); a Néptanítók Lapjában
(1872.) ; a Népiskolában (1875. a tanítók nyugdíjáról vezérczikk); a Néptanítók Evkönyvében (szerk. Rónai Ferencz,
1876. I. II. A kiábrándulás kora és tanügyünk) ; a Komáromban és a Komáromi
Lapokban (1877-78., 1881—82. társadalmi czikkek és beszélyek); ezeken kívül több szak- és politikai lapban jelentek meg czikkei. — Munkája : Részletes
statisztikai
kimutatások
komárommegyei községek elemi tanodáiról. Esztergom, 1872. — Zeneművészettel is foglalkozik és az Orpheusban több tánczdarab jelent meg tőle zongorára. — Jegyei:
y és H. L. (hírlapi levelezéseknél.)
— Stróffek családi nevét 1869-ben változtatta Honfi-ra.
Századunk

Névváltoztatásai

105.

1.

és

Ön-

életrajzi adatok.
H o n i g b e r g e r János Marton, a lahorei
király házi orvosa, szül. 1795. márcz.
10. Brassóban ; gymnasiumi tanulmányait szülővárosában végezte, inire a
gyógyszerészetet ugyanott és Beszterczén
tanulta ; azután Romániába ment gyakorlatra s egy év múlva Varnába utazott, hol hajóra szállt és 1816. decz.
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Konstantnápolyba érkezett Utazási vágyának kielégítése végett a tokati kormányzónál házi orvosi hivatalt vállalt
és ezzel együtt Tokatba utazott; egy évi
ott tartózkodás után tovább utazott
Alexandrettába s Aleppóba, hol orvosi
gyakorlatot folytatott. Betegeskedése miatt
Egyiptomba utazott a Níluson föl Kairóba, hol mialatt gyakorló orvos volt
(1820—21), a pestis kiütött, mire ő
visszatért Szíriába. Itten kezdette a tehén-himlőbeoltást és hét évig lakott
Tripoliban, Beiruthban és a Libanon
hegyén. Utazási szenvedélyétől ösztönöztetve, a sivatagokon keresztül ment
Bagdadba s onnét Ispahanba; honnét
az orosz-persa háború miatt ismét Bagdadba kényszerült visszatérni ; innét
azonban újra fölkerekedett és négy hónapi utazás után elérte vágyainak czélját Lahorét, hol mint udvari orvos,
gyógyszerész és mechanikus nyert alkalmazást ; négy évi itteni tartózkodása
alatt érmeket, régiségeket, növényeket és
más tudományos kincset gyűjtött, melyek segítségével hazájában nyugalmas
jövőt reménylett magának biztosítani.
1833-ban elhagyta Lahorét és Multánon,
Kabulon. Orenburgon, Moszkván ésSzentPéterváron át Brassóba visszatért. 1835ben keleti öltözetében Bécsbe utazott,
onnét Velenczébe. Genuába s Párisba.
Itten érem- és régiséggyűjteményének
egy részét az ázsiai társaságnak adta
át. Azonkívül a szent-pétervári. bécsi,
párisi és londoni gyűjtemények is őriznek tőle gyűjtött érmeket és ásványokat.
Párisból Londonba utazott, hol gyűjteményének egy részét értékesítette ; azután Berlinen és Bécsen keresztül visszautazott hazájába. 1836-ban Bécsben tartózkodott. Megismerkedett a homöopatthiai gyógymóddal és mint gyakorló orvos
Konstantinápolyban telepedett le, hol
az épen akkor uralkodott pestis alatt
gyógymódjával nagy hirre tett szert és
a legelőkelőbb magánházakhoz meghív-
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ták; 1837—38-ban maradt a. török fővárosban. mire Yentura tábornok által Máltából a maharadscha meghivását kapta, hogy ezer rúpia havi fizetés
mellett foglalja el lahorei állását. A
meghívást elfogadta s Lahoreba utazott.
A királyt halálos betegségben találta,
melyből már nem menthette meg ; de
ő azért annak halála után is 1849-ig
maradt az ottani kir. kormány szolgálatában. Ekkor az ottani politikai viszonyok változtával Lahorét elhagyni kényszerült és júl., aug. hónapokat Kashmir
hegyi vidékén töltötte, hogy füvészeti
ismereteit gyarapítsa. A Lahoreban hagyott új háza s az abban levő kórház
tulajdona maradt; a kir. kormánynak
tett szolgálataiért pedig az angol kormánytól ezer frt évi nyugdíjat kapott.
1850-ben Londonba utazott és miulán
Bécsben munkája kiadása miatt hosszabb
ideig tartózkodott, 1851. aug. 3. Brassóba
érkezett. Rövid itt tartózkodás után
Bécsbe s onnét Londonba utazott munkájának angol kiadása végett; 1852. aug.
ismét Bécsben adta sajtó alá munkájának (Früchte aus dem Morgenlande) 2.
kiadását. Azután visszatért Brassóba,
hogy szept. 27. harmadik keleti utazását
megkezdje ; Konstantinápolyon át 1853ban Kasmírba érkezett, hol a Maharadscha Gulab-Singh királynak ajánlatát,
hogy házi orvosa legyen, elfogadta,
nyugdíjának megtartása s répaczukorgyár fölállításának engedélyezése mellett. Ezen vállalatával 30,000 rúpiát veszítvén, 1855 ben elhagyta Kasmírt és
Calcuttába költözött, hol orvosi gyakorlatát folytatta. 1857. nov. tudósította
rokonait, hogy a cholera ellen biztos
szert talált fel, melyet ott sikerrel használ. Ezen titkát (Quassia-beoltás) Calcuttában és Londonban röpiratban ismertette. Azon reményben,hogy a Párisban
kilátásba helyezett 100,000 frank jutalmat megnyeri, 1858. aug. végén Egyiptomon keresztül Londonba utazott és

1052

onnét Párisba. Reményében csalódva s
betegsége miatt enyhébb éghajlatot keresve. Algírba utazott, melyet 1859.
ápr. 3. elhagyott, hogy rövid időre meglátogasa szülőföldét. A telet Bécsben
töltötte ; időközben Szent-Pétervárra utazott, hogy cholera-szerével kísérleteket
tegyen. 1860. szept. Londonba, Párisba
s Marseillebe utazott és nov. Bombay
felé vitorlázott; itt azonban a cholera
múlófélben volt és öt hét múlva 1861.
jan. unokaöcscséhez Honigberger Vilmoshoz utazott Calcuttába, hol ez sikerrel
gyógyította a cholerabetegeket. Miután
unokaöcscse Allahabadba költözött, H.
ismét orvosi gyakorlatot folytatott Calcuttában. Időközben lányának angol nevelőnőjét feleségül vette s 1862. jún.
végén nejét Londonba kisérte ; onnét a
következő telet Olaszországban töltendők
Párison, Turinon, Genuán át Nápolyba
utaztak. Az 1863. év nyarát Velenczében
és Bécsben töltötték, az 1864. jún. és
júl. a pyrenäi fürdőkben ; onnét pedig
visszautaztak Londonba. Nejének gyógyulását a zajzoni fürdőtől reménylvén.
1865-ben oda utaztak. Itten neje betegsége rosszabbra fordult; azért Londonba
visszatértek, hol neje egészsége javult,
azért 1866 végével elhagyhatták Angol országot. Párisba s onnét 1867. jan. a
Himalaja hegy aljában fekvő Nynée-völgyi fürdőbe, hol neje birtokos volt.
utaztak ; itt neje 1868. júl. 16. meghalt.
Midőn H. saját megrongált testi erejének
visszanyerése végett a zajzoni fürdőbe
szándékozott, oda megérkezett, de egészségét nem nyerhette vissza; mert 1869.
decz. 18. Brassóban meghalt. (Életrajzírói hibásan tartják Marseillet halálozása
helyének.) A következő nyelveket értette
s beszélte : német, magyar, angol, olasz,
franczia, rumén, újgörög, török, arab,
perzsa, indus és a tatár nyelvet; 20 évi
távollét alatt sem felejtette el a brassói
szász nyelvjárást és azt tisztán beszélte.
Számos külföldi tudós társaságnak tisz-
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teletbeli tagja volt. — Utazásáról több
czikket írt, így a Journal of the Asiatic
Society of Bengal-ba (1832. Relation
ďune voyage de Dereh Ghazikhan ä Cacubiculum.
boul.) — Munkái: 1. Sertum
Enumeratio plant arum, quas in itinere
inter Dera-Ghazeekhan et Cabul, mensibus Majo et Junio 1833 collegit.. .Fasc.
I. Vindobonae, 1836. (Endlicher és Fenzl
által leírva.) — 2. Früchte aus dem Morgenlande oder Reise Erlebnisse, nebst
naturhistorisch-medizinischen Erfahrungen, einigen hundert erprobten Arzneimitteln und einer neuer Heilart, dem
Medial-Systeme . . . Wien. 1851. (Negyven kőnyom, táblával : arczképek, növények rajzai, térképek sat., szerző arczképével. Tiszta jövedelmét a hazája szász
iskoláira fordította. 2. kiadás. U. ott,
1853. Az angol kiadás : Thirty five Years
in the East cz. London, 1852. két kötetben.) — 3. Cholera, its cause and infallible cure and on epidemics in general... .Calcutta. 1857. (Ugyanarról. Second Pamphlet. U. ott, 1858., dicsérőleg
ír róla a Frankfurter Conversationsblatt
18Ő9. szept. 3. sz. Németül : Heilung der
indischen Brechruhr durch Einimpfung
des Quassins. Bécs, 1859. Francziául.
Páris, 1859.) — 4. Die Cholera, deren
Ursache und unfehlbare Heilung und die
Epidemien in Allgemeinen. 3. Brochure,
Eine Uebersetzung aus dem Englischen
mit einem Zusätze von neueren Erfahrungen. Wien, 1865. — Arczképe: kőnyomat Bauertől, nyomt. Rauch J. Bécsben.
Jelenkor
kodó

1 8 3 4 . I I . 6 6 5 . 1. —

Nemzeti

1 8 3 4 . I I . 3 9 6 . — Erdélyi

Hiradó

18. s z . 1 8 4 2 . 5"u>. 1. — Rajzolatok
— Hazai

s Külf.

8., 9. sz. —

Tudósítások

Ackersdyck

II.

1 8 3 5 . 3 7 . SZ.

1 8 3 6 . I . 20. S / . .

II.

J. M. Honigber-

J.,

ger. H a r l e m , 1836. —

Társal1835.

Figyelmező

1837. I. 4«.

Paris,
1847. IV., 1S48. I. (Vivien de St. Martin.) —

SZ.

Allg.

-—

Nouvelles

Theater-Zeitung

National-Encyclopedic
Biographie
Pester

Lloyd

Annales

des

Voyages.

1 8 3 5 . 8 8 . SZ.
VI.

487.

—
—

Oesterr.
N ou celle.

Paris, 1852. XXV. 76. —
1861. 74. SZ. — Feierabend
(Wien.

Générale.

I.

28.
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SZ.)

—

Vjabbkori

Ismeretek

Tára

IV.

353. 1. — Hirschel,
Bernhard,
Compendium
der Geschichte der Medizin. Wien, 1862.
526., 531., 539. — Sonntagsblätter
( F r a n k i L.
(Wien, 1861.
A. III. 336.) — Das Vaterland

211. sz.) — Wurzbach, Biogr. Lexikon IX. 255.
1. (hibásan tartja zsidó származásúnak.) —
Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 184. (Életrajza s munkái bőven ismertetve.) — Kronstädter
Zeitung
1869. 207. sz. (a halottak
jegyzékében.) — Szinnyei
Könyvészete 294.,
999. h. —

Gusbeth,

Zur G e s c h i c h t e d e r S a -

nitätsverhältnisse in Kronstadt. Kronstadt,
1884. 141. 1. (halála napja decz. 16-ra téve.)
— Petrik

Bibliogr.

Vilmos, orvos, H. József
órás és photographus fia. előbbinek unokaöcscse, szül. 1837-ben Brassóban; iskoláinak végeztével, a kereskedői pályára
lépett; 20 éves korában a dunai fejedelemségbe távozott, hol Brailában és Galatzban rövid ideig tartózkodott, mire Konstantinápolyba ment; innét Alexandriába
utazott és kereskedésbe állott, míg nagybátyja segítségével Calcuttába vitorlázott
és ott hosszabb ideig mint orvos működött.
1861-ben Allahabadban telepedett le, hol
Metzger superintendens missionarius ajánlásaira nagy hitelre tett szert, úgy hogy
nyomdát állíthatott fel és a hetenként
kétszer mejelenő Allahabad Conserver cz.
hírlapot alapította, melyet szerkesztett is ;
kereskedelmi üzletben 1865. ápr. 4. Calcuttába utazása közben Chandenagoreba
érkezett, hol a folyón átkelve, a vihar
felborította a kis hajót és ő a vízbe fult.
Honigberger

Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II. 190. 1.

István, fényképész, szül. 1871.
júl. 31. Tornaiján (Gömörm.); iskoláit
Békés-Csabán és Kassán járta. Megtanulta a fényképészetet és Budapestre
jött; innét Felsőmagyarországba ment és
több helyen megfordult ; jelenleg Aradon működik mint fényképész. — Költeményeket, beszélyeket írt a vidéki lapokba ; Temesvárott, Lúgoson és Orosházán rendes dolgozótársa volt az ottani
lapoknak. — Munkája : Eletemből. Költemények, prózák. Bpest, 1895. (Két kiadás.)
Honis
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A m. n. múzeum könyvtárában levő példányról és önéletrajzi adatok.

Honter (Hontems) János, ág. ev. lelkész és Brassó első reformátora, Gras
György timármester és Honnes Dorottyának fia, szül. 1498-ban Brassóban ; később
a Hontems nevet vette föl; fiatal éveiről
homályos sejtelmekkel bírunk; annyi azonban valószínű, hogy szülővárosában nyerte
első kiképeztetését és 1515-ben a bécsi
egyetemre ment, hol a szász ifjak az
1517-ben Vittenbergában támadt vallási
küzdelem iránt élénk érdekeltséggel viseltettek. 1530-ban Krakkóban a szépművészetek mestere lett, az előadásokat látogatta s a magyar tanuló szövetségben latin
nyelvtant tanított. Innét Baselbe ment.
1533 nyarán visszatért hazájába ; magával hozott nagy mennyiségű könyvet,
nyomdai személyzetet és eszközöket. Honfitársai szeretettel fogadták és ajándékokkal halmozták el : így 1584. új évre szép
asztal- és ágyterítővel és 1535-ben házassága alkalmával ezüstkannával lepték
meg. Távollétében Luther tanai Erdélyben is, különösen a szászok közt. mély
gyökeret vertek. H. tudományával és sajtójával csakhamar annak éltető leikévé
vált. Ezen időben a szász iskolák virágzásnak indultak, számuk szaporíttatott
és a vidéken is gondoskodtak, hogy képzett tanárok a széptudományok mellett
az új bevett vallást is magyar és német
nyelven tanítsák. Valószínű, hogy ezen
tanárok közé tartozott H is ; sőt az 1548ban a városi tanács által kiadott új iskolai rendszabály tőle származhatott.
Egész irodalmi működése s nyomdájának
akkori termékei mind a tanítás és nevelés szolgálatában álltak. Tudományos
működésének híre elhatott Zápolyának
budai udvarába s összeköttetésbe hozta
a haza nevezetesebb férfiaival; ezek közt
a gyulafehérvári préposttal, későbbi esztergomi érsekkel, Verantiussal is; jóllehet nem lépett nyílt ellentétbe a római
egyházzal, mégis kétségtelenül a refor-
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matio érdekében működött. 1540-ben már
látszólagos bizoyítékok vannak a felől,
hogy barátjától, Jehel Jerémiás brassói
lelkésztől elszakadt és csendben működve
1541-ben Brassó az evangeliumi új vallás városának tekintetett. 1542-ben a
fölszabadító szó elhangzott, midőn H.
egyházjavító terve (Formula reformationis. . .) Brassó s az egész Bárczaság számára megjelent. Midőn 1543-ban ezen
munkáját megjavítva kiadta, Melanchthon
oly fontosnak tartá azt. hogy saját előszavával adta ki Vittenbergában és Luther
1543. szept. 1. Ramser Mátyás brassói
lelkészhez írt levelében Hontert az Úr
magyarországi evangélistájának nevezte.
H. munkájának hatása alatt csakhamar
Brassó vidéke s a Bárczaság is a reformatióhoz csatlakozott, miután annak elveit Brassó város hivatalosan is magáévá
tette s intézkedett, hogy a képek és egyen
kivűl az összes oltárok eltávolíttassanak
a templomokból. Martinuzzinak is tudomására jutván H. működésének ily eredménye, még ez évben országgyűlés elé
hívta őt, hogy nyilatkozzék, miért adta
ki a reformatio szellemében készült könyvét ? H. maga nem jelent meg az országgyűlésen, de Apologia reformationis cz.
munkájával felelt a bibornok kérdésére.
1544. ápr. 22. aztán a város megválasztotta első papjának. Mint (hivatalánál
fogva) az iskolák felügyelője, még ez évben elkészítette az iskolai rendtartást (közölte Dück, Geschichte des Kronstädter
Gymnasiums. Kronstadt, 1845. cz. munkájában), melylyel megalapította Brassóban a főiskolát. Papirmalmot állított fel,
mely 1547-ben szolgáltatta az első papirost ; nyilvános könyvtárt szervezett
(mely könyveinek sokasága és ritkaságánál fogva nevezetes volt; a budai Corvinákból is, annak elpusztításakor több
könyv ide került; 1689. ápr. 21. azonban a tűzvész elpusztította.) 1547-ben
adta ki a lelkészek számára agendáját
és átdolgozta egyházszervezeti művét az
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összes erdélyi szászokra kiterjeszkedve.
Meghalt 1549. jan. 23. Brassóban. 1845ben ünnepelték az általa alapított gymnasium 400 éves emlékét; azon házon, melyben született, 1857-ben emléktáblát helyeztek el ; 1858-ban nevére ösztöndíjat
alapítottak; minden iskolai év végén az
összes ág. ev. iskolákban emlékére ünnepet rendeznek ; születésének 400. évfordulóját (1898.) emlékszobor állításával
akarják Brassóban megünnepelni. — Munkái : \. De grammatica, Libri duo. Cracoviae, 1530. (Ujabb kiadásai: Compendii
Grammatices Libri II. cz. 1532., 1535. a
szerző által átnézett és bőv. kiadás 1538.,
1539., 1541., 1543., 1547., 1548., 1549.,
1554., 1556., 1558., 1559., 1577. U. ott.) —
2. Budimenta
Cosmographiae,
Libri II.
Craccoviae, 1530. (1534.), Basiliae, 1533.,
1534., 1561,, 1581. — \B.
Chorographia
Transylvaniae Siebenbürgen Ornatiss. Senatvi Cibiniensi dicatum. Basiliae. 1532,
(Magyarország és Erdély térképe.) — 4.
Cl. Glaudiani
Opera, ex emendatione
Michaelis Bentini et Joh. Honteri. Basiliae,
1534. — 5. Budimenta
Cosmographica,
Libri III. . .Tiguri 1548. (1549., 1552., 1558.,
1564., 1565., 1570., 1573., 1578., 1581.,
1583., 1590., 1602. Basiliae, 1581., Antverpiae, 1555., 1560.. Pragae, 1595.. Hely n.
1552., 1570., 1578., 1581., 1583., 1590.) —
6. Budimenta
Cosmographica, Libris IV.
distincta cum annotationibus Bernardi
Fromerii ac Tabulis geographicis aeri incisis.. .U. ott, 1535. (Ujabb kiadásai: Tiguri 1548., 1558., 1564 ,1565.. 1570., Basiliae, 1561., 1585.,Pragae. 1595., Agrippina,
1600. Hely n. 1573., 1578., 1583., Duisburg, 1595., Antwerpen, 1610.) — 7.
Compendii Gramatices Latinae Libri II.
Coronae 1535. (2. kiadás, 1537., 3. k.
1577. u. ott.) — 8. Cosmographicum,
continens praecipuarum orbis regionum Delineationes, elegantissimis tabulis expressa.
Tiguri, 1537. (1597., Coloniae, 1600.) —
9. Σονοψεως γραμματικης βιβλία δοο. J. Η.
C. Coronae, (1539.) — 10. Ε-ιτομη της
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tou Αριστοτέλους Διαλεκτικής. U. ott. (1539.
Névtelenül.) — 11. Divi Aurelii
Augustinii Hipponensis
Episcopi
Catalogus.
U. ott, 1539. — 12. Mimi
Pvbliani.
Enchiridion
Xisti Pythagorici.
Dicta
Sapientium ex Graecis 1539. U. ott. —
13. Lvcii Annei Senecae De quatuor
virtutibus
Liber unus. U. ott, 1539. —
14. Catonis Disticha Moralia. Sententiae Septem Sapientum ex Ausonio. Ex
Eodem Opvsculum de Monosyllabis 1539.
U. ott. — 15. Senetentiae ex libris Pandectarvm ivris civilis decerptae 1539. U.
ott. — 16. Senetentiae ex omnibus operibvs Divi Avgustini decerptae 1539. U.
ott. — 17. Budimenta
praeceptorum
Dialectices ex Aristotele et alijs collecta.
Compendivm Rhetorices ex Cicerone et
Quintiliano. 1539. Ugyanott. — 18. Νείλο»
Μοναχοο κεφαλαία. 1540. U. ott. (Basel,
1569.) — 19. Epitome Adagiorvm Graecorum & latinorum iuxta seriem Alphabeti. Ex Chiliadibus Eras. Rotterodami.
1541. Coronae. — 20. Πλάτωνος οροι.
Αριστοτέλης περι Κοσμοο. U. ott, 1541.
(Basel, 1559.) — 21. Disticha Novi Testamenti Materiam & Ordinem capitulorum cuiusq. libri per literas initiales indicantia. 1541. U. ott. (Czimlapkiadás.
U. ott. 1545.) — 22. Budimenta
Cosmographica.
Cum vocabulis rerum Tiguri
1540.. (Boroszló 1542.. 1548., Basiliae,
1541. Czimlevélkiadás. U. ott 1542.. Tiguri, 1545., 1546., 1548.. 1549., 1552.,
1564., Duysburgi, 1595,, Pragae, 1595.,
Coloniae, .1600.) — 23. Ήσιοδοοτον ασκρ.
Εργα και ήμεραι και Θεογονία. U. ott, 1543.
(Névt.) — 24, Philippi Melanchtonis de
Controversis Stancar i scripta. U. ott 1543.
— 25. Formula Beformationis
Ecclesiae
Coronensis et Barcensistotius Provinciáé
1542. U. ott. (és 1543. ; kiadta Melanchton
Fülöp is egy általa írt élőbeszéddel Vittenbergában 1543-ban. Ujabb bővített kiadása s német fordítása jelent meg Brassóban. A brassói városbirák és Quaestorok
hajdan ezen könyvre esküdtek, mikor
33.

ii: sajtó

alá

adatott

18.95.

dcczember

13.
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hivatalukba léptek ; mindkét kiadás többször kiadatott és több munkában lenyomatott ) — 26. Approbatio Reformationis Ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis Provinciáé a Clariss. D. Martino
Luthero, Philippo Melanchtone et Joanne
Pomerano Viteberga Cibiniensi Pastori,
svae Ecclesiae reformationem petenti
transmissa. ex autographo sive originali
descripta. Coronae (1543. Luther, Melanchton és Bugenhagen három válasza
Ramazi Mátyás szebeni plébánoshoz 1543ból.) — 27. Compendium Juris Civilis in
usum Civitatum ac Sedium Saxonicarum
in Transylvania collectum 1544. U. ott.
— 28. D. O. M. S. Constitutio Scholae
Coronensis. Coronae, (1543., újabb kiadása. U. ott, 1657.) — 29. Enhiridion
totius Orbis terrarum comprehensum
tabulis aliquot elegantissimis in libello
chartis 2 impresso nuper in Corona . . .
Et Rudimenta Cosmographica versibus
H e x a m . . . (Seivert említi e ma egy példányban sem ismert kiadást Gesner 1545ben megjelent Bibliothecaja után. Tiguri,
1547., 1593., 1597., 1602.) — 30. Agenda
für die Seelsorger vnd Kirchen diener
in Sybemburgen 1547. U, ott. — 31. Odae
cum Harmoniis ex diversis Poetis in
usum Ludi literarii Coronensis decerptae.
ü. ott, 1548. (Ujabb kiadása. U. ott, 1562.)
— 32. Libellus Graecae
Gramaticae
Philippi Melanchtonis, adjectis Tabulis
flexionum quarundam. Coronae év. n.
két kötet. — 33. P. Terentii
Aphrii
Comediae sex. Post omnes omnium editiones summa vigilantia recognitae. Accesserunt succincta scholia et argumenta
in singulis scenas. Coronae, 1557. — 34.
Tabulae II. in Aratum Solensem cum
ejusdemversione.Basiliae,1565. —35. Annales Templi Coronensis . . . (Sambucus
által 1606-ban Hanauban kiadott Bonfinius Históriája s Bongarsius, Scriptores
. . .Francof., 1600. sat. munkákban jelent
meg.) — Az első' erdélyi naptárak is a
Honter nyomdájából kerültek ki s az abban
Id. S z i n n y e i .T., M a ţ y n r í r ó k IV.
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közölt Krónikák némi változtatással még
a XVIII. századi brassói német naptárakba is átvétettek. — Arczképe egy régi
fametszet után kőnyomatban 1845-ben
készült Bécsben Förster L. müintézetében
ezen fölirattal: Vigilate etorate Johannes
Hont, kiadta Neuhauser Nagyszebenben
kőnyomatban és Dück, Geschichte des
Kronstädter Gymnasiums cz. munkájában.
Gesner,
Conrad,
Bibliotheca. Tiguri, 1583.
457. — Draudius,
Georg.
Bibliotheca Classica. FrailCOf., 1625. 1072. — Echinger,
Elias,
Catalogus Bibliothecae ampl. reipubl. Augustanae. Aug. Vind., 1633. 728., 782. — Hyde,
Thomas,
Catalog, impr. Libr. Bibl. Bodleja-

n a e . Oxonii, 1674. 342. — Lipeni,

ill art.,

Bib-

liotheca Reális Philosophica. Francof. ad
M. 1682. 352., 880. — Czvittinger,
Specimen
178. — Schmeitzel,
Martinus,
Epistola Martini Lutheri ad .Joannem Honterum. Jenae,
1712. — Catalogus
Bibl. Trajectino Batavae.
T r . a d R h . , 1718. II.

126. — Lucius,

Joh.

Jac.,

Catalogus Bibl. Publ. Moeno-Francofurtensis. Fr. ad Moen., 1728. 95., 119., 167. —
Catalogus
Bibl. Gschwindianae. Viennae, 1732.
359. — Catalogus
Bibl. Hasaeanae. Bremae,
1732. 578.

—

Starovolsei,

Simon,

Scriptorum

Polonicorum'Exaxovxac. Wratislaviae. 1733.
54. 1. (Életr.) — Bibliotheca
Windhagiana.
viennae, 1733. 233., 633., 777. —
Georgi,
Theoph., Allg. Europ. Büclier-Lexicon. Leipzig, 1742—50. II. 282., Suppl. I. 185. — Jücher, Allg. Gelehrten-Lexicon. Leipzig, 1750.
II. 1695. — Catalogue
des livres imprimés
de la Bibliothéque du Roy. Paris, 1750. Beiles Lettres I. 65. — Catalogi Bibl. Christiae.
quae exLipsiae, 1758. 180. — CI. Claudiani
stant omnia . . . a Mathia Gesnero. Lipsiae, 17."i9. (Előszóban II. dicsérete ) — Hamberger,
Zuverlässige Nachrichten. Lemgo.
1760. III. 253. — Bod, M. Athenas 109. —
Bibliotheca
Senckenbergiana. Vindob., 1770
II. 25. — Anzeigen.
Wien, 1775. V. 213. —
Horänyi,

M e m o r i a II. 149.

— Benkö,

Trans-

silvania II. 125., 351., 595. —
Weszprémi,
Succincta Medicorum Biographia. Cent II
Joh.,
Nachrichten.
Pars II. 310. — Seivert,
Pressburg, 1785. 170—181., 370. — Klein,
Nachrichten II. 54. — Neues Repertórium
von
seltenen Büchern. Nürnberg, 1796. II. 44. —
Catalogus
Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 479.,
499. — Panzer, Annal. Typogr. VI. 218., 303.,
475., 479.

-

Bibliotheca

Sam. Com. Teleki.

Viennae, 1811. I. 74., II. 332., III. 233. 238. —
Catalogus
Libr. Impress. Bibl. Regiae Acad.
Upsaliensis. Upsalae, 1814. Sect. I, Fase. I.
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416. — Katona,

História Critica XXIII. 872. I
Gottl.,
Apparatus LiteraJungmann,
rius. Lipsiae, 1821. Nr. 11.078. —
Josephus,
Historie Literatúry České. Praga,

—

Weigel.

1825. 211.

Jo.

—

Aug.

Nemzeti

Társalkodó

1839. I.

11.

sz. — Diick, Joseph,
Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt, 1845. —
Blätter
. . . Kronstadt, 1816. 35—37. szám.
(Honterus-Fest.) — Trausch, SchriftstellerLexikon II. 197—219. 1. — Franki
Vilmos,
A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bpest, 1873. 27., 28.. 40., 82.. 103.
352—356., 363., 406., 414. 1 — Teutsch,

G. D.,

Geschichte d. siebenb. Sachsen. 2. Aufl.
Leipzig, 1874. Ueber Honterus und Kronstadt zu seiner Zeit. (Archiv. N. F. XIII.
Hermannstadt, 1876.) és Die Reformation im
fiebenb. Sachsenland. Hermannstadt, 1886.
Fabritius
Károly,
Erdélynek Honter János
által készített térképe 1532 böl. Bpest, 1878.
(Értek, a tölt. tud. kör. VII. 7. sz.) —
Teutsch,
Friedrich.
Drei sächsische Geographen des sechzehnten Jahrhunderts (Hermannstadt, 1879. Archiv N. F. XV.) — V.

—

Känyv-Szemle

1880.

19.,

1 8 9 2 . 3 8 2 . 1. —

Allg.

XIII. (Teutsch, G. D.)—
Ausland
1884. (Teutsch, G. D. Hontems als
Geograph.) — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. — Gross, Julius, Kronstädter Drucke.
Kronstadt, 1886. — Neugeboren,
Henrik,
Johannes Honterus, der Reformator der Sachsen in Siebenbürgen. Barmen, 1888. — Korrespondenzblatt.
Hermannstadt, 1889. (H. als
Lehrer), 1895. 2. sz. (H. in Wien.) —
IrodaDeutsche

lomtörténeti

Biographie

Közlemények

1 8 9 4 . 4 1 8 . 1, —

Wolf,

Joliannes Honterus, der Apostel
1895.
Ungarns. Kronstadt, 1894. — Nemzet
59. SZ. esti k. — Szabó Károly-Hellebrant,
Régi
M. Könyvtár I i i . (Sajtó alatt.)
Theobald,

Honterus János, ifjabb, ág. ev. lelkész, a szépművészetek és bölcselet magistere. szül. 1633. márcz. 7. Brassóban;
atyja H. János, mint városi senátor halt
meg 1642. jan. 20., öregatyja szintén H.
János, ki H. Calixtus lelkész fia s H.
János reformátor unokája volt, szintén
mint senator 1614-ben halt el. H. a brassói gymnasiumban tanult 1650-ben és
Wittenbergában 1653 júl. 9-től, azután
Giessenben 1657-ig. Midőn hazajött 1659ben, azonnal lector és 1660-ban rector
lett a brassói gymnasiumban. hol 18 évig
szolgált; több nyelvet beszélt és összesen
196 tanítványt nevelt; ezen érdemeit megjutalmazták, midőn 1678. aug. 20. városi
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lelkésznek választották, mely hivatalában 1691. aug. 31. történt halálaig megmaradt. — Munkái : 1. C. D. Disputatio Etilica de Modestia et Magnaminitate. Praeside M. Friderico Viccio. . .
13. Dec. Wittebergae, 165í. — 2. Disputatio politica : De Republica Hebraeorum Praes. Mich. Wendelero
Die
20. Junii. U. ott, 1655. — 3. De Necessario et Contingenti, Praes. M. Joh.
Hontero Rect. Coron. disputavit Casparus Rauss. . .die 24. Mart. 1661. Coronae.
— 4. Schriftmässiger
Wegweiser sur
seligen Sterbkunst. U. ott, 1683. (Kivonat Dr. Ludv. Bailes. Praxis Pietatis cz.
munkájából, 13 elmélkedés imádsággal
és öt egyházi ének a kiadó előszavával.)
Trausch,

Schriftsteller-Lexikon

II.

219. 1.

Lássló, városi tisztviselő és
hírlapíró, szül. 1838-ban Kis-Kun-Félegybázán (Pestm.) ; életének nagyobb részét a tanítói pályán töltötte; előbb
Szentesen r. kath. tanító, utóbb Szombathelyen püspöki iskolai igazgató volt.
A tanítói pályától élete utolsó éveiben
megvált és városi levéltárnok lett KisKun-Félegyházán. hol 1885. decz. 16.
meghalt. — Munkái: 1. Nevelési bessélyek. Pest, 1871. (Uj czírnkiadás; Beszélyek neveléstani alapon cz. Bpest.
1879.) — 2. ^4 méter-rendsser (Az 1874.
törvényezikk alapján). Általános használatra. Szombathely, 1875. (Előbb a
Vasmegyei Lapokban 1874. 41 — 51. sz.
Ism. u. ott 66. sz.) — Alapította és szerkesztette a Szentesi Lapokat 1871. júl.
9-től 1872. júl. 30-ig; a Figyelőt (2 száma),
a Csongrádmegyei Közlönyt (Balázsovits
Norberttel) 1876. nov. 5-től 23-ig (8 szám),
mindkettőt Szentesen ; a Félegyházai
Lapokat 1878. júl. 14-től decz. 25-ig és
ennek folytatását a Félegyháza és Vidékét 1879. jan. 1. tői szept. 30-ig (a 23.
számtól Kun-Félegyháza és Vidéke cz.)
Honthy

Petrik
Könyvészete. — Kiszlingstein
Könyvészete. — Fővárosi
lapok
1885. 318. szám.
(Nekr.) és fiának Honti Bélának szives közlése.
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Honti Béla, szombathely-egyházmegyei áldozópap, előbbinek fia, szül. 1866.
jan. 24.. Szentesen (Csongrádm.); iskoláit Kőszegen és Szombathelyen végezte,
hol a seminariumba lépett és 1884—87ben a bécsi egyetemen hallgatta a theologiát, mint a Pázmány-intézet növendéke. 1890. jan. 19. misés pappá szenteltetett föl. 1894. elején a szombathelyi
papnevelő intézetbe hivatott meg lelkiigazgatónak, hol jelenleg is működik. —
Czikkei az Összetartás cz. társadalmi
hetilapban (1884. a naturalisticus irodalmi irány ellen írt czikkek) és a M.
Sionban (1893. Hit és bölcsészet.) —
1895. jan. 1. megindította a Szombathelyi Újság cz. politikai hetilapot és annak ez évi aug. közepéig felelős szerkesztője volt, abba különféle jegyek alatt
vezérczikkeket. politikai czikkeket és
tárczákat írt.
Önéletrajzi adatok.

Károly. orvosdok<or és egyetemi tanár, Hoor Venczel cs. kir. vezértörzsorvosnak, a katona-orvosi tisztikar
főnökének fia, szül. 1858. júl. 16. Budapesten ; középiskoláit nagyrészt Budapesten, részben pedig Sopronban és Marburgban végezte; érettségi vizsgálatot
1878-ban a budapesti II. ker. kath. fő-,
gymnasiumban tett. Az orvosi tanfolyamot a budapesti egyetemen hallgatta s
ugyanott 1884-ben orvosdoktori oklevelet nyert. Ekkor a közös hadseregben
főorvos lett és a bécsi helyőrségi kórházhoz osztatott be, hol a szemészeti
osztályban mint másodorvos, majd mint
helyettes főorvos működött és egyszersmind a bécsi egyetemen szemészeti előadásokat hallgatott. 1885—87 szept. l-ig
szabadságoltatott és ezen időt Fuchs
bécsi egyetemi szemésztanár klinikáján
töltötte. 1886-ban soron kívül ezredorvossá léptették elő. 1887. szept. 1. a
budapesti helyőrségi kórházhoz helyeztetett át, a hol a szemészeti osztály főorvosa lett, melynek élén 1894. szept.
Hoor
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l-ig állott. 1890-ben a budapesti egyetemen a szem fénytörési s alkalmazkodási rendellenességek tanának magántanára lett. 1894. aug. 21. a kolozsvári
egyetemhez a szemészet ny. rendes tanárának neveztetett ki. — Munkái: 1.
Ein Fall von Aderhautruptur.
Wien,
1886. (különny. a Wiener med. Wochenschriftből.) — 2. Zur
quantitativen
Farbensinnprüfung
des Dr. Louis Wolfberg. . .U. ott, 1887. (kül. ny. ugyanabFarbenblindból.) — 3. Prüfung auf
heit bei der k. u. k. Armee und Kriegsmarine. U. ott, 1887. (k. ny. ugyanannak
Militärarzt cz. melléklapjából.) — 4.
Zur Behandlung der acuten Ophthalmoblennorrhoe. U. ott, 1888. (K. ny. u.
abból.) — 5. Objective Methoden sur
Refractionsbestimmung
der Augen. ..
U. ott. 1888. (K. ny. u. abból.) — 6.
Traumatische
Netshautabhebung
mit
Drucksteigerung. U. ott, 1888. (K. ny. u.
abból.) — 7. Neue stereoscopische
Tafeln zur Constatirung simulirter Amblyopien. . .U. ott, 1889. (K. ny. u. abból.)
— 8. Trichiasis műtétek. Bpest. 1889.
(K. ny. az Orvosi Hetilapból.) — 9. Adatok a keratitis dentritica casuistikájához
és gyógykezeléséhez. U. ott. 1889. (K. ny.
u. abból.) — 10. Jelentés az 1890. decz.
a krisztinavárosi elemi iskolákat látogató
gyermekeknél végzett szemvizsgálat eredményéről. U. ott. 1891. — 11. Zur Frage
der Schulkurssichtigkeil.
Wien. 1891.
(K. ny. a Wiener med. Wochenschriftből.)
— 12. As amblyopiáknak
és amaurosisoknak strychninnel való kezelése.
Bpest, 1891. (K. ny. a Gyógyászatból.)
— 13. Keratitis
marginalis.
U. ott,
1891. (K ny. u. abból.) — 14. Zur Aetiologie des acquirirten Nystagmus. Wien,
1891. (K ny. a W. med. W.-ből.) — 15.
A skiaskopia
(Árnyék próba.) Bpest,
1891. — 16. Gemeinfassliche
Bar Stellung der Refractionsanomalien. . . Wien,
1891. (Koszorúzott pályamunka.) — 17.
A ssem fénytörési és
alkalmazkodási
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rendellenességei. Bpest, 1892. (37 ábrával.) — 18. A szemvizsgdlds
módjai.
U. ott, 1892. (33 ábrával.) — 19. Szemészeti műtéttan. U. ott, 1892. (82 eredeti ábrával.) — 20. A heveny ophthalmoblennorrhea
rationalis kezelése. U.
ott, 1892. (K. ny. a Gyógyászatból.) —
21. Keriatitis
punctata superficialis.
Wien, 1893. (K. ny. a W. med. W.-ból.)
— 22. Adatok a pterygium keletkezési
módjához, szöveti szerkezetéhez és alaktanához. Bpest, 1893. (K. ny. a Szemészetből.) — 23. Prophylaxe und Beseitigung des Trachoms in der k. u. k. Armee. Wien, 1893. — 24. Megjegyzések
a látótér megvizsgálásához. U. ott, 1893.
(K. ny. a Szemészetből.) — 25. Glaukoma
és amotis retinae. U. ott, 1893. (K. ny.
Erfahrungen
a Szemészetből.) — 26.
über das Trachom und dessen Behandlung. Wien, 1893. (K. ny. a W. med.
W.-bol.) — 27. Zur Frage der Aethiologie des Trachoms und der chronischen
Bindehautblennorrhoe. München, 1895.
(K. ny. a München, klin. Monatsblätter
für Augenheilkundeból.) — 28. Kísérletek a szemészeti gyakorlatba bevezetett
és használatra ajánlott néhány anaesthesiás szerrel. Bpest, 1895. (K. ny. a M.
orvosi Archivum IV. évf.-ból.) — 29.
Weitere Beiträge zur sogen. Arbeitoder Schulmyopie. Wien, 1895. (K. ny.
a W. med. W.-ból.) — 30. A chronikus ophthalmoblennorrhoednak
viszonya a trachomdhoz.
Kolozsvár, 1895.
(K. ny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Értesítőjéből. Ugyanaz németül: u. annak Revue-jéből.) — Czikkeiből fölemlítendők a Szemészetben (1892. Válasz a
3. sz. bírálatra); a bécsi Militärarztban
(1893. Des procédés modernes reconnaitre la simulation de la cecité ou de la
faiblaisse visuelle); a Wiener med. Wochenschriftben (1893. Festschrift zur
Feier des siebzigsten Geburtstages von
Hermann von Helmboltz) ; a M. Orvosi
Archívumban (1894. Mikrometer Oph-

thalmoskop. Dr. Szilágyi Ete Kolozsvárt,
1895. Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde von Prof. Wilhelm Schulek.)
M. Könyvészet

1891—92. és önéletrajzi ada-

tok.
H o o r (Tempis) Mór, bölcseleti doktor,
műegyetemi magán-tanár, szül. 1867. máj.
6. Nagy-Szebenben, hol atyja id. Hoor Mór
az akkori erdélyi állami építészi igazgatóság osztályfőnöke volt; középiskoláit
az aradi főgymnasiumban végezte 1885ben ; ezen év. okt. a bécsi egyetem bölcseleti karán kezdte felsőbb kiképeztetését; első sorban elméleti s kísérleti physikával, felső mennyiségtannal és chemiával
foglalkozott; egyszersmind a physikai s
chemiai laboratoriumokban dolgozott. Stefan tanárnak tanácsára elektrotechnikával kezdett foglalkozni. 1889. márcz. bölcseletdoktori oklevelet nyert. Három havi
tanulmányút után a budapesti Ganz és
társa részvénytársulat elektrotechnikai
gyárába lépett mint mérnök és azóta is
ott működik ; jelenleg a nevezett gyár
kísérleti osztályának főnöke. 1894-ben
magántanári képesítést nyert az elektrotechnikából a kir. József-műegyetemen,
hol azóta rendes előadásokat tart. 1893ban a kereskedelmi miniszter a milleniumi
bizottság IX. csoportjába (tudom, műszerek és műeszközök) előadónak, majd
csoportbiztosnak nevezte ki. — Irodalmi
munkássága az elméleti s kísérleti elektrotechnikának különféle ágaira terjed; mint
az angol iskolának híve előadásaiban és
dolgozataiban az elméletnek és kísérleti
tapasztalásnak szoros kapcsolására törekszik. — Czikkei a bécsi akadémia
Bericht-jében (XCVII. A. II. 1888. Über
den Einfluss des ultravioletten Lichtes
auf negativ elektrisch geladene Conductoren); az Exner Repertóriumában (1889.
Über den Einfluss des ultravioletten
Lichtes auf elektrische Ladungen und
Entladungen); a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (1893. Az elektromos
kondensator és gyakorlati alkalmazása,
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1894. A villámhárítókról, 1895. Az elektromotorok alkalmazása); a Mathem. és
Physik. Lapokban (1894.) — Munkája:
Elektrotechnika.
I. rész. Az elektromosság és mágnesség elmélete. II. rész. Az
elektromos mérőeszközök és mérések.
Bpest, 1893. (Szöveg közé nyomott ábrákkal. A mérnök és épitész-egylet könyvkiadó-vállalata. II. Cyclus.) — Fölemlítendők még a mérnökegyletben és a
mathem.-phvsikai társulatban tartott felolvasásai, a Pallas Nagy Lexikonába írt
számos czikk és a hírlapokban néhány
zenephysiologiai s zenetörténelmi czikke.
Jelenleg a Mérnök-egylet Közlönyének
elektrotechnikai rovatvezetője.
Önéletrajzi adatok.

Dezső, hírlapíró, tehetséges fiatal ember volt, ki külföldön szép ismereteket szerzett és 1871-ben a bécsi
egyetemi kör elnöke volt. Meghalt 1872.
máj. 5. Szabadkán 25 éves korában. —
A Bácska cz. vegyes tartalmú heti közlönynek 1871-ben főmunkatársa, 1872-ben
pedig kiadó-tulajdonosa s szerkesztője
volt haláláig.
Hoós

Budapesti
Vasárnapi

Közlöny 1872. 108. SZ. ( N e k r . )
Újság 1872. 20. SZ. ( N e k r . )

—

Hoós János, zenetanár, szül. 1858.
máj. 11. Sárváron (Vasm.) ; középiskolai
tanulását Keszthelyen, Szombathelyt és
Győrött, zenetanulmányait a budapesti
nemzeti zenedében és a paedagogiurnban
végezte. 1879-ben a barothi állami felsőnépiskola művészeti szakcsoport tanítójának, 1883-ban a dévai, 1893-ban a
temesvári állami tanítóképző s felsőbb
leányiskola zenetanárának neveztetett ki,
hol jelenleg is működik. A temesvári m.
állami vasutasok dalárdájának és a délmagyarországi dalszövetségnek karnagya.
Alapítója s tulajdonosa a délmagyarországi zeneiskolának. — Munkái: 1.
Dalkönyvecske. Egy és két szólamú eredeti gyermekdalok elemi népiskolák használatára. Déva, 1889. Két füzet. (2. jav.
és bőv. kiadás. Bpest, 1894.) — 2. Is-
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kolai négyes clalok kézikönyve. Négyszólamú kardalok felső nép- és polgári
iskolák, valamint nőnöveldék használatára. I. kötet. Női és gyermekkarok. Déva,
1891. — Szerkesztette az Eredeti Magyar
Daltárt énekhangra zongorakísérettel 1887
- 8 9 - b e n és a Kis Művészt 1890-ben
Déván. — Jakab Ödön, Szegény Radoné
és Galambodi Sándor cz. népszínműveinek, Makróczy János, Forgách leányok
cz. népdrámájának és Géczi István, Leszámolás cz népszínművének zenéjét
szerzette ; van még Tompa Mihály költeményeire írt 14 eredeti dala sat., dalainak száma a százat meghaladja. —
Putifárné cz. 3. felv. operettejét Kolozsvárt előadták.
ill. Könyvészet 1889., 1891.

János, theologiai doktor és prépostkanonok, szül. 1817. okt. 26. Szegeden ; theologiai tanulmányainak végeztével Bécsbe az Augustineumba küldetett,
honnét mint theologiai doktor érkezett
vissza ; 1840. jún. 25. áldozó-pappá szenteltetett fel, majd Lonovics József csanádi
püspök szertartója s titkára, 1850—61-ig
hivatal nélkül volt; 1861-ben számfölötti czímzetes kanonok lett. 1866. Lonovics érsek magával vitte Kalocsára, hol
érseki könyvtárnok volt ; 1867-ben főegvházi ' kanonok. Kalocsa plébánosa,
később bácsi főesperes lett. 1872. ápr.
25. ő felsége a sz. Mihály főangyalról
nevezett nyulszigeti czímzetes prépostságot adományozta neki. 1878-ban a
zsinati vizsgáló bizottság elnöke lett. —
A szent István-Társulat által kiadott
Egyetemes M. Encyclopaediának munkatársa volt. — Munkái: 1.
Titoknoki
jelentés, melyet a szent László-Társulat
működési eredményéről előterjesztett.
Pest, 1862. — 2. Krivinai
Lonovics
József kalocsai s bácsi érsek emlékéül.
Kalocsa, 1867. — Kiadta Lonovics Józsefnek Népszerű egyházi Archaeologiáját
(Pest, 1857. Három kötet, 4. kiadás. U.
ott, 1870).
Hopf
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Orsiág
löny

1862. 5 8 — 6 0 . SZ.

1872. 105. s z . —

Petrik

—

Budapesti

Köz-

Könyvészete

Bibliogr. — M. Sion 1888. 300. 1. —
tismus
Colocensis 1887. 115. 1. —
Könyvészete.

és

Sch'maKiszlingstein

H o p p é Lipót, rajztanár; 1891. szept.
18. a gyergyó-szent-miklósi polgári fiúiskolából saját kérelmére áthelyeztetett
a zilahihoz, hol jelenleg is tanítja a
mértani és szabadkézi rajzot, német nyelvet. földrajzot és természetrajzot. —
Munkája: Elemi ábrázolástan
polgári
isk. II. és III. osztálya számára, valamint
magánhasználatra a legújabb tanterv
szerint. A szöveg közé nyomatott 56 ábrával és 4 kőnyomatú szines rajzlappal.
Gyergyó-Szent-Miklós, 1890. (2. kiadása :
Gyakorlati ábrázolástan polgári iskolák
II., III. és IV. osztálya számára, valamint magánhasználatra cz. Zilah, 1893.)
,)/. Könyvészet
iskolai

Értesítő

1890., 1893. —
1892—94.

Zilahi

polgár-

H o r á n s z k y József Szániszló. — Kézirati munkája : Cynosura sive Synopsis
Titulorum Capitum et Articulorum Universi Juris Ungariei usque ad Annum
1765 inclusive nunc primum augmentatione collectae Tyronum usui accomodatae opera et industria. . .Nemes-Lubellae
26. Aug. 1770. (8rét 636 lap, a m. n.
múzeumi könyvtár kézirati osztályában.)
H o r á n s z k y Nándor (hórai s tótfalusi),
ügyvéd és országgyűlési képviselő, szül.
1838. jan 15. Egerben (Hevesm.); családja egyike Liptó vármegye legrégibb
nemesi családjainak, melynek egyik ága
a XVI. század végén Szepes vármegyébe
származott, hol királyi adományt is nyert.
Középiskolai tanulmányait Egerben, a
jogot pedig a pesti egyetemen végezte,
hol 1858-ban absolutóriumot nyert, mire
törvényszéki gyakorlatra lépett és az
akkor fennállott szolnoki törvényszéknél
működött, honnét 1861-ben az újonnan
szervezett m. kir. ítélőtáblához neveztetett ki fogalmazónak. Ezen évben nyerte
el ügyvédi oklevelét, a mikor Szolnokon
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törvényszéki biró lett. Ezen állásáról a
provizorium behozatalával lemondván,
mint ügyvéd működött és úgy a társadalmi, valamint az akkor e térre szorult
politikai mozgalmakban is tevékeny részt
vett. Az alkotmány visszaállítása után
kiváló szerepet játszott a megyei s városi életben, melynek állandóan képviseleti tagja volt. Elnöklete alatt alakult
meg Szolnok városának első iskolaszéke ;
az ő buzgólkodása folytán jött létre a
kisdedóvó és az első takarékpénztár és
több évig elnöke volt a polgári casinónak is. 1870-ben képviselővé választatott
a kath. kongressusra, melynek egyik
jegyzője lett; 1872-ben pedig ugyancsak
a szolnoki kerület megválasztotta országgyűlési képviselővé és az akkori balközéppárthoz tartozott; miután azonban
e pártból a Ghyczy-féle árnyalattal kilépett, mandatumát letette, de a kerülef
újra megválasztotta. 1875-ben csatlakozott a fusióhoz és az általános képviselőválasztások alkalmával Mosonban nyert
mandatumot. Ezen országgyűlés újítván
meg Ausztriával a közgazdasági kiegyezést. H. ekkor többekkel együtt a közjogi alapon álló ellenzékbe lépett, mely
ellenzék az 189^. választások alkalmával,
«nemzeti párt» nevét vévén fel, ezen pártnak 1878 óta egyik kiváló tagja, több
évig alelnöke s két év óta elnöke. Az
1878—81. országgyűlésen nem vett részt,
miután a dunavecsei s esztergomi választásoknál kisebbségben maradt; ellenben 1881-től kezdve három országgyűlésen az esztergomi, 1892 óta pedig
az abauj-torna-vármegyei Szepsi kerületet képviseli. Tagja a pénzügyi bizottságnak és a III. bíráló bizottságnak és a
székesfőváros képviseletének, a józsefvárosi körnek pedig elnöke. Nevével sűrűn
találkozunk az országgyűlési tudósításokban. Országgyűlési beszédei a Naplókban
jelentek meg. — Irt czikkeket a Jogtudományi Közlönybe (18ö7. Adalékok a
törvénykezési reformhoz, 1875. A gyám-
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hatóság szervezetéről, Az árva- és gyámhatósági intézmény rendezéséről); a politikai lapokba. így a Nemzeti Újságba
(1895. A nemzeti kérdéshez sat.)
Halász

Sándor,

Országgyűlési

B p e s t , 188G. 74. 1. —

Ország-Világ

Almanach.
1891. 47.

sz. arczk. — Sturm
Albert.
Országgyűlési
Almanach. Bpest, 1892. 2:55. 1.
H o r á n y i Elek (Nep. János Ferencz
József), kegyes tanítórendi áldozópap és
tanár. H. Gábor kir. tanácsos, Pest , Pilis- és Solth vármegyék alispánja és hétszemélynöknek és ipolykéri Sibolthi Erzsébetnek fia, szül. 1733. febr. 15. Budán ;
a gazdag szülők fiukat gondos nevelésben
részesítették, ki éles esze s igyekezete
által Althan Mihály váczi püspök figyelmét is magára vonta. Ez őt jó tanulásának jutalmául 1747-ben magával vitte
Prágába, hol a dolmányos, öves, mentés és kalpagos magyar ifjút nagyhamar
megkedvelték a püspök atyafiai, kik az
atyát a püspök által reá bírták, hogy
fiát Prágában hagyta, a ki ott tanulta a
latin nyelv elemeit. Atyja azonban 1748ban visszahívta fiát s a budai gvmnasiumba járatta ; 1749-ben Pozsonyban
folytatta iskoláit; 1750-ben Kassán tanulta a költészetet, 1751-ben pedig Budán az ékesszólást (rhetorikát); 1752ben, fiatal kora miatt, Győrött ismételte
a rhetorikát. A tudományok megkedvelése s a magánosság keresése arra ösztönözték, hogy 1752. okt. 22. Privigvén
a piarista rendbe lépjen ; itt állotta ki
a két évi szerzetesi próbát; azután
1754-ben Pesten a bölcseletet tanulta,
hol 1755. jan. 14. letette a fogadalmat.
A rend a tehetséges fiút Rómába küldötte. hogy ott a bölcselkedés tudományában tovább képezze magát. Rómában
a Nazarenum collegiumban, utóbb a szent
Pantaleonnál a természettudományokban
oly szép előmenetelt tett, hogy 1756 ban
ezen tudományok nehezebb tételei fölött
nyilvánosan vitatkozott. Ezen sikerének
köszönheté, hogy Severinio Miklós, a ná-
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polyi kegyestanítórend főnöke, meghívta
őt Nápolyba a természettudományok tanítására ; ezen állást azonban nem fogadta el, hanem Romában 1757—58-ban
a theologiát hallgatta s több előkelő
olasz tudós barátságát megnyerte. Hazájába szándékozván utazni, előbb Nápolyt
látogatta meg és onnét, a Földközi tengeren kiállóit vihar után, Florenczbe,
Pisaba, Genuába s Turinba utazott; innét Svájczon és Németalföldön keresztül
Angolországba vitorlázott, végre 1758
végén hazájába visszatért. A rend Váczra
küldte a gymnasium alsóbb osztályainak
tanítására, hol 17 9. jún. 5. miséspappá
szenteltetett föl; innét 1761-ben Nyitrára
ment a grammatikai osztályok tanárának; 1762-ben Kecskemétre küldetett.
Itt írt Oratio pro arte poetica cz. munkája széles körben ismertté tette nevét
és Tapolcsányi, a rend provinciálisa, titoknokának választotta; azonban már
1764-ben ismét a tanítói pályára tért
és Szegeden tanított. 1765. Kecskeméten,
1766. M.-Óvárott. hol a költészetet és
ékesszólást adta elő; végre 1767-ben
beteljesült rég óhajtott vágya s a bölcselkedés tanára lett Váczon, hol Fassoni
Literátus, Becaria Ker. János és Dalham
Florianusnak munkáit fejtegette. Ekkor
forduló pontra jutott életében és tudományos működésében, t. i. a külföldnek
nemzetünk iránt tanúsított szemrehányásait. hogy a tudományokban járatlanok
és hátramaradottak vagyunk, szivére
vévén és hogy megczáfolja, a hazai történelmet, különösen az irodalomtörténetet
választá tudományos kutatásainak tárgyává s a Memoria Ungarorum cz. nagy
munkájának tervét készíté el. E végből
rendjétől szabadságot és a tanítástól való
lolmentést nyert. 1770-ben Velenczébe
utazott, hol a nevezett munka tervezetét (Prodromus) kiadta; 1771—74-ig pedig Nyitrán, Tatában, Pesten és végre
Budán testvérénél visszavonultan élt,
munkájához gyűjtvén az adatokat és azt,
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mint egyik életírója (1809) írta «kimagyarázhatlan fáradsággal el is készítette.
Leginkább ezáltal szerzett nevének mind
a Hazában, mind a külföldön halhatatlan
hírt, és dicső emlékezetet : mert a kor
midőn még az e féle tárgyokra igen
csekélyek valának a segedelmek... 1155
Tudósokat a feledékenység homályaiból
kiragadni, nem kis munkába telt. S váljon messzebb állunk-e ma is, a sok
mostani gazdag könyvgyűjtemények mellett, e szorgalmatos Hazánkfiának igyekezeteinél ?» Ezen munka megjelenése
után siettek a külföldi tudós-tát saságok
őt tagjaik sorába fölvenni ; így a berlini, lipcsei, jenai, hessen-homburgi. svájczi s bajor tudós-társaságok küldték meg
neki megtisztelő oklevelüket. 1777-ben
Pesten catheketa hivatalt viselt; 1778ban bölcseleti doktor lett és a magyar
történelem tanára. 1785. jan. 24. egy
latin nyelven szerkesztett hetilapra nyert
engedélyt, mely azonban előfizetők hiánya miatt elmaradt. 1786-ban fogott
hozzá a Memoria Hungarorum kiegészítéséhez ; azonban ez (Nova Memoria) az
I. kötettel (A—C.) «a szükséges költségeknek nem létök miatt» elakadt. Az
1790. országgyűlés, agg kora daczára,
újabb lelkesedésre buzdítá ifjú lelkét és
ő kiadta a Magyar szent koronáról írt értekezését. «E könyve — írja Horvát István
— noha csak mintegy vásári portéka volt,
szülte az idő környülállásai miatt legnagyobb megtiszteltetését. Ugyanis azonkívül, hogy a követ uraktól nyomtatványaiért számtalan aranyokat nyert ajándékul, a legpompásabb asztaloknál nyilván
megvendégeltetett, s egészségeért. a víg
gyülekezetekben, kiváltképen az akkori
Fekete gróf generálisnál, több ízben poharak üresíttettek.» A kegyes tanító-rendnek háláját akarván kifejezni, betegeskedése s agg kora daczára megírta a
rend tudósainak életrajzát két kötetben;
midőn ezen munkájának utolsó ívét sajtó
alá adta, 1809. szept. 11. meghalt Pesten.
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Helmeczy az elhunytnak halálára verset
írt s végére a következő anagrammot
függeszté : Hányiró. O volt az első, ki
egy Pesten alakítandó magyar irodalmi
társaság létesítésén komolyan fáradozott.
Ányossal és Bessenyeivel titkos gyűléseket is tartott Pesten ez ügyben. 1779ben már az alapszabályok is napvilágot
láttak : A hazafiúi magyar társaságnak
törvényei cz. A nehézségekkel azonban
H. sem tudott megküzdeni. (Ezen 33
pontból álló szabályzat magyar és latin
szövege megvan a piaristák budapesti
rendházában.) — Czikkei az Ungarisches
Magazinban (II. 4. 1782. Über das ehemalige Temescher Banat) és a helmstadti Ephemerides Litterarii-ban (1784.
Responsum ad Georgii Szerdahelyi Apologiam pro Jesuitis Hungaris insertam
Ephem. Litterariis Helmstadiensibus ad
annum 1782. mense Januario.) — Munkái: 1. Sacrificium Laudis : Psalm. 49.
vers. 23. Lob-Opfer, das ist: Tief-verpflichte Anbettung der allerheiligsten
Dreyeinigen Gottheit so an dem hohen
Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens der
Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung deren gefangenen Christen in eigenem Gotteshaus zu Klein-Maria-Zell zu
Alt-Ofen den 24. May 1750. vor einer
zahlreichen Anwesenheit in einer kurtzen
Lob- und Ehren-Rede, da eine hochlöbl.
Englische Ertz-Bruderschaft erwehnten
Ordens ihre Würdens-Wahl bestättiget,
vorgestellet und abgeredet hat Franz Horányi de eadem Poeseos studiosus. Ofen,
1750. — 2. Ex physica selectas propositiones publice disputandas exhibet facta
omnibus argumentandi potestate. Accedit tractatio de artificiali electricismo ex
Benjamini Franklini theoria quam expolivit, confirmavit auxitque Joan. B. Beccaria. Romae, 1756. — 3. Keresztény
hittan kérdések- és feleletekben. Nagyszombat, 1761. — 4. Fundamenta
stili
Grammatica ex Heineccio, adiecto indice Orthographico. U. ott, 1761. — 5.
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Oratio pro arte Poetica. Kecskemetbini,
1762. — 6. Liberati Fassoni de Clericis
Begularibus S. P. Academiae de Conciliis Pontificiae, atque Etruscae Sodalis,
de Leibnitziano Rationis sufficientis
principio Dissertatio pbilosopbica cum
no tis, adjectisque logicis ac metapbisicis
propositionibus . . . Budae, 1767. — 7.
Selecta universae Philosophiae
capita
cum demonstrationibus, et adiecta de
artificiali electricismo Beniamini Franklini Theoria, quam praecipuis Physicae
phaenomenis explicandis adcommodatam
reddidit Ioannes Bapt. Beccaria.. .TyrDalham
naviae, 1768. — 8. Floriani
. . .de ratione recte cogitandi, loquendi,
ac intelligendi Libri III. praecipua Logicae, Criticae, Hermeneuticae capita
illustrantes. Hos emendatiores et auctiores reddidit. . .Venetiis, 1770. Két kötet. (Jegyzetekkel bővítette.) — 9. Prodromus Hungáriáé Litteratae. U. ott, 1770.
— 10. Magyar Országnak hatalmas, és
dicsőséges királyainak,
és első vitézkedő kapitányainak emlékeztető koporsó
épülete, mely az hallotti porból öszveszedetett maradványoknak a következendő
hála adó népnél való emlékezetre a hazafiaknak keserves fájdalmátúl építetett.
Most pedig deákból magyarra fordítatott.
Buda, (1773. Gróf Nádasdy Ferencz
Mausoleumának fordítása.) — 11. Az óés új testamentomnak
rövideden öszve
szedegetett biblia-béli históriája, avagy
az Isten választott népének történeti,
együtt a szent könyvekről való oktatásokkal. Az ájtatos iskolákban tanuló
nemes ifjaknak szükségekre Világ eleibe
bocsátotta németből magyarúl ájtatos
oskolák rendin való H. E... .1773. (Censurai kézirata a budapesti egyetemi
könyvtárban.) — 12. A bölcsességnek és
jó erkölcsnek könyve a kegyes ifjúságnak a tisztelendő öregségtől nyert ajándéka. Pozsony, 1774. (Névtelenül; censurai kézirata a budapesti egyetemi
könyvtárban.) — 13. Alexandri
Politi
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. . Orationes omnes Florentiae editae,
atque in Hungaria recusae. Posonii,
1774. (Szerző életrajzával és jegyzetekkel.) — 14 Memoria Hunrjarorum et
Provincialium scriptis editis notorum.
Viennae, 1775—77. Három kötet, (Ism.
Anzeigen 1775. V. 37. sz. és a berlini,
lipcsei s jenai tudom, folyóiratok.) —
15. loannis
comitis Bethlen
rerum
Transylvanicarum
continuatio ab anno
scilicet 1663. ad a. 1674. producta et concinnata. Hanc plurimis mendis sublatis
recognovit, et praefatione de progenie,
vita et ingenii monumentis ejusdem
scriptoris auxit. U. ott, 1782—83. két
kötet. — 16. Philippi Josephi Holle
Mythologia. seu fabulosa Deorum História e Germanico in latinum versa in
usum Gymnasiorum Hungaricorum. Budae, 1778. (u. ott, 1793., 1798. és 1806.
Kassa, 1781., Nagyszombat, 1796. Buda
és Nagyszombat, 1801.) — 17. M. Simonis de Kéza. .. Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo, nunc
primum, et ad fidem apographi Vindobonensis et Budensis Chronici, sparsis
quibusdam notis et variantibus lectionibus excitat. . .Viennae, 1781. (2. kiadás.
Buda. 1782. 3. kiadás. Podhradszky Józseftől. U. ott, 1833.) — 18. Oratio in
Exequiis Sigismundi Orosz. .. Praepositi
Provinciális, occasione Comitiorum Ordinis indictorum ad Patres congregatos
habita Vaciae Prid. Id. Octobris Anno
1782. Vaciae. — 19. Antonii Bajtay C.
B. S. P. Oratio habita Budae ad amplissimos Hungáriáé Ordines, huic accedit
Allocutio ad Transylvaniae Proceres,
quam ut Praesul Transylvaniae ac Pregia potestate Vicarius habuit ea occasione, cum Josephus Maria ab Auersperg
S. R. I. Comes Sup. M. Principatus Gubernátor renunciaretur, die mensis Mai
A. 1771. cui de vita scriptisque Auctoris
accedit Commentariolus. Pesthini, 1786.
— 20. Franc. Forgachii de Ghymes. . .
rerum Hungaricarum
sui
temporis
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Commentarii libris XXII. e ms. in lucem prodeuntes, Adjecit indicem rerum
memorabilium ac dissertationem de vita
lavdati scriptoris. Fosonii et Cassoviae.
1788. — 21. Jnachimi Hődl in Provincia Temesiensi dioecesique Chanadiensi
animarum curatori s M vsa Werscbetziensis Belgradi ac Hungáriáé conversiones
carmine elegiaco decantans Edidit ac
praefatus est . .Pestini, 1792. — 22. De
Sacra Corona Hungáriáé et Regibus
eadem redimitis Commentarius. U. ott,
1790. — 23. Josephus II. in cam pis
Elysiis. Somnium Eleutherii Pannonii.
H. n. 1790. (Névtelenül.) — 24 Stephani
Pallya e CC. RR. S. P. in Hungaria. et
Transylvania Praepositi Provincialis Orationes VIII, publice habitae. Edidit ac
praefatus est de vi Eloquentiae cum
probitate coniungenda. . . U. ott, 1790.
— 25. Eleutherii Pannonii
Mirabilia
Fata, dum in Metropoli Austriae famosi
duo Libelli Babel et Ninive in lucem
venissent, cum notis Pantopbelii AA.
LL. et SS. Tbeologiae Baccalaurei ad
calcem Libri adnexis . . . U. ott, 1791.
(Névtelenül.) — 26. Nonas Memoria
Hungarorum
et provincialium scriptis
editis notorum quam excitat . . . Pars I.
A—C. Pestini, 1792. arczk. (Több kötete
nem jelent meg. Ism. Allg. Liter. Zeitung
1796. I. 48. sz.) — 27. Oratio in Comitiis Provincialibus S. P. ad Patres ex
Bohemia, Silesia, ac Moravia congregatos
habita Nicolsburgi Moravorum a Francisco Xav. Gradiczky eiusd. Instituti
Alumno, Litterarum humaniorum Professore A. 1797. 5. Cal. Iulias. Cuius edi
tionem ob elegantiam et perspicuitatem
procura vi t . . . — 28. Scriptores Piarum
Scholarum
liberaliumque artium magistri quorum ingenii monumenta exhibet. Budae, 1809. Két kötet. (Szerző életrajzával Schedius Lajostól. Ism. Allg.
Literatur Zeitung 1810. III. 425.) — Kéziratai : Joannis Bapt. Beccaria e CC. RR.
S. P. de electricismo artificiali et na-
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turali libri duo ; História Academiarum
et Gymnasiorum Hungáriáé olim sub
regibus Hungáriáé et sub Turcica potestate, modo sub Austriacis regibus florentium; vegyes értekezések, sírfeliiatok
és alkalmi költemények egy kötetben.
De progressu Juris Hung. — Levelei Pray
Györgyhöz (a budapesti egyetemi könyvtárban.) — Arczképei rézmetszetben :
rajzolta Stock, metszette Mansfeld (13.
sz. munkájának I. kötetében); rajzolta s
metszette Tischler Antal Pesten 1788.
(25. sz. munkában) ; olaj festésben: Csaplár Benedek költségével Török E. által
1875-ben Váczon, a kecskeméti piarista
növendékképző intézet számára s 1895ben szintén Csaplár B. költségén Zsarkóczy Gyula által festve a budapesti
piarista rendház könyvtára számára.
Das

gelehrte

(De Luca.)

Oesterreich.

Wien.

-— Oesterr.

1776.

20 '.

Biedermanns-Chronik.

Freiheitsburg (Linz), 1785. 100. 1. — Merkur
Ungarn
1786. 967—993. 1. —
Lehotzky
Andr., Index Scriptorum publ.-polit. Juridieorum. Posonii, 1«03. 18. 1. —
Wallaszky,
Conspectus 24. 1. — Hazai s Külf.
Tudósítások
1809. II. 24—27. SZ. (Horvát István.) — Vervon

einigte
tona,
der

ľest-Ofner

Zeitung

1 8 0 9 . 75. SZ. —

Ka-

História Critica XLI. 589. —
Annalen
Literatur.
Wien, 1810. I. 522. — Allg.

Literatur

Zeitung

1810. 74..

rarisches

Museum

I. 587.

292. S Z .

—

I.i.e-

Ersch

und

Gru-

—

ber, Allg. Encyclopaedie II. Sect. X. 449.—
Biographie
nouvelles des Contemporains.
Allg.
Paris, 1821. IX. 234. — Baur, Samuel,
hist.-biogr. Handwörterbuch. Ulm, 1816. I.
6 3 9 . — Tudományos
1.

—

Oesterr.

— Közhasznú

Gyűjtemény

National
Esmeretek

1833. X I I . 107.

Encyclopädie
Tára

V I . 322.

II.

G41.

(Jallo-

sits.) — Danielik,
M. írók II. 113. — Nagy
Ivan, Magyarország Cs"ládai V. 138. 1. —
Nouvelle
Biographie
generale. Paris, XXV. 166.
(Dr. Hoefer.) — Tanodat Lapok 1856. 26., 27.
sz. — I f j . Szinnyei József,
Irodalmunk Története 1711—1772. Bpest. 1876. 162. 1. és A
magyar irodalomtörtenetirás ismertetése.
Budapest, 1877. — Figyelő I—III., VI—XIII.
(Csaplár B.), XXIV. — Szinnyei
Könyvészete.
— Toldy Ferencz,
M, Nemzeti Irodalom Története.

— Kazinczy

Ferencz,

Pályáin Emlé-

kezete 209., 323. 1. (Nemzeti Könyvtár III.)
é s L e v e l e z é s e I. — Pauler

Tivadar,

A buda-

pesti m. kir. tudom, egyetem története.
Bpest, 1880. 150. 1. — Kecskemét 1881. 38. sz.
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31. Könyt>-Szemle

Közlöny

1882. 39. s z .

1881. 310. —
—

Ballagi

Nyitramegyei
Géza,

Politi-

kai Irodalom. Bpest, 1888. — Takáts
Sándor,
Benyák Bernát. Bpest, 1891. 20.. 41—45., 52.,
64., 68., 111., 121., 132—136., 213. 1. — Irodalomtörténeti
Pallas

Nagy

Közlemények
Lexikona

1893.

I X . 3 5 6 . 1.

162.

1.

(Takáts

—
S.)

Horárik János, ki reformtörekvéseiért lett hiressé, született 1808-ban Banovczén (Trencsénm.), bol atyja posztókészítő volt; ez hét gyermeke közül őt
jelölte ki a tudományos pályára s a
nyitrai gymnasiumba adta. A lelkészi
pályára lépett és a pesti központi papnevelőbe küldték. 1831-ben misés pappá
szentelték föl és Nyitrán tanulmány-felügyelő volt. 1834. szept. segédlelkésznek
ment egy szegény faluba, hol 16 hónapig nyomorgott; ekkor átlépett a beszterczei egyházmegyébe ; azonban itt sem
volt nyugodalma ; Pestre hívták nevelőnek az Ullmann családhoz és ő a meghívást elfogadta; negyedfél évet töltött
ezen nevelői pályán. 1841-ben, midőn
Magyarországon a vegyes-házasság és
szabad áttérés ügye forgott szőnyegen,
mielőtt ez eszmék az országgyűlés elé
kerültek volna, a megyegyűléseken vitattattak meg. Pestmegye gyűlésén az
összes kath. clerus ellenében, H. daczára
annak, hogy maga is a kath. egyház
tagja s pap volt, a vegyes házasság és
szabad áttérés mellett nyilatkozott, nem
csak szóval, de e kérdésről egy röpiratot is adott ki. A viszonyokból érthető,
hogy H. e tettével papi jövőjének véget
vetett. Daczára főnökei folytonos tanácsainak és kéréseinek, czélszerűbbnek
tartotta lemondani a papságról és a protestáns vallásra térni át. Lemondása indokait ünnepélyes nyilatkozatban adta
tudtára az illetőknek. Abban az időben
ez volt a legjelentékenyebb újság és H.
neve országszerte ismertté lett. Milyen
különös ember volt, mutatja az, miszerint kitérvén a kath. vallásról, jó ideig
nem volt szándéka új vallás alá szegődni;
de azután engedett a társadalmi nyo-
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másnak és ág. evangélikussá lett. 1845ben Németországba ment ki, gondolván,
hogy eszméinek ott kedvezőbb talajt talál ; küzdelmeinek történetét német nyelven írta meg és adta ki. 1847-ben Halle
városában tagja lett a «szabad községinek, melynek tagjai a vallás külsőségeit
le akarták rázni; de H., ki a vallás
belső eszméjét is nem egyszer megtámadta. itt sem lelt kivánt térre. Beszédeiért Poroszországból és Szászországból
kiutasították. A 48-ki forradalom hírére
aztán ismét hazatért A szabadságharcz
után tanítással kereste kenyerét és hirlapokba dolgozott; ekként szegényesen
éldegélt mind-addig, míg betegsége miatt
leczkeadásra képtelen lett; ekkor egészen
visszavonult és Beszterczebánván testvére házánál lakott, hol 1864. máj. 20.
meghalt. Különösségének egyik bizonysága végrendeletének azon pontja, melyben holttestét használatul a pesti orvosi
egyetem növendékeinek hagyta s minden vallásos szertartást eltiltott temetésekor. A mily excentricus és rendzavaró
volt elméletben, oly ártatlan, türelmes
és barátságos tetmészetű az életben.
Kéziratban egy könyv maradt utána,
melyben bölcselkedési nézeteit fejtegeti
ugyanazon alapon, mint Holbach híres
Systéme de la nature-jében, melyet a
m. tud. akadémia levéltárába kivánt letétetni, még pedig Greguss Ágost által,
habár tudta, hogy ennek bölcseleti elvei
az övéivel homlokegyenest ellenkeznek.
— Czikke a Tudom. Gyűjteményben
(1841. II. Valamit az eddigi deák grammatikákról). Külföldön több czikket írt
elveinek védelmére; 1848-ban a Zerffi
Ungar-jához csatlakozott munkatársnak;
midőn ez a kormány pártjára állott, főmunkatársa lett a Der 14. April cz. politikai napilapnak, mely jún. 1-től júl.
7-ig jelent meg Pesten; munkatársa volt
az Ország Tükrének (1862 — 64) is, hova
AK. jegy alatt írta czikkeit. — Munkái:
1. Die Ehe im Geiste Christi und die
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gemischten Ehen. Aus der ungarischen
Handschrift des . . . Tübingen, 1843. —
2. Johann Hordrik's Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren
1841—1845. Leipzig. 1847. — 3. Szózat
Némethonból Habsburgház és Kossuth
Lajos felől. íratott márczius 13-án 1849.
Meyer J. után németből ford. Pest, 1849.
— 4. Regék a görög és római őskorból.
Grimm A. L. után ford. U. ott, 1859.
Három kötet. (Névtelenül.)
Gesellschafter.
—
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Allgemeine

sz. —
Sajtó

Ország

Berlin, 1841. Beiblatt 9. sz.
Augsburg, 1845. 131.
Tükre 1864. 30. sz. arczk. — ifi.
Zeitung.

1 8 6 4 . 1 1 7 . SZ.

Slovenské

Pohladi

—

Hon

1 8 8 8 . 5 8 . 1.

1864.
—

1 1 9 . SZ. —
Petrik

Bib-

liogr.
H o r a y István,
posta- és távirótiszt
Budapesten. — Munkája: A világosság
vagy Isten érzelem nevelése. Bpest. 1882.
A m. n. múzeumi példányról.

Dániel. L. Sinapius.
Ferencz. (horkai báró), prépost-kanonok, H. József és gróf Dessewffy
Máriának fia, szül. 1819. aug. 8. Rohón
(Nyitram.); középiskolai s jogi tanulmányait 1829—41-ig a bécsi Theresianumban végezte. Ez időben cs. kir. udvari apród is volt. Növendékpapnak fölvétetvén,
a theologiát 1841-től Nagyszombatban
hallgatta s 1845. ápr. 3. pappá szenteltetett föl. Káplán volt Budán a Krisztinavárosban. 1850-ben a koronás^ arany érdemkeresztet, 1851. szept. 30. a csejtei
plébániát kapta. 1864. jan. 10. pozsonyi
kanonokká installáltatott.; majd a sz. Pálról nevezett préposttá neveztetett ki. A
pozsonyvárosi plébániának két izben is
helyettes lelkésze volt. 1882. szept. theologiai tanár az egyháztörténelemből és jogból ; 1887-ben mint Gvadányi József rokonát (Gvadányi József férje volt Horeczky
Francziskának), Szakolcza városa a Gvadányi emléktábla leleplezése alkalmából
díszpolgárrá választotta. 1892. decz. a
pápa tiszt, kamarássá nevezte ki. — A
M. Sionban számos czikket közölt neve
alatt vagy Pannonius névvel (1881. B.
Horcsicska
Horeczky

Lahre Benedek élete, Ballerini Antal S.
J.. 1882. Norvégmissio, 1887. Franzelin
bíboros, 1890., Milyen halállal mult ki
Luther Márton ?) ; a M. Koronában (1883.
345., 346. sz. A polgári házasság és a
kath. egyházjog); a Pesti Naplóban (1887.
225. sz. Adatok a Gvadányiak történetéhez.) — Munkái: 1.
Neujahrs-Predigt.
vorgetragen in der Ofner Christinen-Städter Pfarrkirche zu «Maria Blut» am 1.
Jänner 1850. Ofen. — 2. Gvadányi József
magyar lovas generális emlékezete. Pozsony, 1887.
Rimely,
Capitulum eccles. collég. Posoniensis. Posonii, 1880. — Magyar
Nemzetségi
Zsebkönyv
I. 339.. 340. 1. — Petrik
Bibliogr.
— Zelliger, Egyházi írók Csarnoka 177. 1.
— Némethy,
Ludov.,
Series Parochorum 628.
1. — Ünnepi
hódolat
. . . Pozsony, 1895.

H o r e t z k y Ferencz, orvosdoktor, szül.
1805-ben Uj-Bányán Barsmegyében ;
1834-ben a pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet; azután szülővárosában
volt gyakorlóorvos és később főorvos,
hol 1876-ban mint nyugdíjas élt. — Munkája : Dissertatio inaug. medica de creosoto. Pestini, 1834.
Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g k ö z e g é s z s é g ü g y i

statistikája 27. 1. — Szinnyei Könyvészete.
H o r e c z k y János Nep. (horkai báró),
H. József és szent-miklósi és óvári báró
Pongrácz N. fia, H. Ferencz prépost-kanonok bátyja; meghalt 1828-ban. —
Munkája: Zum hohen Namensfeste des
. . . Herrn Grafen Guadagny. Tyrnau,
1824.
Magyar

Petrik

Nemzetségi

Zsebkönyv

I.

340.

1.

—

Bibliogr.

Horecky János, r. kath. plébános,
szül. 1831. máj. 12. Várnán (Trencsénmegye); 1854. júl. 18. miséspappá szenteltetett fel; azután káplán volt Turzófalván; később plébános és tiszt, alesperes
Kis-Jeszeniczén, hol jelenleg is működik.
— Jeles egyházi szónok és költő. Vallásos költeményei több kath. tót lapban
jelentek meg; részt vett Schmidt Kristóf
ifjúsági iratainak fordításában és több
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egyházi éneket dolgozott át a ManualeMusico-liturgicum tót kiadása számára.
Schematismus
Sión
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1890.

N i t r i e n s i s 1859. 122. 1. —

V.

301.

H o r e c z k y Nándor (horkai báró), főrendiházi tag, b. H. József és szent-miklósi és óvári báró Pongrátz N. fia, b. H.
Ferencz prépost-kanonok bátyja. Meghalt
1865. jan. 13. Bécsben. — A M . Sajtóban (1861. 90. sz.) Nyilatkozat Benedek
táborszernagy rendeletére (melyet 1861,
márcz. 24. hadseregéhez intézett). Pest,
ápr. 16. 1861. cz. czikke jelent meg.
V. Nemzetségi

'/.sebkönyv.

B p e s t , 1888. 340. 1.

Mihály (horhi), mezei gazda,
a reformatio korában szerepet vitt Horhi
Juhász nemzetség ivadéka, szül. 1780.
szept. 24. Dicskén (Nvitram,), hol atyja
H. Elek megyei főszolgabíró volt, ki korán elhalt és árván maradt öt gyermeke
nevelését özvegyére, Egyed Tereziára
hagyta. H. iskoláit Nyitrán kezdette és
Pozsonyban végezte; hogy a természettudományokban magát tökéletesítse, a
bécsi egyetemre ment. hol főleg Jordan
tanár mezőgazdasági s természettani
előadásait hallgatta. Itt megismerkedett
gróf Zichy Istvánnal, ki titkárkép alkalmazta s 1805-ben a palotai s csicsói
uradalmak kormányzását bízta reá; 1816.
máj. gr. Eszterházy Nep. János jószágainak igazgatását is átvette; 1827-ben
ezen grófi családtag összes magyar- és
erdélyországi uradalmainak teljhatalmú
kormányzója lett. 1823-ban juhtenyésztési szempontból porosz Sziléziába utazott.
1832. márcz. 3. a bécsi cs. k. gazdasági
egylet, 1833. márcz. 28. a kir. bajor
füvészegylet, 1833. márcz. 1. a bécsi
es. kir. Gartenbau-Gesellschaft, 1845.
aug. 5. a karinthiai cs. k. gazdasági s
iparvédegylet, 1846. ápr. 1. a stájerországi cs. k. gazdasági egylet megválasztotta tagjává. Ez időben szervezte a jakabszállási és csillagmajori gazdaságot.
E fáradságot gr. Eszterházy Szerecsen
pusztán egy birtokkal és azzal jutalHorhy

mazta, hogy halálakor őt nevezte ki
végrendeleti végrehajtójául. 1841-ben tudományos és gazdasági szempontból beútazta Nyugot-Európát; 1844. Münchenben. 1845. Boroszlóban, 1847. Kielben a
német gazdák gyűlésein; azután Pécsett,
Sopronban és Eperjesen a magyar orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlésein
mint a magyar gazdasági egyesület titkára vett részt; 1846-ban pedig a stájerországi gazdasági egyesület 50 évi fennállásának emlékünnepén volt hasonló minőségben jelen. A magyar gazdasági
egyesület 1848. jan. 2. közgyűlésén, ezen
egyesület földmívelési szakosztályának,
1851. jún. 9. pedig gép- és műtani szakosztályának elnökévé választatott. Komárom, Veszprém, Győr és Fehér megyék táblabírája volt. 1851-ben ismét
beutazta Angolországot gazdasági szempontból. 1852-ben ugyanonnan cséplő-,
arató- sat. gépeket hozott be; 1855-ben
ugyanott a carlislei schow-n mint meghívott volt jelen. 1855. decz. 28. Pesten
lakásáról lemenni akarván, karját tőré
a lépcsőn s 1856. febr. 5. meghalt. —
Czikkei a Magyar Gazdában és a Gazdasági Lapokban jelentek meg. Évekig
készült egy nagy füvészkönyv kiadására
angol vagy franczia nyelven, de azzal
nem készülhetett el. Kézirata: Flora Bakonyiensis, Palotae. 1815. (a zirczi apátság könyvtárában van. Rómer adott belőle mutatványt a pozsonyi Verhandlungenben IV. k. 85—87.) A gazdaság és
természettudományok körében rendkívül
gazdag és becses könyvtárát unokája
Schvai'cz Gyula örökölte.
Jelenkor.
Sajtó

Encyclopaedia 257. 1. —

1856. 226. SZ. —

Gazdasági

Lapok

Magyar
1856.

August,
Versuch
7., 39. sz. arczk. — Kanitz,
einer Geschichte der ungarischen Botanik.
Halle, 1865. 147. 1. — Galgóczy
Károly,
Az
orsz. m. gazdasági egyesület E m l é k k ö n y v e
IV. 19. 1. és gyászjelentés.

Melius Péter L. Melius.
Miklós, főméhész-mestere volt
id. és ifj. Rákóczy Györgynek. Ezen hiHorhi

Horhi
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vatalában 37 évet töltött Nagyváradon,
midőn kiadta következő munkáját: Liber Apiaster Opus tam Vtile, quam
necessarium, Cum experientiis rebusque
probatis. . .Varadini, 1645. Méhész Iíönyvetske, Melyben egészben le iratik a
Méhek körül való dajkálkodásnak igaz
módja és hasznos mestersége. (Eddig
egy példánya sem ismeretes; magyar
szövegét a Kertész Gazda 1866. 22. sz.
közli Mészöly István Zalamegye táblabirájának Felső-Őrsön 1802. márcz. 25.
kelt másolatából; ez után pedig Rodiczky
Jenő : A méhről. Bécs, 1876. 1 2 3 - 129 1)
H. nevét hibásan írják Hortainak, Hortinak vagy Horkinak.
V. Könyv-Szemle

1879. 120.1. (Szabó Károly.)

Horinka Imre, jogi doktor és jogakadémiai tanár, H. István m. kir. hivatalnok és Bittó Anna fia, szül. 1849. aug. 15.
Farkashidán Pozsonymegyében ; középiskolai tanulmányait a pozsonyi főgymnasiumban 1868-ban végezte; ajog- és államtudományi tanfolyamot ugyanott a kir. jogakadémián és 1871-től a pesti egyetemen,
hol 1874. decz. 3. jogi doktorrá avatták és
ugyanott a nemzetgazdaságtanból magántanárrá képesíttetvén, ezen minőségben
1876. máj. 10. ő felsége által megerősíttetett. (1870-ben a pozsonyi jogintézeten
képesítést nyert az államszámviteltanból
és a pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál a kataszteri szakból.) A pozsonyi
m. kir. pénzügyigazgatóság mellett mint
kataszteri ügyvezető földadósorozati munkálatok felvétele körül gyakorlatilag működött. 1874. okt. 10. a pécsi joglvceumhoz a jogtörténet és egyházjog tanszékére
neveztetett ki; 1875. febr. 24. ugyanazon
intézetné] a nemzetgazdaság, pénzügytan
és pénzügyi törvényisme tanszékre helyeztetett á t ; 1876. jún. 1. rendes tanárrá
neveztetett ki. Ib76. febr. 19. a győri kir.
jogakadánnához a közigazgatási jog- és
statisztika helyettes, júl. 13. rendkívüli
s 1879. okt. 3. rendes tanárává neveztetett ki. 1885. szept. 14. a megüresedett
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nemzetgazdaságtani tanszék ellátásával is
megbízatott. Elbetegesedvén, Pozsonyba
ment üdülést keresni s ott 1889. aug. 12.
meghalt. — Czikkei a Nemzetgazdasági
Szemlében (1881. A statisztikai eszmék
történeti fejlődése, 1882. Az egyenes és
fogyasztási adók összefüggése az elmélet
és a gyakorlati élet szempontjából és az
egy-adó rendszerei, a Schwartner-díjat
nyert dolgozat ; mindkét czikk a Jogtudományi Közlönyben is megjelent.) A Magyar
Közigazgatásnak is munkatársa volt. —
Munkái: 1. Magyarország
közigazgatásának története. Bpest, 1887. (Különnyomat a M. Közigazgatásból.) — 2. A
tör lényhatóságok fejlődésének története
Magyarországon és jelen közigazgatási
állása. U. ott, 1888.
Horváth
Ignácz
Könyvészete 1887. — Önéletrajzi adatok és testvérbátyjának H. Rikárdnak szíves közlése.

Horinka Rikárd, nyug. m. kir. adóhivatali pénztárnok, előbbinek testvérbátyja, szül. 1846. febr. 1. (keresztelés)
a Cserepesi pusztán Szabolcsmegyében;
a főreáliskolát Pozsonyban 1868-ban, a
gymnasiumot ugyanott 1869-ben végezte
s a jogakadémián mint magántanuló,
két évig iratkozott be; azonban kedvezőtlen anyagi helyzeténél fogva, azt be
nem fejezhette, hanem a pozsonyi m.
kir. pénzügyigazgatóságnál, mint pénzügyi gyakorló, később mint segédtiszt,
tiszt, ellenőr és pénztárnok Chinorán,
Nyitrán, Malaczkán. Szeniczen és Komáromban működött; betegeskedése miatt,
saját kérelmére 1893. április 1. ideiglenesen nyugdíjaztatott. Ezen szolgálati
idő alatt 18G9. pénzügy-gyakorlói vizsgát
tett Pozsonyban, 1870. pénztári főtisztit
Nyitrán, 1879. adófelügyelői szakvizsgát
Pozsonyban és 1888-ban községi jegyzőit
Komárommegye törvényhatósága előtt.—
Czikkeket írt a Pozsonyvidéki Lapokba
s a Magyar Tisztviselőbe. — Munkái: 1.
Segédszámító kulcs a városi és jegyzői
hivatalok részére az 1875. évi XLVII.

J
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t.-cz. alapján kirovandó általános jövedelmi pótadóra nézve. Szenicz, 1876.
okt. Győr és Pozsony. — 2. Bélyeg• és
jogilletéki szabályok betüsoros tára 1850.
évtől 1892. deczember végéig terjedő
időben megjelent törvény, rendelet és
döntvényekre nézve, különös tekintettel
a még érvényben levő tételekre. . . Bpest,
1898.
M. Könyvészet 1893. és önéletrajzi adatok.

Antal, elemi tanító, szül. 1821.
máj. 5. Kak-on (Zemplénin.), hol atyja
gazdatiszt volt; tanult Zádorfalván, Bolván, Sárospatakon és Pesten, hol óvóképző tanfolyamot is hallgatott; innét
Jánosiba s 1846-ban Lacztóczra ment
tanítónak, hol Szemere Miklós házánál
nevelő lett. Itt ismerkedett meg Kazinczy Gáborral. Szemere Miklós ajánló levelével aztán Pestre ment; de nem telt
bele egy év, hogy elhagyta a fővárost.
1847-ben Tisza-Füreden tanító volt, hol
árvaházat létesített Józsa György segítségével. Ez volt hazánkban az első szeretetház
A szabadságharczban mint
élelmezési biztos vett részt; azután bujdosott, majd börtönbe jutott, honnét
csellel menekült. 1852-ben került Máramaros-Szigetre tanítónak az ev. ref.
lýceum I. és II. osztályába; innen 1873.
szept. meghívták árva-atyának Budapestre
a protestáns árvaházba; elfogadta, elment,
de már a következő évben meghalt és
1874. júl. 7. az írói segélyegylet temettette el. 1866-ban jegyzője volt a máramaros-tájéki ev. ref. pap-tanító egyesületnek. — H. páratlan előszeretettel mívelte a gyermekirodalmat, e tekintetben
úttörőnek tekinthető; szokása volt csengő-bongó versecskéit elterjedtebb népies
dallamokra írni; az iskolákban némely
dalát (mint: Nagy a világ, kicsiny benne
a hazám is. A városból kimentem a
pusztába) ma is éneklik. Munkáit Horkai
bácsi névvel szokta jegyezni. — Czikkei a Családi Lapokban. (IV. 1855.); a
Prot. Népkönyvtárban (1857.); a Hazánk
Horkai
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és a Külföldben (1871. Viski olajárusok)
sat. — Munkái: 1. Halotti énekek temetkezési alkalmakra. Pest, 1855. (Bpest,
1890.) — 2. Kis Hegedű, vagy magyar
dalnok kis gyermekek számára Pest. 1857.
(Bpest. 1881. 1. Vásárfia, II. Kis hegedű.
III. Kis mesélő.) — 3. Sziv
tolmácsa.
M.-Sziget, 1856. (Versek.) — 4. Szomorít
ének. A máramaros-szigeti helvét-hitvall.
egyháznak 1859. aug. 10-ről. U. ott,
1859. — 5. Kis mesélő. U. ott, 1862. — 6.
Kis brugó. Magyar dalok gyermekek
számára. 1862. — 7. Kis
templom.
Imák és énekek elemi iskolák számára.
Debreczen, 1862. — 8. Vásárfia. Pest,
1862. — 9. Kis katona. Honfidalok és
versek. Kolozsvár, 1863. — 10. ABC és
képes olvasókönyv gyermekek számára.
Debreczen, 1863. — 11. Kis
oltár.
Imádságos és énekes könyvecske. . .kis
gyermekek számára. U. ott, 1866. —12.
Máramarosmegye
földleírása.
Mogyoróhéjba szorítva kis iskolás gyermekek
számára. M.-Sziget, 1866. (2. kiadás.) —
13. Kis fülbevaló. Egészségtani szabályok. Pest, 1866.— 14. Kis pajtás, vagy
abc- és olvasókönyvecske, az írva-olvasás tanítására. Debreczen, 1866. — 15.
Kis bölcső, vagy M.-Sziget. helyismerete,
madárka tojásba szorítva. M.-Sziget, 1868.
— 16. Kis lant. vagy szivnemesítő és
erkölcsi magyar dalok. U. ott, 1868. —
17. Kis trombita. Kolozsvár... — 18
Kis furulya.. . .— 19. Iiis zengő bokor.
. . . — 20. Kis csillag. M.-Sziget . ..
— 21. Kis zongora, gyermekdalok . . .
— 22. Kis dalnok. . . — 23. Kis
orgona. Nagy-Bánya . . . — 24. Kis világ, tanulságos és erkölcsi versek. .. —
25. Egy akol és egy pásztor, valláskülönbség nélkül. . . — 26. Kisdedóvó
segéd... — 27. Kis tanító, házi ABC
. . . — 28. Kis izraelita...
— 29. Kis
rajzok a gyermekvilágból és állati országból . . . — 30. Kis
természetrajz.
Párbeszédben előadva kedélyes versekkel és dalokkal. M.-Sziget, 1872. — :ri.

Pest-Pilis-Solt megye földirata kis gyűszübe szorítva. Bpest, 1874. — 32. Kis
ország szive, vagy Budapest helyismerete, madárka tojásba szorítva. U. ott,
1874. — 33. Kis homokszem
a hála
oltárához. Jóltevőiknek nyújtják karácson
estéjén a prot. árvaház árvái. U. ott,
1874. (Ism. Néptanítók Lapja.)
Máramaros

1866. 11.,

25. SZ.

—

Vasárnapi

1866. 12. sz. arczk., 1874. 28. szám.
(Nekr.) — Kiss Áron,
M. Népislt. Tanítás
Története 331. 1. — Petrik Könyvészete és
Bibliogr. — ,Váramarosi
Tanügy
1886. 8. SZ.
(Bökényi D.) — Verédy Károly,
Paedagogiai
Encyclopaedia. Bpest, 1886. 376. —
Horváth
lgnácz
Könyvészete 1890. — Bükényi
Dániel,
A magyar ábc- és olvasókönyvek történeti
fejlődése. M.-Sziget, 1891. 104—106., 120. 1.
Újság

Horkovits József János, ügyvéd. —
Munkája : Dissertatio juridica de praescriptione in sensu legum hungaricarum.
Pestini, 1804. (Ism. Zeitschrift von u.
für Ungern VI. 1804.)
Petrik
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Bibliogr.

József (komjáthi), jogi doktor, hg. Coburg uradalmi ügyésze Nógrádmegyében és több megyék táblabírája.
(Atyja 1803. febr. 3. kapta a nemességet.) — Költeményei a Szépliteraturai
Ajándékban (1826. Schiller után) és az
Aurorában (1824.). — Munkái: 1. SVae
SerenltatI
FerDInanDI
SaXoCobVrgGotbaenensl reglas Donatlones rite Capessentt. Rosnaviae (1831.). — 2. Mltsgs
és Ft. Vásonkeői gróf Zichy Domonkos
urnák ö nagyságának, midőn Rosnyón
püspöki székét elfoglalná 1840. U. ott.
— Kéziratban Epigrammái (4rét 3 levél a m. n. múzeumban.).
Horkovits

Nagy Iván,
Magyarország Családai VI. 140.
(Neve Horkovicznak írva.) — Petrik Bibliogr. — lllésy-Pettkó,
A királyi könyvek.
Bpest, 1895. 90. 1.

H o r n (Einhorn) Antal, hirlapiró, szül.
1834. jan. 21. Vágujhelyen (Nyitram.),
hol atyja Einhorn Gerzson (meghalt 1883ban 90 éves korában) kereskedő volt;
H. 1847-ben Pestre jött és az ág. ev.
gymnasiumnak IV. osztályába lépett. 1849-

ben, midőn az osztrák sereg Budapestre
bevonult, Ede bátyjával júl. 8. ő is elhagyta a fővárost; júl. 9. a 102. honvéd-zászlóaljba lépett és részt vett a szőreghi és temesvári csatákban ; elfogatott
és a várba vitték ; azután a 61. Rukavina
gyalogezredbe sorozták be s Olaszországba vitték, melytől 1856. tavaszán
őrmesteri ranggal vált meg ; azután Pesten irodai szolgálatban volt. 1857-ben
bátvjához ment Párisba. hol annak titkára
s dolgozótársa lett és nemzetgazdászati
tanulmányokkal foglalkozott. 1859. novemb. az akkor Párisban tartózkodó
Dufour kiadó lapjához, a Journal de
St. Petersburghoz szerződtette Szent-Pétervárra, hol a német- és olaszországi
rovatot vezette ; 1860-tól ugyanazon lapban közölte kéthetenként a Revue économique de l'étranger cz. dolgozatát 1863-ig;
ekkor ideiglenesen átvette a lap szerkesztését; ugyanez történt 1864., 1868. és
1870-ben; 1871. febr. pedig felelős szerkesztője lett a lapnak. 1890. szept. lemondott e lap szerkesztéséről és Budapestre
költözött, hol nyugalomban él. — Első
irodalmi kisérlete bátyjának lapjában (Der
ungarische Israelit) 1848. jún. jelent meg,
midőn avág-ujhelyi zsidóüldözést írtaié.
Szent-Pétervárott saját lapján kívül írt leveleket 1861-től 1870-ig a berlini Nat.-Zeitungba (több évig egyedül ő küldött oroszországi tudósításokat Németországba);
1863-ban írt czikkeket a Girardin Emil
által alapított La Francéba; 1863 tói
1866-ig Ganesconak Majna-Frankfurtban
kiadott Europe cz. napilapjába (diplomatikai s nemzetgazdászati kérdésekről),
ezeken kívül 1864-től 1870-ig nemzetgazdászati czikkeket írt aKatkow ésLeontiew
által szerkesztett Moskovski Vedomostiba;
1867-ben átvette a Golos nemzetgazdászati részének vezetését és a védvámosok ellen harczolt; írt a Nordische Revuebe
(1864—65. Volkswirtschaftliche Briefe
aus Russland, 12 czikk és Die Judenfrage
in Russland). Mióta Budapestre visszás a . i v sajtó

alá

adatolt

18.95.

deczember

18.
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tért (1890.) a Journal des Economistesbe
frt tudósításokat: Lettres d'Autriche-Honírrie cz. és a Párisban Raffalovics A.
kiadásában évenként megjelenő Marebé
1894. és 1895. évfolyamaiban AusztriaMagyarország pénzügyi viszonyairól értekezett ; a Revue de Parisban (1894. Le
mariage civil en Hongrie); a Revue politique et parlamentaireban (1895. Vingtcinqansde régime financier en Hongrie.) —
A Le Conservateur Impartial 1813—1824.
és ennek folytatását a Journal de St. Petersbourg 1825 — 1889. teljes példányát,
77 évfolyamot, bekötve 1890. szept. 27.
a m. n. múzeum hirlapkönyvtárának adományozta.
Önéletrajzi adatok.

Ede, államtitkár, országgyűlési
képviselő s hirlapiró, előbbinek testvérbátyja, szül. 1825. szept. 25. Vág-Ujhelyben (Nyitram.), hol atyja a zsidóközség
tekintélyes tagja volt és oskola hiányában fiát házi nevelő által taníttatá; 13.
éve után Nyitrán, Pozsonyban és Prágában zsidó theologiát és latin tanulmányokat végzett. 1841—44-ig Neustadt Adolf
maga mellé vette a Pressburger Zeitung
szerkesztésébe; ő kedveltette meg vele
a hirlapírást, míg Kompért Lipót aGhettoköltő és Dux Adolf az akkori szépirodalom megismertetésére vezették. 1844-ben
szüleinél tartózkodván, a Zeitung des
Judenthumsba s az Orientbe írt és reformtörekvéseket jelző czikkei miatt az orthodoxok neheztelését vonta magára s e
miatt elhagyta szülővárosát. 1845-ben
Pesten bölcseleti és theologiai tanulmányokat folytatott. Mint a Pester Zeitungnak, Pesti Hírlapnak, Jelenkornak és Hetilapnak munkatársa, szabadelvű publicistikai czikkeivel figyelmet keltett, különösen a zsidó emancipatio kérdésében. 1847ben többször meghívatott a főrabbi helyetteseül és szónoklataival csakhamar
hírnévre tett szert; különösen 1848-ban,
midőn a haladó zsidópárt autonom testületté alakult és az addig szokásos zsidó kőHorn
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nyörgések helyett németül és magyarul
mondta el imáit és beszédeit. Az 1848.
mozgalmas idők őt is kiragadták papi
köréből és a legtúlzóbb haladópártiakhoz
csatlakozott. Ápr. 1. alapította a Der ungarische Israelit cz. hetilapot, mely nagy
hatással volt a haladó magyar-zsidó ügyre.
A templomi szószéken és a nyilvános gyűléseken tüzelő beszédével az osztrák uralom ellen harczolt. Buda visszavétele
utáni pünköst vasárnapján mondott beszéde is visszhangzott az egész országban.
Midőn az osztrák-orosz hadak ellepték
az országot és júl. 8. a fővárost is elfoglalták, ő Komáromba menekült, hol
mint tábori pap kapitányi rangot nyert.
Az okt. 5. capitulatiókor Geleitscheinnel
ő is elbocsáttatott; azonban a fővárosban nem volt szabad megjelennie s így
Vágujhelyen vonta meg magát. Azonban itt sem érezte magát biztonságban
és Prágába szökött, hol néhány hónapig
tartózkodott. 1850. márcz. 30 krral a zsebében Lipcsébe érkezett és az irodalommal tartotta fönn magát. Boscher előadásait a nemzetgazdászatról, Wachsmuthéit
a történelemről és Weisse bölcseleti előadásait nagy buzgalommal hallgatta; azonban leginkább a nemzetgazdászat terén
működött. Kossuth Lajosról írt munkájával újabb üldöztetést vont magára ; a
munkát elkobozták, a kiadót két évre
becsukták és a szerzőt keresték ; de ideje
korán menekült; hogy biztonságban élhessen. nevét is Hornra változtatta. Miután több németországi városban megfordult, azonban személyes szabadságát
mindenütt veszélyeztetve látta, 1851. decz.
Brüsselbe távozott. Nyelvismeretei s különösen a franczia nyelvben való járatossága s irodalmi működése mindinkább
ismertté lett Belgiumban és Németországban ; a német hírlapok megbízták őt a
párisi kiállítás alkalmával (1855), hogy
lapjaikba Párisból tudósításokat írjon;
azért oda utazott és onnan küldte a lapokba czikkeit; ekkor a Journal des
35
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Debatsnak is munkatársa volt. Még Brüsselben nőül vette Ragondet Luizát, egy
napoleoni, később belgiumi ezredes római
kath. vallású leányát. A kiállítás után is
Párisban maradt, hol Michel Chevalier
tartózkodási engedélyt eszközölt ki számára a franczia kormánynál. 1859-ben
megkezdte a nemzetközi évkönyvét a közhitelről kiadni; azonban az olaszországi
események új reményeket ébresztettek
szivében ; ekkor egymásután bocsátotta
ki röpiratait Magyarország érdekében;
a franczia, belgiumi s német hírlapokat
névtelen czikkekkel árasztotta el, hogy
ezek által Magyarországnak a közvéleményt megszerezze. De reményében csalódva, kifáradva s kiábrándultan utazott
1863-ban Egyiptomba, hova meghívást
nyert, hogy ott a nemzetgazdászat és
pénzügy rendezése körül tanácsával éljenek ; egy évig tartózkodott Alexandriában és Cairoban, azonban megbetegedése kényszerítette őt nov. visszatérni
Francziaországba. Párisban a szabadelvű
mozgalmakhoz csatlakozott és 1865. jan.
10. megalapította közlönyét, az Avenir
Nationalt; a szabad ipar, szabad kereskedés, az adók reformálása s a pénzügyek körüli gazdálkodás mellett harczolt
és a munkás osztály érdekeit előszeretettel védte. Több mint tíz hírlapba dolgozott
1867-ig. A franczia bank szabadalmának
megújításakor meghivatott az enquétetárgyalásokra és munkájával hatott a
közvéleményre. Francziaországban naturalizáltatván magát, megnyerte a polgárjogot a közügyekben való tevékeny
és buzgó részvétele folytán. H. volt az
első, ki Francziaországban a munkások
önsegélyzési egyesületének eszméjét különféle közleményei által megismertette;
ő volt a munkások hitelintézete alapítóinak és 1867-ig igazgatóinak is egyike.
Részes a legtöbb önsegélyzési vállalatban. 1866—67-ben a polytechnikai társulat segélyével ő hozta létre az école
de médecine, az écol de Turgot sat. he-
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lyen tartott érdekes értekezleteket. Ennek
folytán neki nyilvánosan később nem is
volt szabad beszélni a népgyűlésekig,
melyekben aztán oly hevesen kelt a
nép mellett síkra, hogy a kereskedelmi
kamara felszólítá, hogy a kereskedelmi
iskola tanári székét (1866—68-ban itt is
működötl) hagyja el. H. rögtön leköszönt állásáról és belépett a szabad kőmívesek közé, hol egyik vezértag volt.
Az amnestia kihirdetése után, 1867. júl.
haza jött. Azonban rövid idő alalt ismét
elszakasztották hazájától körülményei s
visszatért Párisba. 1869-ben mindinkább
érezte az ellenzék azon szükségét, hogy
nincs egy német lapja. Ekkor Jókai
alapította a Neuer Freier Lloydot és
meghívta Horn Edét, hogy legyen a lapnak szerkesztője. H. elfogadta a meghívást, máj. elején haza jött Pestre s átvette a lap szerkesztését. A Honnak
egyik legkitűnőbb munkatársa volt és
az Igazmondóba is írt czikkeket. Jókaival vállvetve megindította a független
magyar bank kérdését; a költségvetés,
különösen az adó körül éles vitát folytatott a Honban és a Neuer Freier
Lloydban. A Budapest terézvárosi iparbank elnöke s a Zur Arbeit szabadkőmives páholy főmestere lett. 1870-ben
Pozsony város országgyűlési képviselővé
választotta s azóta tekintélyes tagja volt
a magyar parlamentnek; a Tisza Kálmán
által vezérelt ellenzékhez csatlakozott.
1872-ben szülővárosa választotta meg
képviselőjének és 1875. júl. 3-tól a főváros egyik kerületét (Terézvárost) képviselte az országgyűlésen. 1874-ben a m.
tud. Akadémia a nemzetgazdasági s statisztikai bizottságának tagjává választotta.
1875-ben államtitkár lett a kereskedelmi
minisztériumban, azonban még azon év
nov. 2. meghalt Budapesten. — Czikkei
az Első magyar zsidó Naptárban (18' 8.
A halálbüntetés a régi hébereknél, archaeologiai értekezés, A zsidóügy és a
sajtó honunkban, Visszapillantás); Lip-
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csében a Gegenwartba írta 1850-ben az
Ungarn vor der Märzrevolution és Die
Häupter der ungarischen Revolution cz.
czikkeket; a Brockbaus Converssationslexikona 10. kiadása számára az E betűtől kezdve írta a magyarországi czikkeket (C betűig Kertbenv tollából kerültek ki). lSö^-ben a brüsseli Independence
Beige, Revue s La libre Recherche-be
írt franczia czikkeket. Párisban a Journal des Debats munkatársa lett és két
év múlva (1857) a Girardin lapjába a
La Pressebe írt nemzetgazdászati s külpolitikai czikkeket; 1858-ban ismét viszszatért a Journal des Debatshoz és ezen
lapnak nemzetgazdászati czikkeivel halálaig tevékeny munkatársa volt. Irt még
a Courier du Dimanche-ba, Le Sieclebe,
a Constitutionelbe, a Revue Contemporainebe, a L'Opinion Nationalba s a
Journal des Économistesnek is dolgozott.
A Revue Contemporaine-be kéthetenként
szemlét közölt, azonkívül levelezője volt
a Kölnische Zeitungnak, a Bremer Handelsblattnak, az Economiste beige-nek,
a Kompassnak és a Magyarországnak.
1858 után a moszkvai Viestnik Pronmichlenosti orosz hirlap is hozott tőle
czikkeket. Egyiptomban tartózkodása alatt
a Journal des Debatsba írta leveleit
Lettres du Delta cz. Az Assotiation lapnak
(1865—66) tevékeny munkatársa volt;
úgy az azt helyettesítő Cooperationnak is
(1867—68); írt még az Almanach Cooperatifba s a Société d'Économie politiquebe. — Munkái : 1. Israels vier Vergehen. Predigt gehalten am Versöhnungstage 5608. <20. Sept. 1847.) im Kultustempel der Ofner israel. Jugend, Herausgegeben vom Kultusverein daselbst. Ofen
1847. — 2. Zur Judenfrage in Ungarn.
U. ott, 1847. — 3. Zur That. Predigt
über 2. Buch Moscheh 1 4 , 5 - 1 6 . Gehalten am Sabbath Beschalach 5608. (22.
Jänner 1848.) in der Gemeinde-Synagoge zu Ofen. U. ott, 1848. — 4. Einige
Bemerkungen
über das «Gutachten»

1094

des Hern L. Schwab. Aus einem PrivatSchreiben mitgetheilt von Dr. * P e s t h ,
1848. — 5. Mund und Hers. Predigt
über 5. B. Mos. 30. 11 — 14. Gehalten am
3. Sept. 1848, im Gotteshause der Genossenschaft für Reform im Judenthum
zu Berlin. Berlin. 1848. — 6. A reformált ssidóság elvei. Buda, 1848. — 7.
Grundprinzipien
einer geläuterten Reform im Judenthum. Pest, 1848. — 8.
Offene Antwort auf den offenen «Brief»
an den Redacteur des «Ungar.» Ofen,
1848. — 9. A reformált izraelita
vallás elvei. U. ott, 1849. — 10. Népfelség,
a legrégibb alkotmány alapelvei. Pest,
1849. — 11. Kettős ünnep. Egyházi
beszéd, melyet a heti ünnepkor (1849.
tavaszutó 27.) honunk függetlensége megünneplésére, a pesti izraelita reformált
társulat templomában tartott. Ugyanott, 1849. (Németül: Ugyanott, 1849.
Eddig Einhorn I.(gnácz) névvel írta munkáit.) — 12. Zur
ungarisch-österreichischen Centralisationsfrage.
Leipzig,
1850 — 13. Arthur Görgei. Oberkommandant der ungarischen Armee. Ein
Beitrag zur Geschichte der ungarischen
Revolution. U. ott, 1850. — 14. Die
Revolution und die Juden in Ungarn.
Nebst einem Rückblick auf die Geschichte
der Letztern. Beantwortet von Jul. Fürst.
U. ott, 1851. (Einhorn I.) — 15. Ludwig Kossuth. I. Band. 1. Der Agitator.
2. Der Minister. U. ott, 1851. (Kossuth
arczképével. Több nem jelent meg. Angolul: London, 1854.) — 16. Spinoza's
Staatslehre. Zum erstenmale dargestellt.
Dessau, 1851. (2. kiadás Drezda, 1863.)
— 17. Ungarn im Vormärz.
Nach
Grundkräften und Kultur. Leipzig, 1851.
(Fényes Elek után ford.) — 18. Statistisches Gemälde des Königreichs
Belgien. Nach der gleichzeitig erscheinenden, vom Ministerium des Innern herausgegebenen «Statisque générale de la
Belgique» und anderen amtlichen Quellen
bearbeitet. Mit einer Einleitung von Xav.
35*
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Heuschling. Dessau, 1853. — 19. Bevölkerungswissenschaftliche
Studien
aus
Belgien. Mit durchgehender vergleichender Erforschung der entsprechenden
Verhältnisse, in Oesterreich, Sachsen,
Preussen, Frankreich, England, Holland
und anderen Staaten. Leipzig, 1854. —
20. Frans Rákóczy II. Fürst von Ungarn und Siebenbürgen. Ein historisches
Charakterbild. Mit Portrait. Ugyanott,
1854. (2. kiadás. Ugyanott. 1861.) —
21. Brüssel, nach seiner Vergangenheit
und Gegenwart. U. ott, 1855. — 22. Das
Creditwesen in Frankreich, national-ökonomische Skizze. U. ott, 1857. (2. jav. és
bó'v. kiadás.) — 23. Jean Law. Finanzgeschichtlicher Versuch. U. ott. 1858. —
24. Annuaire international
du credit
public pour 1859. (I. Finances publiques.
II. Institutions de credit. III. Chemins
de fer. IV. Grandes compagnies. V. Jurisprudence financiére, VI. Commerce international) ; pour 1860. (I. Finances publiques. II. Institutions de credit. III. Chemins
de fer. IV. Divers); pour 1861. Paris. —
25. La Hongrie et l'Autriche de 1848 â
1849. U. ott, 1859. — 26. La Hongrie et
la crise Européenne. U. ott, 1860. —
27. Liberte et nationalité. U. ott, 1860.
— 28. La Hongrie en face de ľ Autriche.
U. ott. 1860. — 29. Les Finances de
ľ Autriche. U. ott, 1860. — 30. Procés
des Banknotes hongroises. U. ott, 1860.
— 31. Le Credit. U. ott, 1860. — 32.
Le traité de commerce
franco-allemand.
U. ott, 1861. — 33. Ľ Association. U.
ott, 1861. — 34. La crise cotonniére
et textiles indigenes. U. ott, 1863. (2.
kiadása. U. ott, 1866.) — 3b. Du Progres
économique en Égypte, discours de réceptioň prononcé ä ľlnstitut égyptien.
Alexandrie, 1864. — 36. La libertédes banpues. Paris, 1866.—37. Salut autroisiéme
milliard! U. ott, 1866. — 38. L'Économie politique avant les physiocrates.
U. ott, 1867. (A franczia Institut által
megkoszorúzott pályamunka. Ism. Ma-
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gyarország 35., 106., 107. sz.) — 39.
Caisses syndicates. Le Crédit rendu plus
accessible et moins eher pour tous par
ľAssociation syndicale, ľassurance et la
contre-assurance. U. ott, 1867. — 40.
Bankfreiheit.
Deutsche Originalausgabe.
Stuttgart, 1867. (Magyarul: Bankszabadság. Különös tekintettel a magyar bankmozgalomra. Pest, 1870.) — 41. Le
Bilance cle VEmpire. Paris. 1867. — 42.
Frankreichs Finanzlage. Deutsche Originalausgabe. Wien, 1868. — 43. Die
dritte Milliarde!
Zweite Studie über
Frankreichs Finanzlage. Deutsche Original-Ausgabe. U. ott, 1868. — 44. Jjes
Finances de ľ Hotel- cle-Ville. Paris, 1869.
— 45. Die Weltindustrie
in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
von Michel Chevalier. Aus dem französischen. Stuttgart. 1869. — 46. Die Finanzlage der Stadt Paris. Deutsche
Original-Ausgabe. Wien, 1869. — 47.
Der Reichstag
1869—1872. Rechenschaftsbericht der Pressburger Deputat e n . . . erstattet am 28. April 1872. Pressburg, 1872. (A Westungarischer Grenzbote 1. számához.) — 48. Programmrede vom 19. Mai. U. ott. 1872. (A
Westung. Grenzbote 13. számához.) —
Gesetz49. Die Actiengesellschaften.
entwurf nebst Motivenbericht, dem ungarischen Reichstag unterbreitet am 24.
Mai 1873. Pest. 1873. — 50. Államháztartásunk
rendezéséről.
Bpest, 1874.
(Németül: Ungarns Finanzlage und die
Mittel zu ihrer Hebung. Wien, 1874.) —
51. La grandé nation 1870—1871. Préface de Jules Simon. Paris, 1891. (A
francziák érdekében 1870—71-ben írt
német czikkeinek, fia H. Emil által fordított franczia kiadása.) — Bevezetést
írt Batbie, Le Crédit populaire (Paris,
1863) cz. munkájához. — Arczképe:
kőnyomat Marastoni rajza után, Rusz
nyomt. Pesten.
Kayser,
zig,

Vollst.. Büch er-Lexikon. XIII. Leip-

1860. 4 6 1

1. —

Ungarns

Männer

der

Zeit.

1103
Leipzig, 1802. (Kertbeny.) — Ed. Horn's
bensbeschreibung.
Pressburg, (1862.) —
futár
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1 8 6 4 . I . 4 3 . SZ.

—

Hon

1866.

LeHölgy-

232.

Sz.,

1869. 112., 113. sz. (La Loupe után), 161—
164., 184—187., 194—196. sz., 1875. 251. sz.
(.Jókai M ó r . )

—

.Magyarország

és a

Nagyvilág

1866. 8. sz. arezk. — Lorenz, Otto. Catalogue
Général de la Librairie Francaise. Paris.
1868. I. 169., II. 614., V. 656., VI. 614. 1. —
Hazánk
és a Külföld
1869. 25. SZ. arczk. —
Budapesti
mondó

Közlöny

1 8 6 9 . 1 0 4 . , 1 7 4 . SZ. —

1 8 7 0 . 6. SZ.

cyclopaedia

—

I X . 2 7 1 . 1.

1 8 7 4 . 1 0 6 . 1. —

Vasárnapi

sz. arczk. —

Pesti

Budapesti

Napilap

Egyetemes
—

Napló
1877.

Magyar

Akadémiai
Uj^ág

IgazEnÉrtesítő

1 8 7 5 . 13., 4 5 .

1875. 251. sz. —
265.

SZ.

—

Petrik

Könyvészete és Bibliogr. — Horváth
Ignácz
Könyvészete 1891. — Ballagi
Géza,
Protestáns pátens és a sajtó. Bpest, 1892. 46.,
100—102. 1. és fiának Horn Emilnek szives
közlése.
H o r n Emil, bankár Párisban, H. Edének legidősb fia. szül. 1858. jan. 31.
Párisban ; 1869-ben szüleivel együtt Magyarországra jött. A franczia-német háború s a commune alatt (1870—71.) Párisban élt anyjával és testvéreivel. 1871.
aug. ismét visszatértek Budapestre s itt
látogatta az iskolákat. Atyjának halála
után (1875 végén) a családdal együtt Párisban telepedett le. A technikai képzettségű ifjú 1874-ben osztrák-magyar szabadalmat nyert egy általa föltalált fűrészelő
gépre. 1877-ben családja szűk körülmények közé jutott és ő egy bankházba
lépett; 1885-ben pedig a Barda testvérek
bankházához szegődött, kikkel jelenleg
társüzletet folytat. Miután több találmánya franczia szabadalmat is nyert, a
párisi Société desfngénieurs tagjává választotta. A technologia haladásáról és újabb
fölfedezésekről írt czikkeit a Journal de
St.-Petersbourgban (1.883—89) közölte;
más francziaországi lapoknál is (u. m.
Le Temps, Le Siécle, Le Paris, La Nouvelle Revue, La Revue hebdomadaire,
L'Amaranthe sat.) közreműködik. —
Munkái: 1. La grandé nation 1870
—1871. Préface de Jules Simon. Paris,
1891. (Atyjának Horn Edének a Neuer
Freier Lloydban megjelent czikkeinek

franczia fordítása.) — 2. Kálmán de
Mikszáth, Scenes Hongroises. Traduit
par. . . Préface de FrancoisCoppée de l'Académie Francaise. U. ott, 1890. (Mikszáth
Kálmán. Jó palóczok cz. műve díszkiadásban. a Légrády-féle színes kőnyomatú képekkel.) — 3. Jókai. Préface de
Gaston Boissier. U. ott, 1895. (Jókai Sárga
rózsája s három elbeszélése). — 4. Rákosi
Victor, Mon village. U. ott, 1895. (Rákosi
Viktor, Az én falum, ford.) — Nevét E.
Horn-nak írja.
Vasárnapi

Újság

1894. 47. s z .

—

V.

Könyv-

1895. 71. 1. és nagybátyjának Horn
Antalnak szives közlése.
Szemle

H o r n Ferencz, orvosdoktor, sátoraljaújhelyi (Zemplénm.) származású; később
Abaujmegye főorvosa. — Czikke a M.
orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (1846. Egy víziszony kórtörténete, némely észrevételekkel ezen kór
általános és különösen Lalich József tanító által ajánlott gyógymód szerinti
orvoslására.) — Munkája: Dissertatio
inaug. medica de Catameniorum anomaliis. Vindobonae 1826
Szinnyei

Könyvészete.

Gyula. — Munkája: Das Königreich Ungarn seine Geschichte, Verfassung und seine gegenwärtigen Zustände. Pest, 1863-64. Öt füzet. (2.
olcsó kiadás. U. ott, 1867.)
Horn

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.

Ödön, katonai szakíró és tanár,
H. Ede fia, szül. 1864-ben Párisban;
atyja halála után (L875) Pétervárra ment
nagybátyjához (ki nevelője volt) és ott
végezte gymnasiumi tanulmányait. Hogy
katonai kötelezettségének eleget tegyen,
1881-ben visszatért Magyarországba. 1885
óta kinevezett tanára volt a Ludovica
akadémiának, hol mint honvéd-hadnagy
az orosz nyelvet adta elő a budapesti
honvéd-tisztikarnak. Ib95. május 15.
Szent-Pétervárra költözött és jelenleg
ott egy banknál titkár. — Czikkei a
Ludovica Académia Közlönyében jelenHorn
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tele meg. — Munkája: Rövid
katonai
oross nyelvtan. Magyar-orosz és oroszmagyar szótárral. Bpest, 1893. (2. kiadás. U. ott, 1894.) — Szerkesztette a
Katonai Lapokat 1890. márczius 10-től
1891. szept. 20-ig.
Ország-Világ
1894.

33.

1 8 9 0 . 5 1 . SZ. a r c z k . —
SZ.

—

Pallas

Nagy

Lexikona

Corvina
IX.

307. 1. (Balla Mihály) és nagybátyjának Horn
Antalnak szives közlése.
H o r n e m a n n András,
— Munkái: 1.
Der Katechismus
Lutheri
nebst den
Fragstücken und einigen Zusätzen. Pressburg, 1772. — 2. Karzer Inbegriff der
vornehmsten Glaubenslebren und Lebenspflichten der christlichen Religion. Nach
der Augspurgischen Confession. U. ott,
év n.
Petrik Bibliogr.

(Vesekény i) István,
orvosdoktor, kir. tanácsos, nyug. kórházi
főorvos, szül. 1808-ban Üllőn (Pestm.),
hol atyja kántortanító volt; a pesti egyetemen nyert 1832-ben orvosdoktori oklevelet és mint gyakorló orvos Gyöngyösön telepedett le; 18H6-ban a város
tiszti orvosává választotta, mire fáradhatatlan szorgalommal gyűjtött könvöradoadományokból városi kórházat létesített,
melyet 1838-ban nyitottak meg, mely
1878-ban 120 ágyra szaporodott föl;
neki köszönhető a Mária nevű kath.
leányiskola s a vele kapcsolatos kisdedóvó ; több évig iskolaszéki elnök volt és
koronás arany érdemkereszttel diszíttetett föl, később kir. tanácsosi czimet
nyert. 1848—49-ben a Ludovica Académia törzsorvosa is volt. Meghalt 1891.
máj. 7. Gyöngyösön. — Közegészségi s
gyógyászati czikkeket írt a lipcsei s bécsi szaklapokba, úgy a helyi Gyöngyösi
Lapokba. — Czikkei a Társalkodóban
(1840. 2., 3., 34., 43. sz. A hasonszenves gyógymód természeti gyógytörvényen alapszik); az Orvosi Tárban (1845.
I. A gyógyszerek hasonszenvi orvosok
általi kiszolgáltatásáról); a Hölgyfutárban (1860. Feletet Felletár Emilnek); a
Horner

1100

Hasonszenvi Közlönyben (1864. Észrevételek a gyöngyösi közkórházban 1863/4
1. felében orvosolt betegségekről. 1865.
I. Kimutatás 1863. nov. 1-től 1864. decz.
31-ig az irgalmas szüzek ápolása alatt
létező Gyöngyös városa közkorházáró),
Ismét egy döntő bizonyítvány a gyógyszerek élettani kísérleteinek szükségességéről, Lapszemle); a Hasonszenvi Lapokban (1866. 1865. nov. havi kimutatás. 1865 jan. 1-től decz 31-ig, 1866.
első felében orvosolt betegségekről), a
Gyógyászatban (1866. Válasza a cholera
gyógyítása tárgyában); a Gyöngyösben
(1887. 43. sz. Erkölcstani beszéde 1849.
jan. 14. a pesti Ludovica akadémiában.)
— Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica
de scarlatina. Pesthini, 1832. — 2. A
szórványos és görcsös cholerának egyszerű és biztos orvoslása. U. ott, 1848.
— 3. Népszerű oktatás a tehén- vagy
védhimlő oltásról. Községek elöljárói,
lelkészek és szülők számára. Eger, 1852.
— 4. Gyászbeszéd Keszlerffy József orvostudor felett. U. ott, 1858. — 5. Az
első magyar karlsbadi tanácsadó. Különös tekintettel vagyontalanabb hazánkfiaira. Pest, 1863. — 6. Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geographiai
leírása. U ott, 1863. — Szerkesztette a
Hasonszenvi Közlönyt 1864. júl. 1-től
1865. decz. 15-ig Gyöngyösön (nyomatott Egerben.) — Nevét élete utolsó éveiben Vezekényire változtatta.
Rajzolatok

sz.
Lapok

—

1838. I I .

Szinnyei
1891.

20.

—

Gyógyászai

Könyvészete.

—

1866.

43.

Gyöngyösi

sz.

Hornig Károly (hornungibáró). theologiai doktor, r. kath. megyéspüspök, sziléziai
eredetű családnak, mely a XVIII. század
óta honos Magyarországon, ivadéka (nagyatyja báró H. Károly 1800 ban telepedett
le Komáromba s magyar honosságot nyert),
báró H. Antal vizi- s vasúti mérnök és
Kopics Mária fia. szül. 1840. aug. 10.
Budán; középiskolai tanulmányait Bécsben (hol nagynénjénél nevelkedett), Bu-
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dán (az V. és VI. gymnasiumi oeztályt)
és mint kispap Nagyszombatban végezte.
Ezután az esztergomi egyházmegye papnövendékei közé vétetett föl és a pesti
központi papnevelőbe küldetett, hol 1858
- 6 2 - b e n theologiát hallgatott. 1862. decz.
10. miséspappá szenteltetett föl. 1862—
66-ban a szent Ágostonról nevezett bécsi
felsőbb papnevelő intézetben folytatta
theologiai tanulmányait és három doktori szigorlatot tett. 1866-ban a pesti központi papnevelő intézetben tanulmányi
felügyelő és egyetemi theologiai tanársegéd lett. 1869. nov. 25. theologiai doktorrá avatták és nov. 28. Simor herczegprimás magával vitte Rómába, hol három
hónapot töltött. 1870. máj. helyettes és
okt. 31. ny. rendes hittanár lett a pesti
egyetemen, hol az új-szövetségi szentírási tudományokat 1878-ig adta elő. 1874.
júl. 3. pápai titkos kamarás. 1878. júl. 1.
esztergomi kanonok és a herczegprimás
egyházi hivatalának igazgatója, 1882. okt.
17. osztálytanácsos a m. kir. vallás- és
közoktatási minisztériumban, decz. 23.
balolcbai czímzetes apát, 1883. febr. 9.
scardonai czimzetes püspök lett. 1884. júl.
20. miniszteri tanácsosi czímet és jelleget
nyert. 1888. ápr. 18. óta veszprémi megyés
püspök. — Czikkei a Pesti Hírnökben,
az Egyházi Lapokban (1867, A kath.
házasság hittani s társadalmi jelentőségében, több közlés); a M. Államban (1875.
A vegyes házasságokról, 1895. 36. sz.
Dr. Hornig Károly br. veszprémi megyés
püspöknek, a királyné ő felsége kancellárjának nagyböjti körlevele), a Havi
Szemlében (15 czikk) és a kath. Szemlében (1887). — Munkái: 1. Egyházi
beszéd, melyet Szent István király ünnepén 1877-ik augusztus 20-án a budai
es. kir. várőrség templomában mondott.
Bpest, 1877. — 2. Az egyházmegye híveihez, 1888. szept. 8. a székesegyházban
mondott első főpásztori beszéd. Esztergom,
1888. — 3. Literae pastorales ad venerabilem clerum dioeceseos Vesprimien-

sis die 8. Sept. 1888. Veszprém, 1888.
— Szerkesztette a Religiót (melynek előbb
munkatársa volt) 1873. jan. 1-től 1878.
aug. 13-ig (Ebben czikkei: A jubileaum.
A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak
megszentelése. Joanes Silvester Pannonius Erdősi, Divum Hieronymum oppido
Stridonis natum, Szent Bertalan szigete
és temploma Rómában, Lateau Louiza,
A párbaj és a háború, Ketteler püspök
és a hesseni bismarckismus, A jansenismus története és mai állása. A ker. ősidők polyliturgikus napjai, különös tekintettel Karácsony ünnepére, Programmfélék, «Éppen jókor» !, Una indivisibilis
internationalis, A megváltó utolsó Husvétje, Még valami a jubilaeum ügyében,
A «szabadelvű» journalismus és napszámosai Wuttke után, Adalékok a reformatio előtti közművelődés történetéhez, Indifferentismus és tolerantia, Bold. Hohneberg püspök és a bécsi Presse, Tört.
tanulmányok a keresztény ó-korból, A
Szentségkitételre vonatkozó egyházi szabályok. A bold. Szűznek testszerinti mennybemenetele, A pannonhalmi díszkiadványok, Az egyházpolitikai viszonyoknak
fejlődése Észak-Amerikában, Irenaeusnak
tanúságtétele a római egyháznak tekintélye mellett, Voltak-e keresztények Pompejiben?, A katholikus nemzetek jövője,
Jézus gyermekkorának története. A ke resztkut szentelése, Nagyszombat napján,
Az «Iinitatio Christi» szerzője, Pius-íinnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban.
A kath. olvasó közönség és a liberális
lapok, számos kisebb czikk, egyházi tudósítások és havi^szemle). Ismertette Magyarország újabb katholikus irodalmát
a 70-es években amünsteri Literarischer
Handweiserben. — Szerkesztette a M.
Államot 1872. október 9-től nov. 16-ig;
szerkesztette s kiadta a Religiót 1873.
jan. 1-től 1878. aug. 13-ig. Pesten és az
Irodalmi Értesítőt 1874. júliustól 1875.
júniusig Esztergomban.
Nennet

1 8 8 3 . 4 7 . SZ., 1 8 8 8 . 1 5 0 . s z . —

Uj

31.
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499. 1 ,

arczk.,

Vasárnapi

Egyetértés

SZ., Pápai

Lapok

ill. Nemzetségi
Újság

111. s z . ,
2 4 . SZ.,

1888.

Zalai

Népnevelő

Zseb23.

Közlöny
11. s z .

SZ.
23.
—

V. Szalon XIII. 1890. arczk. (Hock János.) —
Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892.
1 7 . 1.

—

Dunántúli

65. 1. arczk. •— Zelliger
Csarnoka 176. 1.

Képes

Naptár

A lajos,

1892.

21.,

Egyházi írók

Hornischek
Henrik,
főgymnasiumi
tanár. H. Antal számtanácsos és Diemer Adél fia, szül. 1859. ápr. 16. Temesvárott; középiskolai tanulmányait az
ottani főreáliskolában végezte ; 1875-től
1879-ig a budapesti József-műegyetem
hallgatója volt (1876—78-ban a középiskolai tanárképzőnek rendes tagja). 1881.
máj. az ábrázoló geometriának és a
mathematikának összes ágaiból tanári
vizsgát tett. 1880-ban az újvidéki kir.
kath. főgymnasiumhoz helyettes tanárnak, 1883-ban pedig rendes tanárnak
neveztetett ki. 1884. szept. szolgálattételre a budapesti állami felsőbb leányiskolához rendeltetett be, hol 1886-ban
véglegesítetvén, 1893-ig mint rendes tanár működött. 1893. jún. saját kérelmére
a budapesti V. kerületi főgymnasiumhoz
helyeztetett át, a hol jelenleg is működik. Az országos közoktatási tanácsnak
volt külső bírálója. — Programmértekezése az újvidéki kir. kath. főgymnasium
Értesítőjében (1882. A reciprokpolár idomokról, rajzmelléklettel) ; az Országos
középisk. Tanáregyesület Közlönyében
(XXIII. 1889—90. A szélességi fokok ívhosszúságának változásáról, XXIV. 1890
—91. A modern synthetikai geometria
a középiskolában 1892—93. könyvismertetések) ; a Természettudományi Közlönyben (1892. Bonaparte mintgeoinetra);
aMathematikai s Physikai Lapokban (1892.
A kinematikai geometria történeti fejlődése) és könyvismertetések szaklapokban
és folyóiratokban. — Munkái: 1. Projectivgeometriai tanulmány.
A kör involutiók pólusai által leírt és polarisai által
burkolt három-három másodrendű, illetőleg másodosztályú görbének keletke-
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zéséről; kapcsolatban a feladatnak graficus megoldásával. Bpest, 1890. (IX
táblán 32 ábrával.) — 2. Ábrázoló geometria a gymnasium VII. és VIII. osztálya számára. U. ott, 1892. (25 ábrával.)
— 3. Számtan (Algebra) a felsőbb leányiskolák VI. oszt. számára. U. ott,
1893. — 4, A geometriai
szerkesztések
módszerei; Mascheroni, Lambert, Brianchon és Steiner nyomán. U. ott, 1894.
(52 ábrával.) — 5. A kinematikai
geometria alapvonalai synthetikai geometriai módszerrel. I. kötet. Merev síkrendszerek és törvényszerűen változó
síkrendszerek mozgása. U. ott, 1895. (IX
táblán 52 ábrával.) — 6. Bajzoló geometria. I. rész. Planimetriai elemek, a
középiskolák I. oszt. számára. IJ. ott,
1895. (5 táblával és 157 ábrával. A
II. rész. Stereometriai elemek, a l l . oszt.
számára, sajtó alatt. Kéziratban: a III.
és IV. rész. Constructiv planimetria, a
III. és IV. oszt. számára.)
Néptanítók

Lapja

1 8 8 6 . 5 4 0 . 1.

1892—94. — Corvina
sz, és önéletrajzi adatok.

vészet

Hornyai. L.

—

M.

Köny-

1895. 10., 13., 31.

Hornyay.

György, községi tanító,
született 1801. április 24. Puchón Trencsénmegyében; tanult Nagy-Kőrösön és
Pozsonyban; theologiai tanulmányainak végeztével 1822-ben Hegyeshalmon
(Strass-Sommerein) Mosonmegyében tanító lett és ott halt meg 1849. jan. 30.
— Munkája : ABC. oder
Elementarbuch für den ersten Unterricht in deutschen Schulen A. Conf. Ungarisch-Altenburg, (1837.) — Kéziratban hagyta a
magyarországi ág. ev. községek történetére vonatkozó adatokat, melyeket
rokonai Mudrony Bohuslav és Bobok
György kezdtek a mult század végén
följegyezni; ő aztán folytatta s kiegészítette; fia pedig később kiadta; (ki
előbb már abból a Protestantische Jahrbücher 1854—57. évfolyamaiban mutatványokat is közölt.)
Hornyánszky
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Hornyánszky,
Viktor. Beiträge zur Geschichte
evangelischer Gemeinden in Ungarn. Pest,

1867. 251. 1. — Petrik

Bibliogr.

Hornyánszky Gyula, ág. ev. lelkész,
előbbinek és Bobok Borbálának fia;
középiskoláit Pesten végezte; azután a
hallei egyetemre ment. 1860-ban Pestről
Brassóba hívták lelkésznek, egyszersmind
az ottani ág. ev. főgymnasiumban és
seminariumban a magyar nyelvet is tanította. 1879-ben a külföldi fürdőből
visszaérkezvén, szept. 30. Budapesten
meghalt 44 évében. — Költeménye a
Siebenb. Wochenblattban (1858. 24. sz.)
— Munkái: 1. A keresztény vallás vezérfonala az ev. prot. Konfirmálandók
számára. Brassó 1865. — 2. Egyházi
beszéd tartva a reformatio emlékünnepén Brassóban nov. 4. 1866-ban. U. ott,
1866. — 3. Irene. Trauerspiel in 5. Aufz.
von Karl v. Kisfaludy, aus d. ungar,
übersetzt Pest, 1868. (Előbb a brassói
ág. ev. főgvmnasium Programmjában.)
— 4. Ungarisches Lesebuch. Kronstadt,
1878. — 5. *.Ľer Herr ist
auferstandenPredigt.
U. ott, 1870. — 6. Történeti töredékek a brassói általános
nyugdíjintézetről. Miesz János Keresztély
után németből ford. Kolozsvár. 1872. —
7. Theoretisch-praktische
Grammatik
der ungarischen Sprache für Schul- und
Privatgebrauch, Bpest, 1879.
Programm,
d. ev. Gymnasiums A. B. zu
Kronstadt, 1880. — Petrik Könyvészete. —
Gross, Kronstädter Drucke és gyászjelentés.

Hornyánszky Gyula, bölcseleti doktor
és főgymnasiumi tanár, H. Viktor nyomdász fia, szül. 1869. szept. 22. Pesten,
hol középiskoláit végezte s tanári vizsgát
tett a bölcseletből és classica philologiából; azután tanár volt a szabadkai
községi főgymnasiumban és a budapesti
VII-ik kerületi főgymnasiumban. 1891.
máj. 30. doktorátust tett és a kormány
1893-ban kiküldte Párisba s Londonba
tanulmányútra. Visszaérkezvén, 1894 óta
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a nagyszebeni állami főgymnasiumban
a latin nyelv és irodalom tanára. —
Programmértekezése a szabadkai községi
főgymnasium Értesítőjében (1892. Thukydides és a sophistika). Czikke az Athenaeumban (1894. A classica-philologia
mint társadalmi tudomány): az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1895. Nemzeti eszme és tudomány.) — Munkái:
1. Findaros
Tanulmány. Bpest, 1891.
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny XVI.) —
2. A classica-philologia
mint történetírás. Történetbölcseleti értekezés. U. ott,
1895.
Horváth

1895. 1.

Ignácz

Könyvészete. —

Corvina

SZ.

Hornyánszky Viktor, nyomdász, H.
György tanítónak és Bobok Borbálának
fia, szül. 1828-ban Hegyeshalmon (StrassSommerein) Mosonmegyében; iskoláit
1840—42-ben a modori ág ev. gymnasiumban, 1843-ban a magyar nyelv elsajátítása végett Nagy Baráton, 1848—49.
pedig a pozsonyi ág. ev. gymnasiumban
végezte. Az akkori zavarok miatt az iskola becsukatván, a fiú kénytelen volt
tanulmányait megszakítani s az atyai
házba visszatérni. Az atyja halálával
(1849) megürült tanítói állás betöltésére
őt szólította fel a község, mit ő el is
fogadott, azonban csak rövid ideig viselt. 1850-ben a már akkor is nyilvánosan
munkálkodó fiatal ember felkölté Heckenast Gusztáv figyelmét, a ki felszólította,
hogy a tanítói hivatalát cserélje tel az
irótollal. H. engedett a felszólításnak és
júl. Pestre érkezett, hol a Pester Zeitung
szerkesztőségébe lépett. Itt Glatz Ede a
jeles fordító s publicista mellett bő alkalma nyilt írói tehetségét fejleszteni,
melyet Heckenast Gusztáv kiadónak jóakaró buzdítása érlelt meg benne. Vállalkozási szelleme az irodalmi téren érlelte
meg benne az eszmét, hogy magának
nyomdát szerezzen, melyet 1862-ben Hornyánszky és Hummel czég alatt létesített
is, s melyet később 1872-ig Trägerrel az
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e g y e t e m i nyomda volt vezetőjével és szept.
saját neve alatt egyedül folytatott. Kiadványai tulnyomólag protestáns felekezetiek és úgyszólván egyedül ő látta el az
ország evangélikus hiveit vallási könyvekkel ; ő nyomatta nemcsak a magyar, de
rumén, szerb és más keleti nyelvű bibliákat az angol biblia-társulat részére. Házi s
családi élete mintaszerű volt. 1859-ben
vette el Széchenyi János gróf tiszttartója
Skita leányát, Karolát, kinek holta után
ennek nővére Francziska 1867-ben lett
neje, ki őt mint hü feleség kisérte az életen át. A budapesti protestáns árvaháznak egyik alapítója s évekig pénztárnoka
volt; érdeme különösen a pénztár jövedelmének fokozásában állott. A budapesti
könyvnyomdászok és betűöntők egyletének ő volt egyik megteremtője s elnöke ;
ennek gyűléséről tért haza, midőn 1882.
máj. 21. a Pannónia szálló előtt szélütés
érte s pár óra múlva megszűnt élni. —
Munkái; 1. Geschichte von Ungarn. Für
die Jugend zur Selbstbelehrung, wie auch
zum Lehrvortrage, zum öffentlichen und
häuslichen Unterricht. Pest, 1852. (3 táblázattal.) — 2. Leitfaden beim ersten
Schulunterricht in der Geschichte des
österreichischen Kaiserstaates.U. ott, 1853.
(Ism. Pesti Napló 1056. sz. Magyarul:
Vezérfonal az első iskolai tanításnál az
osztrák császárbirodalmi történetben.
Ford. Galgóczi Károly. U. ott, 1854.) —
3. Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. U. ott, 1854. Két kötet. — 4.
Blätter für das evangelische Volk. U.
ott, 1856. — 5. Geographisches
Lexikon
des Königreichs Ungarn und der serbischen
Woiwodschaft mit dem TemescherBanate.
Ein Hilfsbuch für Behörden, Postämter,
Advokaten und Geschäftsmänner. Nach
amtlichen Quellen und den besten Hilfswerken bearbeitet. U. ott, 1857—58. Öt
füzet. (2. kiadás. U. ott, 1864.) — 6. Lie
evangelische Kirche in Oesterreich, ihre
Geschichte, Verfassung und Statistik nebst
einem Verzeichnisse der evang. Superin-

tendenzen, Seniorate und Gemeinden in
der Monarchie mit ihrer Seelenzahl, dann
dem kais. Patente vom 1. Sept. 1859.
und der Ministerial-Verordnung v. 2. Sept.
1859. U. ott, 1859. — 7. Was haben wir
Evangelische zu fürchten, und was haben
wir zu hoffen ? U. ott, 1860. — 8. Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. Herausgegeben
U. ott, 1863. (Atyjának kézirataiból. 2.
kiadás. U. ott, 1867.) — Szerkesztette
s kiadta Pesten a Protestantische Jahrbücher für Oesterreich cz. folyóiratot 1854
—57-ben (számos czikket írt bele. Ism.
M. Sajtó 1855. 25., 91. sz.); Kalender
für das evangelische Volk 1856—59-re;
Evangelisches Wochenblatt 1856—60; ennek melléklapját, Der Glaubensbotet,
1859—60. ; Der evangelische Hausfreund
1859—64-re ; kiadta : Bilder aus Ungarn
U. ott 1856.; Predigten auf alle Sonnund Festtage des Jahres, aus den Handschriften Wilhelm Joseph von Jarius, Pest,
1859. — Fiai: H. Viktor (szül. 1863. aug.
16. Pesten) és H. Ernő (szül. 1869. szept
22. Pesten), nyomdatulajdonosok és a
jelen munkának kiadói.
Prot.

Egyh.

és

Iskolai

Lap

1882. 2 2 . SZ. -—

1882. 20. SZ. — Petrik
Bibliogr. —
Findura
Imre,
Az orsz. m. kir. statisztikai
hivatal könyvtárának Czímjegyzéke. Bpest,
1885. 393. 1. — Ľallagi Géza, A Protestáns
Pátens és a Sajtó. Bpest, 1892. 42—57. 1. és
gyászjelentés.
Corvina

Hornyay Ambrus Acldm, bölcseleti
doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és
tanár, szül. 1791. ápr. 2. Teplán (Trencsénm.); 1809. szept. 21. Privigyén lépett a rendbe, hol 1810 — 11. novitius
volt; 1812—14 gymnasiumi tanár Nyitrán. 1815—16. Podolinban, 1816—18.
Váczon bölcselethallgató; 1818. aug. 28.
áldozópappá szentelték föl; 1818—20,Nyitrán és Szent-Györgyön theologus; tanár
volt 1820—21-ben Breznóbányán, 1821
—25. Nyitrán, 1825—26 Trencsénben,
1826—31. Kolozsvárt a világtörténetet
adta elő (e közben egyszersmind lyrceumi
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prodirector 1828. és 1830—31-ben); 1832
—45. ugyanott a mathésis tanára (1842
—4ó-ben egyszersmind vicerector) ; 1845
—48 rector, a convictus és gymnasium
igazgatója; 1849-ben Szent-Györgyön
vicerector; 1850—52. Kolozsvárt rector,
a lyceum, gymnasium és elemi iskolák
igazgatója; 1851-ben a koronás arany
érdemkeresztet kapta. Meghalt 1852.
márcz. 2. Kolozsvárt. — Munkái: 1.
Elementa matheseos
purae. Pars I.
continens algebram. Pars II continens
geometriám. Claudiopoli, 1836—37. két
kötet. (2. kiadás. U. ott. 1844.) — 2.
Compendium geömetriae practicae in
usus auditorum suorum. U. ott, 1838.
(Ezen két tankönyvet Erdélyben a német protestáns iskolákban is használták.)
Szinnyei
Könyvészete. — Figyelő XI. 58. 1.
és Csaplár Benedek szives közlése (a rendház jegyzökönyvéből).

Hornyay Béla, orvosdoktor, H. Ferencz
és Zsarnóczy Amália fia, szül. 1853-ban ;
Budapesten 1875-ben nyert orvosdoktori
oklevelet; azután ugyanott közkórházi
alorvos lett; később Sátoralja-Ujhelyben
(Zemplénm.) telepedett le, hol jelenleg
az államvasutak gyártelepének orvosa s
a zemplénmegyei orvos-gyógyszerészegyesület alelnöke. — Elbeszélést írt a M.
Salonba (1888.) — Munkái:
Szemünk
szerkezetéről és látásunk megóvásáról.
Sátoralja-Ujhely, 1888. (Előadás a zemplénmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület
1887. decz. 11. estélyén.) — 2. Az étkezésről és táplálkozásról. Kassa, 1888.
(Előadás ugyanazon egyesület 1888. febr.
26. estélyén.)
Oláh
Gyula,
Magyarország Köziegészségügyi Statistikája. Bpest, 1876. 87. 1.

Hornyay Kálmán, ügyvéd, előbbinek
testvérbátyja; Zemplénmegye bizottsági
tagja s gyakorlóügyvéd Sátoralja-Ujhelyben, hol a tűzoltó-egylet és dalárda az
ő kezdeményezésére létesült; a nőegyletet reorganizálta. Megrendült egészsége
helyreállítása végett két telet Olaszor-

szágban töltött, azonban 1884—85-ben
már Sátoralja-Ujhelyben maradt, hol
1885. szept. 20. meghalt 35. évében. —
Társadalmi s politikai czikkeket írt a
Zemplénbe, mely lapnak 1880-tól munkatársa volt. — Szerkesztette s kiadta a
Zempléni Lapokat (Borúth Elemérrel
együtt) 1878. decz. 17-től .1879. decz.
17-ig Sátoralja-Ujhelyben.
Vasárnapi
Zempléni

Újság

Lapok

1885.

39.

SZ.

(Nekr.)

—

1885. és gyászjelentés.

Hornyay Ödön. jogi doktor, kir. törvényszéki biró Kassán, előbbinek testvéröcscse. — Czikkei a Jogtudományi
Közlönyben (1887. A végrehajtási törvény 169. §-a végső pontjának alkalmazása a 185. §. alapján elrendelt újabb
árverés alapján, Ujabb keletű igazságügyministeri rendeletek, A járásbíróságok csak a törvényszéktől nyert megbízás alapján teljesíthetnek-e vizsgálatokat?
1888. A monarchia másik államának
honosa az enyhébb beszámítású gondatlanság esetén is vizsgálati fogságban
őrzendő-e?, 1890. A végrendeletek őrzésbe vétele körüli birói eljárás.)
Hornyik János, városi főjegyző, a m.
tudom. Akadémia levelező tagja, H. Ádám
iparosnak (kinek atyja id. H. Ádám
Trencsénmegyéből költözött Kecskemétre)
és Balázs Erzsébetnek fia, szül. 1812.
okt. 13. (az anyakönyv szerint okt. 14.)
Kecskeméten; a gymnasium hat osztályát szülővárosában végezte; a bölcseleti tanfolyamot 1829-től a pesti egyetemen hallgatta s különösen 1830-ban
Horvát István előadásait. Pesten 1832-ig
tartózkodott, midőn tanulmányait három
évig tartó aggasztó mellbetegség miatt
kénytelen volt megszakítani. 1834-ben
egészsége helyreállott és a városi ügyészi s jegyzői hivatalokban írnoki munkával foglalkozott, majd 1836-ban rendes
írnokká választatott. 1842-ben helyettes
levéltárnok, 1844-ben pedig aljegyző s
levéltárnok lett. 1848-ban városi főjegyzőnek választották meg és 1851-ben.
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vonakodása ellenére, a kecskeméti társas
járásbírósághoz ülnökké neveztetett ki,
hol 1856-ig maradt, midőn régi óhajtásához képest ismét városi levéltárnok
lett. Jtten előszeretettel tanulmányozta
s gyűjtötte az adatokat szülővárosa történetéhez. 1861-ben újra főjegyzővé választatott, de még ez év őszén az alkotmányos tisztikarral lemondott hivataláról ; 1862-ben számadások vizsgálatával
foglalkozott, de ugyanazon év végén a
városi hatóság királyi udvari rendelet
alapján újra szerveztetvén, ismét főjegyző lett. 1863. jan. 13. a m. tudom.
Akadémia levelező tagjának választotta.
1867-ben, az alkotmány visszaállítása
után, a város ismét megválasztotta főjegyzőjévé, és ez maradt az 1872. és
1878. tisztújítások alkalmával is. 1871.
febr. 15. a törvényhatósági közgyűlés H.
folyamodására, minthogy szemei elgyöngültek, hallása eltompult és légzési szervei elnehezültek, hivatalától fölmentette
s örökös tiszteletbeli főjegyzői czímmel,
1200 frt évi nyugdíjat szavazott meg
neki. A magyar történelmi társulatnak
választmányi tagja volt. Meghalt 1885.
okt. 8. Kecskeméten. A magyar tudom,
akadémiában 1888. decz. 17. Szilágyi
Sándor tartott fölötte emlékbeszédet,
szülővárosa pedig 18í)4-ben sírja fölé
fekete márvány emléket állíttatott. —
Czikkei az Életképekben (1848. Ráczok
a kuruczvilágban, böngészet II. Rákóczy
Ferencz szabadságharcza idejéből, különös tekintettel Kecskemét történetére);
az Uj M. Múzeumban (1853. I. Kecskemét viszonya a Kiskunsághoz, 1859. I.
Adalék Árpádkori okmánytárunkhoz); a
Vasárnapi Újságban (1861. Pusztaszer);
a Magyar tudom, akadémia Értesítőjében
(Uj F. IV. 1863. Az idéző pecsétről, székfoglaló) ; a Századokban (1868. A ráczok
ellenforradalma 1703—1711.); a Kecskeméti Lapoknak, midőn az 1867. októbertől megindult, főmunkatársa, 1870.
jan. 1-től 1872. ápr. 20-ig szerkesztője,
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1878-ban ismét főmunkatársa és 1879 —
1880-ig szerkesztőtársa volL(Ezen lapban
megjelent czikkei: 1869. Egy fogadalmi
emlék, 1870. Egy lap Kecskemét város
újabbkori történetéből. Kecskeméti zsidók
története, Kecskemét város pesti házbirtokának története, Egy fekete lap
Kecskemét város újabbkori történetéből,
A három város kertészete és gyümölcstermelése, 1871. Néptanítóinkhoz, Régi
nóta. 1872. Még egyszer emlékezzünk
régiekről, kecskeméti 61 íróról, Régi pénzek lelete Kecskemét város birtokában
levő puszta Szentkirályon, 1873. Figyelmeztetés az éremleletek, talált kincsek
és a földből fölásott régiségek iránt, 1875.
Vidéki s helyi lapok hivatása, 1876. A
kecskeméti katonai lovarda története ;
míg szerkesztő nem volt, a közművelődési s tanügyi rovatokat vezette, a történelemből vett példákkal igyekezett hatni
a pártok súrlódásainak mérséklésére.
Másvilági levél cz. alatt 1869-től több
humorisztikus levelet írt, melyekben a
régi kor dicsőítése mellett a pártoskodás
elfajulásait ostorozta. Többnyire saját
neve alatt írt; kevés névtelen közleményein kívül a Hadadi Boldizsár és Boldogréti Vig László álneveket is használta); a Budapesti Hírlapban (1883.
104. sz. Katona József emlékezete);
a Hornyik-Albumban (1894. Szemelvények kiadatlan műveiből: I. Monda a
Picsó-patakról, II. Kecskemét és NagyKőrös ellenkezésének okai, III. A reformatio Kecskeméten, IV. Szent-Gordián
és a róla nevezett vásár, közli ifj. Bagi
László.) — Munkái: 1. Kecskemét város története, oklevéltárral. Kecskemét,
1860-62. és 1866. Négy kötet. (A IV.
kötettel, mely az 1703-1711. Kuruczvilágot tárgyalja, a munka félben szakadt. 1863. jan. 13. a m. tudom, akadémia a Marczibányi-féle 50 arany jutalomban részesítette. Ism. Bud. Szemle
XII., M, Sajtó 1862. 93. sz., Szépirodalmi
Figyelő 1862. 21. sz., P. Napló 1862-
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165. sz., Ország 1863. 21. sz.) — 2.
Pusztaszer,
a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlése színhelyének története. U. ott, 1865. (Pusztaszer térképével, a Szermonostor romjai
két rajzával és 120 oklevéllel. Ism. Politikai Hetilap 1865. 23. sz.) — Kéziratban : Kecskemét város gazdasági fejlődésének története (I. része a honalapítástól 1744 ig kőnyomatban sokszorosított
212 lap. a II. részből csak 52 lap készült el); 14 füzetből álló jegyzet: Kecskemét város történetére vonatkozó történelmi adatok cz. (Katona József-nek
Kecskemét történelmi maradványai, életére, halálára vonatkozó hivatalos adatok ; följegyzések és jegyzetek Kecskemét
város történetéhez.) — Arczképe s névaláírása : fametszet a Hornyik-Albumban
(1894.); festett képe Seemanné Vörös
Eszter asszonytól Kecskemét város tanácstermében.
1885 : Kecskeméti
József),

Pesti

Lapok

Napi''

41—44. sz. ( H o r n y i k

277. SZ.,

Fővárosi

Lapok

243. SZ., Vasárnapi

Újság 41. Sz. —

Akadémiai

Értesítő

730.

Akadémiai

Almanach

195.

1894.

1.

—

1887. 326. 1. — Petrik

és B i b l i o g r . —

Fővárosi

Lapok

M.

Könyvészete
1888. 34S. s z .

— Szilágyi Sándor, E m l é k b e s z é d H . J . f e l e t t .
B p e s t , 1889. ( E m l é k b e s z é d e k V. 5.) — Kecskeméti
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Nagy

Képes

a r c z k . — Budapesti

Naptár
Hirlap

1898. 115., 223. 1.
1894. 313. s z . ( E m -

l é k ü n n e p . ) - r Hazánk 1894. 294. SZ. — Hornyik- All/um.
Szerk. dr. Kovács Pál. Kecs-

k e m é t , 1S94. a r c z k . és g y á s z j e l e n t é s .

Hornyik József, veszprémi püspökmegyei áldozópap, szül. 1802-ben; 1825ben szenteltetett föl miséspappá s nyolcz
évig volt segédlelkész ; 1833-tól lepsenyi,
1847-től csicsói, 1854-től palaznaki plébános. 1872-ben nyugalomba vonult és pár
év múlva meghalt. — A bécsi Pázmányintézeti növendékpap volt 1822—23-ban,
midőn három alkalmi költeménye jelent
meg a Szépliteraturai Ajándékban (mind
a háromnak eredeti kézirata, censurai
példány, megvan a m. n. múzeumi könyvtár kéziratai közt.) — Munkája : Méltóságos főtiszt. Kurbély György úr vesz-

prémi püspöknek emlékezete. Veszprém,
1821 aug. 8. (Költemény.)
Schematismus

Veszprémiensis

1892.

Hornyik József, főreáliskolai tanár
H.Jánosnak unokaöcscse, szül. 1855. okt.
8. Kecskeméten ; iskoláit szülővárosában
és Egerben végezte, egyetemi tanulmányait Budapesten. 1877-ben a kecskeméti állami főreáliskolához nevezték ki
a magyar nyelv és irodalom, a történelem és bölcselet tanárának, azóta ott
működik. A kecskeméti Katona József-körnek választmányi tagja. — 1875 óta több
költeményt, elbeszélést, rajzot, aesthetikai s kritikai czikket írt a Kecskeméti
Lapokba (1875—77., 1880. A népdalok és
Petőfi Sándor, 1884. Bánk bán és Othello,
1885—87. Kecskeméttől Velenczéig, 1887
óta Katona József emlékei, ismertetés;
Boszniában, katonai élmények; ezeken
kívül huszonöt tárcza); a Kecskemétbe
(1877. 1889.)— Munkája: Egy lap irodolmunk történetéből. Kecskemét, 1889.
(A Kecskeméten született vagy ott működött írókkal foglalkozik. Különnyomat
a Kecskemétből és a kecskeméti főreáliskola Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol.
Közlöny 1890. és Századok 1890. 272. 1.)
— Kelme szelleme és Kossuth apotheosisa cz. drámai prologjai a kecskeméti
színházban adattak. — Álneve s jegyei:
Joszip és —k—f.
Önéletrajzi adatok.

Horony Mihály, orvosdoktor, diószegi,
pozsonymegyei származású ; 1844. febr.
22. kineveztetett az érsekújvári kir. tanítóképző-intézet tanárának. — Munkája :
Orvostudori
értekezés. A mérgezésről
általában és némely közönségesen gyakor
etetésekről különösen, orvos-gyógytani tekintetben. Pest, 1844. Latin czímmel is.
Rupp B e s z é d 164. 1. ( H o r o n y i M i h á l y n a k
i r v a . ) -.- Szinnyei
Könyvészete. —
Petrik

B i b l i o g r a p h i á j a . ( H i b á s a n v a n H. I s t v á n n a k

^írva.)
Horovitz Ede lovag, kerületi előljáró,
csász. és kir. követségi titkár a BoszniaHerczegovina országos kormányzati hi-
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vatalnál Bécsben. — Munkája : A járási
segélyalapok Boszniában és Herczegovinában. Kiadja a bosznia-herczegovinai országos kormány. Bpest, 1892.
.)/. Könyvészet

1892.

Horovicz Jenő, rabbi Beszterczén Erdélyben. — Munkája: A zsidók
mint
választók, vagy : a zsidók a politikában.
(A jövedelmet a szerző az Emkének
ajánlja föl.) Besztercze, 1892.
A m.
nyáról.

n.

múzeum

könyvtárának

példá-

Horowitz Lipót, tanító a pozsonyi
izraelita leányiskolában 1829-től. —
Czikke az Illustrirtes israelitisches Jahrbuchban (II. Pest, 1860-61. Der Profet
Elias, ein Märchen, Der More Zedek,
ein Scherz.) — Munkái: 1. Benoth Zion.
Ein Handbuch zum Unterrichte in der
Religion und Sittenlehre für israel. Mädchenschulen. Nebst einem Anhange der
Schulgesetze und täglichen Schul-, Vorund Nachgebethe. Pressburg, 1831. (2.
jav. kiadás. U. ott, 1844.) — 2. Humo
ristisches Triumvirat,
oder Witz. Frohsinn und Scherz auf einer Lustreise über
lachende Fluren. Eine Sammlung humoristischer Aufsätze, origineller Anekdoten,
Fabeln, Allegorien, Calembourgs; nebst
einigen harten Nüssen für Räthselfreunde.
U, ott, 1835. — 3. Lachtauben.
Eine
Sammlung gemüthlicher Aufsätze, origineller Anecdoten und humoristischer
Aphorismenn. U. ott, 1841. — 4. Benjamin Kohn. Ein Nationalgemälde aus
dem Judenthume. U. ott, 1847. — 5.
Blumenkörbchen für die reifere weibliche Jugend. Eine Sammlung origineller
Erzählungen, Märchen und Fabeln. U.
ott, 1848. — 6. 1848. Eine
Sammlung
origineller Novellen dieses Jahrganges
vom Monat März begonnen. U. ott, 1849.
(Ism. Pressburger Zeitung lOl.sz. Czimkiadás. Pest, 1858.) — 7. Altes und
neues Judenthum. Nebst Briefen eines
Orthodoxen. Wien, 1852.
Petrik
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Bibliogr.

Horovitz Lipót,

L. Horvát

Lipót.

Horowitz Rezső. — Munkája: Lessing
ifjúkori színdarabjai. Értekezés. Bpest,,
1885.
Hl. Könyvészet 1886. (Neve h i b á s a n v a n II.
D e z s ő n e k irva.)

Horovitz Simon jogi doktor, ügyvéd
és jogakadémiai tanár. szül. 1843-ban
Nagy-Sároson (Sárosm.) földmívelő szülőktől ; középiskolai tanulmányait az
eperjesi kir. kath. főgymnasiumban, a
jogot a pesti s bécsi egyetemen vézgezte;
az utóbbinál a jogtörténeti államvizsgát
letette s 1869-ben Pesten jogi doktorrá
avatták. 1871. a közügyvédi s 1889-ben
a váltóügyvédi vizsgát tette le. 1872—
78-ban gyakorló ügyvéd volt Eperjesen.
1876-ban az eperjesi ág. ev. jogakadémia tanárának megválasztatván, azóta
ottan (az 1877 és 1878 évek kivételével,
mikor a jogakadémia szünetelt) a római
és büntető-jog tanszékén működik. 1892ben a magyar jogászegylet börtönügyi
bizottsága Budapesten tiszteleti tagjává
választotta és Sárosvármegyének bizottsági tagja. — Értekezése a Jogi Szemlében (1893. Adalékok büntetési rendszerünkhöz.) — Munkája: A magyar büntetőjog rendszeres tan- és
házikönyve.
Eperjes, 1891.
31. Könyvészet

1891. — Pallaş

Nagy

Lexikona

IX. 371. 1. (Hörk.)

Horpátzky Bernát, orvosdoktor ; 1870ben nyert orvosdoktori oklevelet és 1881
óta gvakorló-orvos Kun-Félegyházán. —
Czikke az Orvosi Hetilapban (1874. 13.,
14., 17., 23. sz. Korytnica).
Pesti Alfred,
Magyarország
É v k ö n y v e . B p e s t , 1895. 244. 1.

Orvosainak

Horschetzky Hugó, hírlapíró Bécsben,
szül. 1851. jan. 1. Sopronban. — Kiadta
1881-ben a Journalcorrespondenz für militärische Nachrichten und Sport cz. lapot; 1882—87-ben a Neues Wiener Tagblattnak rendőri tudósítója volt s jelenleg
a Wiener Tagblattnak segédszerkesztője.
Kürschner,

Deutscher

Literatur-Kalender
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1892. S t u t t g a r t , 445. 1. —

Eisenberg,

Ludwig.

D a s g e i s t i g e W i e n I. W i e n , 1893. 224. 1.

Horschetzky Károly, nevelőintézet tulajdonosa és hírlapíró Budapesten, hol
1893. decz. 10. meghalt 77. évében. —
Czikkei a Pannoniában (1845. 105—107.,
109., 111., 112. sz. Das ökonomische
Institut zu Ilngarisch-Altenburg), a Frische Quellenben (Pest, 1855. Pädagogische Geschichten.)— Munkái : 1. Ökonomische Institute.
I. Ung. Altenburg,
1842. — 2. Methodisches Lesebuch, zum
Gebrauche beim Privatunterrichte und in
Privat Lehranstalten für Lehrer und Schüler. U. ott, 1844. — 3. Lieder, ü. ott,
1846. — 4. Szózat önökhez, a kik iskolaintézkedésre befolyással bírnak. U. ott,
1847. (Németül : U. ott, 1847.) — 5. Pressfreiheit. Lustspiel in 3 Aufzügen. U. ott,
1847. — 6. Puch der Sprüche. Leseund Gedächtnissbuch für Schüler. U. ott,
1849. — 7. Deutsche Sprachlehre,
methodisch gearbeitet für Elementarschulen.
Gross-Kanizsa, 1853. — 8. Poetisches
Weltpanorama. Ein Buch für die Jugend
zum Studium der Erdkunde und zur Belebung des geographischen Unterrichtes.
Pest, 1855. — 9. Bibliothek ungarischer
Dichter. I. Volkslieder der Ungarn. U. ott,
1861. — 10. Der zehnte November. Lustspiel. Bpest, 1877. — 11. Theater
für
die Jugend zur Aufführung in Zimmer
und Salon. U. ott, 1880. — Szerkesztette
a Hunnia cz. német szépirodalmi lapot
1861. jan. 2-tól márcz. 6-ig Pesten (ebben
Lisznyaitól és más magyar költőkből ford.)
M.

Könyv-Szemle

1877.

399.

1.

K ö n y v é s z e t e 1880. X V I . 1.— Petrik
— Fővárosi

Lapok

—

Tipray

Bibliogr.

1893. 343. SZ.

Horschetzky Móricz, orvosdoktor, szül.
1777-ben Bidschowbar> (Csehország) ; ifjú
korában a Talmudot tanulmányozta; Prágában a zsidó főiskolában tanult; a bölcselet s mathematikában képezte magát;
azután Bécsbe ment, hol az orvosi tudományokat hallgatta s 1811-ben orvosdoktorrá avatták. Lackenbacher Hirsch
nagy-kanizsai polgár tanácsára, kinek leá-
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i nyál nőül vette, Magyarországba jött
és Nagy-Kanizsán telepedett le, hol
gyakorló-orvos lett és a zsidó iskola
igazgatója volt 1857-ig. Meghalt 1859,
nov. 7. Nagy-Kanizsán. — Czikkeket
írt az Allg. Zeitung des Judenthumsba,
az Őrientbe s a pesti Ben-Chananjaba.
(1857. Die Jericho-Rose, 1858. Zur biblischen Naturgeschichte und Geographie.
Die Zug-Heuschrecke).
— Munkája:
Dreizehntes Buch der jüdischen
Antiquitäten von Flavius Josephus, enthaltend die Geschichte der Juden seit der
Schlacht von Apa, in welcher Judas
Makkabäus fiel, bis zum Tode Alexanders. Gross-Kanizsa, 1843. (Kéziratban
hátra hagyta az 1., 11., 12. es 14. könyvet, földrajzi s régészeti jegyzetekkel.)
Wertheimer,
Joseph,
J a h r b u c h der Israel i t e n . W i e n , 1860. 151. I. —
Ben-Chananja
1864. 74. 1. ( R e i c h I g n á c z . ) —
Rosenberg
Leopold, J a h r b u c h f ü r d i e i s r a e l . C u l t u s -

Gemeinden

in

Ungarn.

A r a d , i860. 334. 1.

Horst Ferencz, orvosdoktor, prágai
származású. — Munkája:
Dissertatio
inaug. medica de femina respectu physiologico. Budae, 1840.
Szinnyei

Könyvészete.

Horth József, r. kath. plébános, szül.
1786. febr. 3. Klcsovánban (Pozsonym.);
a gymnasiumot Komáromban és Nagyszombatban és ugyanitt a bölcseletet és
theologiát végezte. 1810. szept. 1. fölszenteltetett ; káplán volt Modorban,
Ottóvölgyén és Galgóczon ; 1819. katlóczi plébános. 1855. alesperes ; 1866. nov.
10. Adalbertinista. Meghalt 1876. szept.
6. Katlóczon (Pozsonym.) — 1839-ben
tót nyelven evang. és leczkés könyvet
szerkesztett, melyet Scitovszky herczegprimás 1850-ben a papságnak olvasásra
ajánlott.
Piecrol.

Strigon.

166.

—

Zelliger,

í r ó k C s a r n o k a 176. — Némethy,

Egyházi

Ludov.,

Se-

ries P a r o c h o r u m .

Horti Kovách
Márk.
Márk (horti).
Hortobágyi. L. Básthy

L.
Imre.

Kovách
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Hortolányi Antal, r. kath. plébános,
szül. 1857. nov. 21. Gyöngyösön (Hevesmegye) ; a gymnasium hat osztályát
szülővárosában végezte s 1874-ben a
jászóvári premontrei kanonokrendbe lépett. Itt azonban, mivel a tanári pályára
nem érzett hivatást, csak két évig maradt és 1876-ban átment az egri papnevelő-intézetbe. Elvégezve a theologiai
tanfolyamot, 1880-ban pappá szenteltetett és Heves-Bátorban. Nagy-Fügeden,
Erdő-Kövesden, Sátán, Csehiben, EgerSzalókon, Torna-Szent-Miklóson, Pétervásárán, Jász-Monostoron és Jász-Fénszarun eltöltött kápláni s kisegítői évei
után 1888-ban elnyerte a zalkódi plébániát (Szabolcsm.), hol jelenleg is működik. — Irt számos költeményt különböző
lapokba; ezek közül Mária-költeményét
az egri növendékpapság egyházirodalmi
társulatának Mária-ünnepélyén szavalta.
Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i p a p o k az
i r o d a l m i t é r e n . E g e r , 1892. 107. 1.

Hortoványi József, bölcseleti doktor,
ügyvéd és országgyűlési képviselő, szül.
18í8. márcz. 5. Székesfejérvárt; középiskoláit ugyanott, jogi tanulmányait Győrött, majd Budapesten végezte. A doktori czímet elnyerve, a jogtanári pályára
készült; de azután az ügyvédségre adta
magát és előbb Székesfejérvárott, majd
Budapesten működött. Az 1892—97. országgyűlésre a pozsonym. galánthai kerület választotta meg képviselőnek, hol
pártonkívüli ellenzéki állást foglal el.
— Munkája: Beszéde a magyar gazdák
ós iparosok helyzetéről. Tartotta a képviselőház 1894. decz. 7. ülésében. Bpest,
1894. — Szerkeszti a Magyar Állam
cz. politikai napilapot 1890 óta Budapesten.
Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i
Bpest, 1892. 235. 1.

Almanach.

Hortsek Károly, gyakorló mezőgazda,
beszterczebányai polgár. — Munkája:
Keine Kartoffelfaulniss
mehr! Eine
Abhandlung über die Grundursachen
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der
Seuchenartigen Kartoffelfäulniss;
nebst einer Anleitung, dieselbe im Bewirthschaftungswege auf eine natürliche,
allerseits bewährte Weise, für alle kommenden Zeiten gänzlich zu verhüten.
Pest, 1853.
Szinnyei

Könyvészete.

Hortulányi Samuel, szent Ferenczrendi Salvatorianus szerzetes és kaplonyi másod házfőnök, szül. 1824. szept.
25. Csábrágon Hontmegyében. — A hatvanas években több történeti czikket
közölt az Idők Tanujában, a többek
közt: Kankóvára, A nagy-szőllősi szentFerenczi rendház története.
Szöllössy Károly,
1878. I. 171. 1.

S z e r z e t e s R e n d e k . Arad,

Horváth Adalbert, szent Ferenczrendi
Capistrán szerzetes, szül. 1783. szept. 29.
Oraviczán Krassó-Szörénymegyében; több
helyt volt hitszónok ; végre 1842—43-ban
a mohácsi rendház főnöke, kiérdemült
tartományfőnöki titkár és hitszónok. Meghalt 1850. jan. 11. Brodban Pozsonymegyében. — Munkái: 1. Korizmenaa govorenja... Buda, 1824. — 2. Sveta govorenja.. .U. ott. 1824. — 3. Nediljna
govorenja.. .U. ott. 1824—25. két kötet.
(Egyházi beszédek horvát nyelven.)
Universalis

Schematismus

Ecclesiasticus pro

1842—43. Blldae 1177. h . — Schematismus P r o v.
S. J o a n n i s a C a p i s t r a n o . T e m e s v á r i m , 1887.
8. 1. — Petrik Bibliogr.

Horváth Adám, (pálóczi), földbirtokos
és naplóíró, II. György és Borbély Borbála
fia, szül. 1691. ápr. 30. és Palóczon (Ungm.) lakott, hol 1746. okt. 22. meghalt. —
Az atyja által írt magyar naplót folytatta
1715-től 1730-ig. (Megjelent a Monumenta
Hung. Historica. II. Írók XXXI. kötet.
270—279. 1. Közli szopori Nagy Imre.)
Horváth Ádám (pálóczi), ügyvéd és
hites mérnök, (a család valószínűleg
ungmegyei származású, H. dédapja kiköltözött megyéjéből a vallási küzdelmek miatt és Erdélybe menekült, nagyatyja Szatmármegyében telepedett le),
H. György ev. ref, lelkész és hollósi So35. iv sajtó

alá

adatott

1895.

deczember

21.
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mogyi Kata fia, szül. 1760. máj. 11.
szerűséget szerzett, hogy Zala és VeszKömlődön Komárommegyében. Gyerprém, később Baranya és Somogy vármekkorában sokat betegeskedett és timegyék táblabirájokká választották. Bezenkét éves koráig falusi iskolákba járt
szélt magyarul és latinul és Révay szerint
Császáron, Bicskén és Kocson; 1773-ban
(1791) tanulta a német és franczia nyelDebreczenbe vitték logikára s rhetorivet. H.-nak nem egy politikai közleménye
kára ; 1775. ápr. 27. togátus lett; azonvan abból az időből és nem egy röpirata,
ban szenvedélyes, nyugtalan természete
melyek az országgyűlési tárgyalásokra
s a diák élet korhely mulatságaiban
vonatkoznak. Az éles vallásügyi vitákban
való részvétele miatt sok kellemetlena liberális pártnak volt híve. Az országsége volt elöljáróival ; azért a theologyűlés alatt akarta egyik irodalmi tervét
giai tanulmányoktól elidegenedvén, a
megvalósítani s erre Széchenyi Ferencz
debreczeni iskolától 1780-ban önként
gróftól nyert megbízatást. Könyvkiadómegvált. A nagyhírű Hatvani István tatársulatot akart szervezni: az írókból
nártól mathematikai képzettségéről jó
alakult araeopág döntse el, melyik bebizonyítványt kapott és ez segítette a
nyújtott mű érdemes a kiadásra; a kimérnöki hivatalhoz. Miskolczra ment
adás dicső legyen, hogy teljesen elkeljen';
patvariára s hét havi gyakorlat után
ha a gazdag Maecenások, ez volt a terEperjesen a kerületi táblánál ügyvédnek
ve, együttesen évenként ezer frtot adnáés azonegy nap és órában mérnöknek
nak és ugyanannyit a könyvkereskedés
is felesküdt. Pápára költözött és méris évenként hajtana, akkor oly növekedő
nöki foglalkozással kereste kenyerét.
tőkét szerezhetnének, a mely idővel az
1782-ben megnősült és a tihanyi kamara
írókat is honorálná. Mint buzgó kálvijószágait bérelte ki s hol Füreden, hol
nistát, egyháza korán világi gondviselőjévé
Szántódon lakott. De a gazdálkodás
választotta s e téren is figyelemre mélmellett nem feledkezett meg az irodalomtók törekvései. A gyönki centrális iskola
ról, szorgalmasan írt, olvasott és irodallétesülése is az ő fáradozását hirdeti. De
munk jeleseivel folytonosan levelezett,
legjelentősebb kísérlete e téren az özvegy
különösen Földivel és Kazinczyval, ki
papnék és elaggott papok számára fel1789- és 1791-ben meglátogatta. Bár orállítandó nyugdíjintézet, mely most a
thologus álláspontjával eltért Kazinczymegvalósulás felé közeledik, de akkor a
nak újító irányától, de a Dunán túl, a
részvétlenség miatt nem sikerült. Több
honnan a leghevesebb támadásokat inmegyék táblabírája is volt. Jó kedélye
tézték Kazinczy ellen, társas összejövemiatt a társaságokban örömmel fogadták.
teleknél, a georgiconi ünnepek alkalmával
Egyéniségénél fogva legközelebb állott
mindég védte őt és nemes írói töreklelke Csokonayhoz, kivel majdnem egy
vését. Kazinczy fogsága előtt több figyeévet töltött együtt, midőn H. már nagylemmel és méltánylással volt H. költői Ibajomi lakos volt, Csokonay pedig ugyantehetsége s működése iránt; később
itt Sárközy István házánál tartózkodott
azonban H. népies irányát ki nem áll1798 közepétől 1799 május végéig. Élete
hatta; ez és Kazinczynak nyelvújító iráazonban nem volt szerencsés; az még
nya mind jobban eltávolították régi bacsak a kisebb bajok közé tartozott, hogy
rátjától. H. nemcsak az irodalmi, hanem
1800-ban a somogyi insurgensek kifosza társadalmi s politikai életet is figyetották, mert ezt a bajt kiheverte; de
lemmel kisérte. Mint követ 1790-től kezdve,
már az a körülmény, hogy írói egyéniegyet kivéve, jelen volt minden országsége nem állhatta a kritikát, mely nem
gyűlésen és magatartásával olyan népegyszer érzékenyen megsebezte lelkét,
id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

36
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házas élete pedig épen szerencsétlen
volt, később zárkozotlá s a nagy közönség elől elvonulttá tette őt. H. első ízben 1782-ben nősült és 1793. máj. 11.
elvált nejétől Oroszy Juliannától; de
még ugyanez év szept. 16. megnősült,
Sárközy Istvánnak, a híres zalai alispánnak rokonhugát vévén el: Jusztinát.
E nejétől szégyenlvén a másodszori válást. csak ágytól és asztaltól szakadtak el
1808. jún. 16. De második neje 1818. jún.
8. meghalt és az akkor már a sír szélén
álló H. azon év aug. 12. újra hűséget
esküdött Kazinczy János magyar-székelyi
ev. ref. prédikátor leányának, a költői
lelkű Klárának. A Kazinczyhoz írott levelei s egyes költeményei belepillantani engednek e sajátságos viszonyok
rugóiba. 1812-ben Nagy-Bajomról PetriKeresztúrba tette át lakását; utolsó betegsége idején azonban ismét Nagy-Bajomra tért vissza, hol 1820. január 20.
meglepte a halál sejtelme: a reggeli
kávé után megilletődve mondá a hű
nőnek: fiam bizon meghalok, nem állhatom ki ezt a világot, 25. vérhányás
és torokdaganat lepte meg és jan. 28.
meghalt. — Költeményei és czikkei a
M. Hírmondóban (1786. 17. sz. Levele
egy jóakaró hazafihoz); a Magyar Musában (1787—89. elég sűrűen közölte
tizenöt soros és leonin verseit és töredékeket az Aeneisből; itt jelent meg két
értekezése is: A versekről. Földi János
e tárgyú értekezésére, s a fordításokról,
a Bacsányiéra vonotkozva. s tudósításai
Szántódról), M. Muzeumában (I. 1788—
89.). a Mindenes Gyűjteményben (1789),
a Kazinczy Orpheusában (L, II., 1790.),
a Helikoni Virágokban (1791), a M. Kurírban, a Márton István úrnak ker. morális kathekismus nevű munkájára írt
recensiok (Bécs, 1818. H. jegyzései Márton István recensiójára). a Jutalom-feleletek a magyar nyelvről (Pest, 1821. I.
A magyar nyelv dialectusáról), a Tudom.
Gyűjteményben (1822. IV. 81 —119. 1.
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Werner Ferencz, Der Comet in seiner
Natur- und Welthistorischen Bedeutung
cz. értekezésének ismertetése) és a Hasznos Mulatságokban könyvismertetések.
Hátrahagyott verseiből a Felső-Magyarországi Minervában (1830. V.) ; Czinderv
Pál Somogymegye vice-ispánjának hamvainak (1798) szentelt hosszabb költeményét közli Illésy János a Figyelőben
(XIX.) magyarázattal; Gerecze Péter a
Figyelőben (XV. 1883. több költeményét
közli), és a Pécs cz. lapban (1884. 10.
sz. Hadi búsongás és Jubileum a franczok ellen.) Önéletrajzát: H. Á. viszontagságai s A felső-baranyai egyházi társaságcoadjutor curátorának jegyzőkönyve
(1808. május 25— deczember 30.) a Házi
Kincstárban (1862. 1—3. sz..l863.14—16.
sz.) közli Baksay Sándor, az eredeti kézirat
a halasi ev.ref. gymnasium könyvtárában.
— Munkái: l. Hnnnids, vagy magyar
Hunyradi, azaz ama híres magyar vezér
Hunyadi János életének egy része, melyet a Virgilius Eneise formájába öntve,
négy sorú magyar strófákkal leírt. Győr,
1787. (Előszó kelt Bécsben máj. 1787.
Ism. Illésy János, Figyelő XX. 2 8 3 305. 1.) — 2. A lélek
halhatatlansága
felől való gondolatok, a mint azokat
édes atyja halálakor szomorú szivvel
rendbe szedhette. Pápa, 1788.(Költemény).
— 3. Hol-mi külömb-kölömbféle dolgokról írt külömb-külömbféle versek,
melyeket maga régibb és ujabb írásaiból
öszve-szedett. Pest, 1788. (Költemények
1782-től.) — 4. Hol-mi .. . versek és
részszerént kötetlen folyó beszédek. II.
darab. Egyszer-másszor Írogatta, és most
közre botsájtja.. .Győr, 1793. (Előszó kelt
Balaton-Füreden 10. aug. 1791. Költemények és 3 czikk.) — 5. Hol-mi. . .versek
s rész szerént folyó beszédek. III. darab.
Melyeket maga egyszer másszor irogatott
munkájiból öszveszedett, és most közre
botsát. Pest, 1792. (Költemények és Fogoly Hunyadi cz. szomorújáték 3. felv.,
kelt Budán 15. júl. 1790. versben.) —
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6. Eine patriotische
Frage und Antwort eines Mitglieds der neu errichteten
Gesellschaft zur Beförderung der ungarischen Sprache zu Ofen den 30. Sept.
bei Gelegenheit des eingesandten ReichsDiploms. Aus dem Ungarischen übersetzt
durch einen Bürgersohn (Joh. Radiinger).
angyala
U. ott, 1790. — 7. Békesség
kössöntésire sümeghi bandériumnak felelettye. Sió-fok 16. Júnii 1790. Hely n.
(Költemény.) — 8. A férjfiak felelete az
asszonyokhoz. Arra a javallásra: hogy
jó volna az asszonyokat is a közönséges
gyülekezetekbe bébocsátani. 1790. Hely
n. — 9. A magyar asszonyok
prókátora, a Budán öszve gyűlt rendekhez.
1790. Hely n. — 10. Két nagy hazafinak emlékezete. Buda, Pest és Kassa,
1790. (Költem.) — 11. Minden
szentek
napján 1790. az özvegy asszony Magyar
ország palatínusról gondolkozik. Pozsony.
(Költem.) — 12. A szala-vármegyei
nemes korona őrző seregnek Füredről 29.
májusban hajnalban lett kiindulásakor.
Hely nélkül. (1790. Költemény.) — 13.
Legrövidebb nyári éjtszaka, melyben
leíratik, egy olyan csillagvizsgálónak beszélgetése; a ki a mult 1787. esztendőben nyár-kezdetkor, az égi testeket csudálkozva nézegeti, azoknak forgásaikat
leírja és az ismeretesebb csillagzatok
neveit a régi pogányok költeményeiből,
a nagyjából magyarázza. U. ott. 1791.
(Költem.) — 14. Boronkay József diaetai oratiója a vallás dolgában. 1791.
Hely nélkül. (A vallásügyi vitákban a
liberális pártnak lévén a híve, a somogyi követnek B-nak beszédét, a mely
nem javallotta a protestánsok sérelmeinek orvoslását, magyarra fordította s az
ahhoz csatolt megjegyzésekben B. felfogását czáfolja.) — 15. A vallás dolga
Zala vármegyében. Hely n. 1791. — 16.
Psychologia azaz: a lélekről való tudomány. íratott 1789. eszt. Pest, 1792. —
17. Felfedezett titok. Azaz vallás-tétele
egy olyan tudós ifjúnak, a ki sokáig
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igyekezett rajta, hogy frajmaurer lehessen ; sokat kitanult; el is ment feltett
útjában a legulolsó pontig; minden próbákon által esett; de czélját csakugyan
el nem érhette, s miért nem érhette ?
beszéli a vallástételt az ifjú, halála előtt
kevéssel. Hely n., 1792. — 18. A koronázandó
felség bejövetelekor 1792. és
a királyné koronázása után ebédkor
Komárom. 1792. (Költem.) — 19. Buzdítás az insurrectiora Pozsonyban 15.
Nov. 1796. Hely n. (Költem.) — 20. Egy
nemes biztatás az hiv vitéz magyarokhoz. Pozsony, 1796. (Költem.) — 21.
Quadratura circuli a petitionibus principii, quibus lunula Hippocratis arguitur
immúnis. Budae, 1807. — 22. A tétényi
leány Mátyás királynál. A régi kis-világbeli magyar erkölcsnek, és észnek
példája. Vígjáték formában. Régen irta
és most közre b o c s á t j a . . . Pest. 1816.
(Ism. Tudom. Gyűjt. 1819. II., Wiener
alig. Theaterzeitung 1819. 25. sz.) — 23.
tíudolphias,
azaz a habshurgi I. Rudolf
császár viselt dolgainak egy része. Hangmértékes és egyszersmind egyező-végzettes versekben irta 1815-ben. Bécs, 1817.
(Bevezetéssel a költészetről.) — 24. A
magyar
Magog patriarkhátúl fogva I.
István királyig. Pest, 1817. — 25. Magyarországnak
belső ismerete vagy egy
kis rövid statistica. Az oskolák számára
készítette 1814-ben. Veszprém, 1817. —
26. Hattyúi ének a Keszthelyi Helikon
ünnepére febr. 12. 1819. Hely n. —
Nagyobb becsű néhány dala, melyekben
a népies ritmust és hangot szerencsésen
vitte be a műköltészetbe s gunyoros
nemzeti versei a németség ellen, melyeket az akkori viszonyok között ki nem
nyomathatván, kéziratban és élő szóval
terjesztett, szintén nagy hatást tettek.
H. volt az, a ki a magyar versidomnak
némely jellemző sajátságát először ismerte föl: így a középmegszakításokat
és az értelem átvitelének tilalmát egyik
sorból a másikba. Vallásos költeményei-
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nek szerzésével (1805. levele szerint) az
ev. ref. egyház bízta meg; ezek az újabbkori protestáns egyházi énekköltészetnek
legjobbjai közé tartoznak és a ref. énekeskönyvben máig megvannak (A nagy
király jön, Dicsőség menyben az erős
Istennek, Győzedelem, győzedelem, Isten
a roppant egeknek, Örvendjetek keresztyének, Szent egek minden boldogok
hajléki, Jézus az ígéretet, és Jézusom
imádjuk szent nevedet kezdetűek.) H.
nem értett semmiféle hangszerhez, de
jó dallos volt, ki sok régi nótát ismert;
dalait is rendesen valami ismert melódiára írta vagy ilyent is maga költött
verséhez. Különösen becsesek a Rákóczifölkelés idejéből maradt énekek és népdalok, melyeket a többi között kézirati
köteteiben összegyűjtött; ezek a m. tudom. akadémia birtokában vannak: Ó
és új mintegy ötödfélszáz énekek, ki
magam csinálmánya, ki másé 1813. szept.
8. és Magyar Árion, az az muzsikai
hangmértékre írott énekek, melyek nagyobbára egy hosszú szomorújátéknak
éneklő karjai vagy khorussai. Irta időnkint a mint a tragoediának folyamatja
magával hozta és most közrebocsátja
1813—14 (Bartalus István, Magyar Orpheus. Pest. 1869. cz. munkájában ismerteti mind a két kéziratot és a régi dalokból mutatványokat is közöl.) Színdarabját : Az elszegényedett nemes ember
cz. 4 felv. érzékeny játékot a pesti színpadon 1794. ápr. 23. előadták. — Kéziratai a m. n. múzeumban: A megkoszorúzott virtus, Kaposvár, 1798; A bölcsesség nagy mestereinek a szent rend
kezdetétől fogva a XII. századig Biographiája úgy a mint azokat renddel előszámlálja Hiram a maga idejéig és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a
maga életéig, 4rét 172 lap; Dal Tihany
várához, Tihany 1787; Holmi, Budán
1792.; Festetics Juliana grófnőhez, Széchenyi Ferencz gróf hiteséhez Somogy,
1798.; Kepler védelme és Juranics jegy-
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zetei, Petri-keresztúr 1818. 8rét 11 levél; Zalád és Barragone, tudományos
román régi napkeleti öltözetben 1819.
4rét 336 lap ; Pólya feleletei a magyar
nyelv ügyében a következő kérdésekre:
Minő rendszabások szerint kellene a
magyar nyelvet bővíteni 4rét 24 lap,
Miképen lehetne a magyar helyes írást
philosophiai princípiumokra építeni, 4rét
tizenkét lap, Melyik volna a legalkalmatosabb mód, mely szerint egy tökéletes
magyar szókönyvet lehetne készíteni. 4rét
12 lap és a Mondolat másolata 4rét.
8 levél. A m. tudom, akadémiához 1876ban Kovács József beküldte a Holmi cz.
munkájának kéziratát, 442 ívrétű lapból
álló kötet (levelek 1788-ból és költemények, melyek nagyobb részét H. a Holmi I. és II. kötetébe felvette; a kiadatlanok jó részben búcsúztatók, névnapi s
egyéb alkalmi költemények. Ism. Figyelő
I. 1876 230. 1.) Az általa írt jegyzékek szerint (Tudom. Gyűjtemény 1822.
II. 70. 1. és Figyelő I. 1876.) kéziratban
maradt munkái: Novissima philosopbia.
magyarul, vagy egy olyan hosszú életű
ember elmélkedései a bölcselkedés minden részein keresztül, a ki semmit sem
olvasott, hanem a tapasztalás után okoskodik ; Árion imádsága hajnalban, némely morális philosophiai feleselésekkel;
Jegyzések Horvát István úrnak a Nagy
Lajos és Mátyás védelmeztetése cz. munkájára; Az erdélyi tudós társaság I.
kötetének barátságos recensiója; Észrevételek főtiszt. Fejér György úrnak munkájára: A vallásbeli türedelem vizsgáitatása; Holmi IV. darab; Characteristica.
vagy szívbélyegi tudomány; Magyar példabeszédek; Az egész földi világot érdeklő
közönséges satira, Hercules idejétől fogva
mostanig; Astronomia physica, theoriae
virium corporum accomodata, praefidentibus ac ad speciem paradoxis, sed firmis
principiis superstructa, A reformatio
históriája, eredeti kútfőkből és nagyobbára szórúl szóra általvitt bizonyságok-
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kal; A Pentateuchusra olyan mutató
tábla mint az Erythraeusi Virgiliusra;
Több rendbeli physico-mathem., philos.,
histor., litter., dissertatiók és algebrai
számolások két ívrét kötet; Poetriáimmal
való levelezéseim; Eska, magyar Sibylla,
vagy rövidre vont Cabala; Az 1817.
Tudom. Gyűjtemény XII köteteinek recensiója; Az 1790—1. és 1792. országgyűlésein jelen volt nevezetesebb embereknek ismereti; Szorosabb öszvekötteíésű barátimnak, kik eddig elhaltak
emlékezeti s némelyeknek koporsó-irási;
Boronkay József úr Hajnal csillag nevű
kilencz konczból álló téritő Triplikájára,
három koncz Quadruplika. Bevégzetlenek:
Magyar Univers. Lexicon, Encyclopaediai
jegyzésekkel keverve «későn kezdettem,
köszönet, hogy az A. betűt elvégezhetem,
mely maga lesz felényi mint az egész
Iselin»; Az egész Bibliára oly lexikon,
mely a textusnak akár mely szavára rá
igazít; Görög hernyóból deák pille, vagy
számba vétele, mennyi szava van a deáknak görögből; Az eddig kijött minden
Magyar Grammaticáknak oszlopos öszve
vonása. — Levelei Kazinczyhoz Szántód
1788. okt. 14., nov. 3., Füred, decz. 7.,
Szántód 1789. jan. 1., 9., 16., febr. 7.,
9., Pápa. 19., Füred 21., Szántód febr.
26., ápr. 8.. 17., 24., máj. 13., Füred
máj. 18., Szántód máj. 26. jún. 8., 16.,
18., júl. 18., Füred aug. 8., Szántód aug.
11., 14., szept. 9.. okt. 5., 16., 29., Füred nov. 3., Szántód nov. 14., hely és
kelet n., decz. 29., Kaposvár 1790. jan.
21., Szántód jan. 29.. febr. 18., ápr. 30.,
Nagy-Bajom 1802. decz. 8.; (Kazinczy
Ferencz levelezése I. II.); levele Horvát
Istvánhoz, Petri-Keresztur 1819. febr. 21.
(a m. n. múzeumban); Fodor Gerzsonhoz, Petri-Keresztur 1815. aug. 18. és
hely n. 1817. ápr. 24. (Figyelő I. 1876.
46. 1.. III. 1877.316.1.); Földi Jánoshoz,
hely n. 1788. febr. 28. (Figyelő IV. 235.
1.); Kovács Ferenczbez, Füred, 1788. febr.
28. (Figyelő IV. 1878.); 1795. máj. 4.

(Zalavármegye tisztújító gyűléséről.) —
Arczképe rézbe metszve Kóré Zsigmond
festése után 1791-ből. jól találva; szines
krétarajz (a debreczeni ev. ref. collegium
könyvtárában.)
Hadi

s

más

nevezetes

Történetek

II.

1790.

275. 1. — Orpheus 1790. I. 84., 174—181. 1. —
Révai Miklós, P l a n u m . V i e n n a e , 1790. (Cand i d a ţ i 74.) — Hl. Teátromi
P e s t . 3 4 . 1.

—

Hazai

Kalendáriom

s Külföldi

1794.
'ludósitások

1806. 12. SZ., 1820. I . 14. SZ. — HI. Kurir

1820.

I . 15. SZ. — Vereinigte

1820.

Pest-Ofner

Zeitung

15. sz. — Katona, H i s t ó r i a Critica XLI. 590.
Tudományos

Gyűjtemény

1820.

II.

123.,

1822.

I I . 68. 1. (Önéletrajza.) — Toldy, H a n d b u c h
d e r u n g a r i s c h e n P o e s i e . P e s t , 1828. I. 174.
1., M. Költészet T ö r t é n e t e , N e m z e t i I r o d a l o m T ö r t é n e t e és ö s s z e s M u n k á i I I I . 236. 1.
—

Oesterr.

National-Encyclopädie

II.

618.1.—

Tudománytár XI. 1842. (H. m i n t bölcselő.) —
Kis János, E m l é k e z é s e i I. 142., II. 102. 1. —
Album h u n d e r t u n g a r i s c h e r D i c h t e r . Dresd e n , 1854. ( K e r t b e n y . ) — Ferenczy

és

lik, M a g y a r í r ó k I. 190. 1. — Házi
1862—63.

—

Ungarns

Manner

Danie-

Kincstár

der Zeit,

Prag,

1862. ( K e r t b e n y . ) — Révész Imre, A m a g y a r o r s z á g i r e f o r m , e g y h á z közönséges É n e k e s
k ö n y v é r ő l . Debreczen, 1866. 30., 32—34., 39.,
42. 1. — Figyelő 1871. 18. sz. (Szana T a m á s . )
— Figyelő (Aigner-féle) I—VI., V I I I . XI.,
XII.((A göcsei Helikon). X I I I . : XV. (Gerecze
Péter), XVIII. (H. és "a M. Muzeum), XX.
(Illésy J á n o s ) . — Szana Tamás, VázliU^k—
Bpest,

1875. —

Prot.

Egyh.

és Iskolai

Figyel-

mező 1876. (H. m i n t m a g y a r ref. é n e k s z e r z ö )
1879. ( K á l m á n F a r k a s . ) —
Petőfi-Társaság
lapja 1877. (Szokoly V.) — Adatok Z a l a m e gye T ö r t é n e l m é b ő l V. 1878. — Kazinczy Ferencz, P á l y á m E m l é k e z e t e és M. P a n t h e o n
(Nemzeti K ö n y v t á r III., XXXVI.) L e v e l e z é s e
I—VI. — M. Nyelvőr 1888. (H. m i n t t á j s z ó lásgyüjtö.)
Beöthy Z*olt, N e m z e t i I r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s I s m e r t e t é s e I. és K é p e s Irod a l o m t ö r t é n e t I I . (Badics F e r e n c z . ) — Petrik Bibliogr. — Gorda Samu, H o r v á t h Á d á m
é l e t r a j z a . N a g y e n y e d , 1890. — Irodalomtörténelmi

Közlemények

1893. 275. 1. —

1891. 319., 430.,
Vasárnapi

Újság

(Karácsonyi

énekek,

Sztankó

Pallas

lexikona

I X . 378. 1.

László.)

Nagy
—

Egyet.

Philolog.

1892. 64.,

1895. 5 1 . s z .

Bélától.) —
(Négyesy

Közlöny

1896.

(Vende E r n ő , A H u n n i á s . )

Horváth Ádám, jogi doktor, országgyűlési képviselő, szül. 1861. nov. 18. Kecskeméten ; a gymnasiumot ugyanott és
Nagy-Kőrösön, a jogi tanfolyamot Kecske-
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méten és Budapesten végezte. 1881-ben
önkéntes és a 37. gyalogezred tartalékos
hadnagya lett. 1884-ben a jogi doktori
oklevelet elnyervén, miután egy ideig a
fővárosban joggyakornok volt, 1886-ban a
kecskeméti jogakadémia rendes tanárának
választatott meg, hol jogtörténetet és egyházjogot adott elő. Kevéssel tanári székének elfoglalása után a kecskeméti függetlenségi s 48-as párt elnökének választotta,
mely állásban, többek segélyével a pártot újjá szervezte. 1886. máj. 31. egy párbajban életveszélyesen keresztül lőtték ;
felgyógyulása után nagy ovatiókban részesült. 1887-ben Kecskemét város II. kerülete országgyűlési képviselőjének választotta, s ekkor korjegyzőként szerepelt.
1892-ben ugyanazon kerület újra megválasztotta. A függetlenségi s 48-as pártkör
egyik jegyzője. Az egyházpolitikai harczok
idejében az Eötvös-csoporttal kivált az
anyapártból és most is a függetlenségi
(Eötvös) párt tagja. Kecskemét város törvényhatósági bizottságának tagja. — Czikkeket írt a Nagy-Körösbe (1878 óta, gazdasági s iparczikkek), a Pesti Hírlapba
(1879. 169. sz. Arany János egy titka, «A
vén gulyás» és a vén gulyás temetése);
a Kecskeméti ref. főiskola Értesítőjében
(1887. Székfoglaló értekezés); a Prot. Egyh.
és Isk. Lapban (1887.) — Munkája : Egy
divatos betegség. Kecskemét, 1888. (Felolvasás.) — Szerkeszti 1890. ápr. 7. óta a
Kecskemétet, mely a függetlenségi s 48-as
párt közlönye.
Ország-Világ
méti
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Nagy

Képes

1890. 51. SZ. a r c z k . —
Naptár

1890. a r c z k . —

Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h .
1892. 236. 1.

KecskeSturm

Budapest,

Horváth Ágoston (szentgyörgyi), pesti
lakos és a szabadalmazott Dunagőzhajótársaság részvényese. — Czikkei a Gazdasági Lapokban (1865. 47. sz. Néhány
szó a gazdasági egyesületekről.) — Munkái: 1. Balaton gőzhajózás és annak befolyása közlekedésünk és kereskedésünk
emelésére. Pest, 1866. — 2. Critique über

die I. kais. kön. priv. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft. U. ott. 1867.
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — Küffer

Béla,

viselőház k ö n y v t á r á n a k Katalogusa

A kép-

1866—

1893. Bpest, 1894. 556. 1.

Horváth Alajos, kegyes tanítórendi áldozópap ; később valószínű, hogy kilépett
a rendből, mert neve a rend jegyzőkönyveiben nem fordul többé elő. — Theologiai másodéves hallgató volt, midőn a
következő alkalmi költeményét írta: Ode
ad admodum rev. ac exemium patrem
Stephanum Pállya. . .praep. provincialem,
dum Nitrienses inculumis inviseret mense
Julio anno 1798. (Kézirat a budapesti
rendház könyvtárában.)
Horváth Alajos, orvosdoktor, szepsi
abaujmegyei származású; 1838-ban a
pesti egyetemen nyert orvosdoktori és
szülészmesteri oklevelet; azután Alsó- és
Felső-Meczenzéf (Abaujm.) rendes főorvosa
lett. — Munkája : Dissertatio inaug. medica de jodio. Pestini, 1838.
Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d
n é v s o r a 1840-re 6. 1. — Rupp, Beszéd 160. 1.
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e .

Horvát András (szkhárosi), XVI. századbeli énekszerző, valószínűleg a tályai
első ref. papok egyike; 1542—49-ben mindenesetre Tályán lakott és írt. — Tíz elég
terjedelmes versét ismerjük, melyek heves
gúnynyal kelnek ki a katholikus egyház
ellen és kemény hangon feddik az önző
és hatalmaskodó nagyokat. Költeményei
a következők : Vigasztaló ének ; Az Antikrisztus országa ellen ; A fejedelemségről ; Kétféle hitről: a Krisztusbéli és a
pápai foltos hitről; A fösvénységről; Az
Istennek irgalmasságáról, és ez világnak
hálaadatlanságáról; Az átokról; Pál érsek levelére való felelet, kit írt volt az
keresztyén prédikátoroknak, an. 1548.
(névtelenül, gúnylevél a Várdai Pál esztergomi érsek által 1548-ban tartott zsinatból szétküldött körlevélre) ; Panasza
Krisztusnak, hogy ellene támadnak ez
világiak : Emberi szerzésről; (az utóbbit
kivéve a Bornemisza énekgyűjteményben

1134

Horvát—; •Horváth

maradtak fenn ; Molnár Albert is négyet
lenyomatolt Jubileus Academicusában
1618.; mind a tizet kiadta Szilády Áron,
Régi M. Költők Tára II. 159—230. 1.)
Toldy Ferencz Összegyűjtött. Munkái III.
34. 1. — Szilády Áron, Régi M. Költök T á r a
I I . 4 4 9 . 1. — Ellenzék
tegár László.)

—

1887. 4 4 . , 45. S z .
Pallas

Nagy

lexikona

(EszIX.

374. 1. (Négyesy László.)

Horváth Anclrás (regéczi), iskolaigazgató, petényi abaujmegyei származású;
1635. decz. 20-tól a vittenbergai egyetemen tanult; 1637-ben hazájába visszatérvén ismeretlen helyeken rektoroskodott.
1644-ben I. Rákóczy György a kassai ev.
ref. egyházközség első lelkészének helyezte
be 225 frt. készpénz, négy hordó bor, 10
köböl tiszta búza, 15 köböl gabona, két
ártány-disznó, hat darab kősó és 20 szekér fa évi illetménynyel; egyúttal ő volt
az ottani iskola igazgatója. 1652-ben Trencsénbe távozott; de már 1656-ban ismét
Eperjesre hívták iskolaigazgatónak. Klein
szerint igen csendes, hitbuzgó ember volt
és gyakran bezáratta magát a templomba,
hogy magánosan áhítattal imádkozhassék
az Istenhez. — Munkái: 1.
Disputatio
theologica de ministerio sive ordine ecclesiastico. Wittenbergae, 1637. — 2. Disputatio physica de insectis. U. ott, 1637.
— 3. Via & piacida Dissertatio de PerseverantiaElectorumlntercisa Per Peccata
Lethalia, Ob quae gratia divina, fide justifîcante & Justifications statu excidunt,
totaliter sed non finaliter . . . (Bartphae,
1650.) — 4. Pia & placida
Dissertatio
de Omnipraesentia Carnis Christi in Persona zob Xoţod . . . U. ott, 1650. — 5.
Disquisitio
Qua Romanam Hildebrandinam Ecclesiam, cui caput infailibile
posteroribus Ecclesiae Novi Testamenti
seculis est enatum & fabricatum, ab antiqua Romana Ecclesia in multis degenerasse ; Item, unde hominibus Scripturam Sacram esse verbum Dei constare
possit ; & ubi ecclesia contra quam portae
inferorum non sínt praevaliturae ante
Lutherum fuerit, P. Matthiae Fabro Je-
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suitae, qui calarnum contra M. Graczam
spiritu superbo strinxit demonstratur. (U.
ott, 1650.) — 6. Besponsum Responsioni
Patakianae Oppositvm Ad ea Quae in
Disputatione de carnis Christi in persona
zob Xóföu Omnipraesentia Cassoviae contra Reformatos sunt concinnata & sub
titulo piae & placidae dissertationis publicata Anno 1652. Die 5 Julij, Trenchinii.
— 7. Besponsvm
Appendici Maledicae
homine Christiano indignae, quam Doctor
Tovfaeus Rector Varadiensis Disputationi
(qvam Vocat.) Theologicae de Perseverantia Sanctorum secundae, appendit. Oppositvm Cui praefixa est ad Authorem dentati scripti indigni Theologo Compellatio
Anno 1652. Die 20. Septembris. U. ott.
— 8. Oratio exequialis in obitum Eva
Szechy, Gabrielis Illyeshazy consortis habita. U. ott, 1655. — 9. Disputatio Adversus Pontificios De Scriptvrae Sacrae
Veteris Testamenti Canone . . . Eperesini
1656. — 10. De Judaeorum ante novissimum diem conversione futura Oratio,
. . .Cassoviae, 1658. — Nevét Horvátnak
is írta.
Horányi Memoria II. 156. — Klein, Nachrichten I. 8., II. 425. 1. — Bartholomaeides,
Memoriae U n g a r o r u m 134. — Szabó Károly,
Kégi M. K ö n y v t á r I I . 200., 214., 215., 231.,
233., 246. 1. III. (Szabó-IIellebrant, sajtó
alatt.) — Paikoss Endre, A k a s s a i helvét
hitv. e g y h á z m e g a l a k u l á s á n a k története.
Sárospatak, 1889. 71. 1.

Horváth András, egri egyházmegyei
áldozópap, szül. 1760. febr. 11. Lád-Bessenyőn (Borsodm.); tanult Miskolczon,
Esztergomban, Váczon, Kassán és Egerben. 1779-ben kispap lett az utóbbi
helyen és 1787-ben felszenteltetett. Káplánkodott Pélyen. Füzesabonyban és a
káptalannál Egerben. Ez utóbbi helyről
nyerte meg a tiszapalkonyai plébániát,
melyről előbb Egyekre, azután 1805-ben
Szirákra költözött át. Meghalt 1818 után.
— Munkája: Divus Ioannes apostolus
ante Portám Latinam, dioecesis Agriensis patrónus, ab amore Magistri erga se
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et suo erga Magistrum in cathedrali
ecclesia Agriensi dictione panegyrica
celebratus.dum schola episcopalis Agriensis ejusdem divi Tutelaris sui honores annuos solenni ritu instauraret. Anno
reparatae salutis 1765 (?) mense Maj.
die 5. Agriae.
Schematismus

Agriensis

1818. — Koncz

Akos,

E g r i e g y h á z m e g y e i p a p o k az i r o d a l m i tér e n . E g e r . 1892. 108. 1.

Horváth András, Bodva helység nótáriusa, ki Ovidiusnak Metamorphosisát
négy sorú kadencziás versekre fordította
le és hasonló versekben fordította az
Aeneist. (Mind a kettó' kéziratban maradt.)
Orpheus

I . 1790. 314. 1.

Horváth András. L. Horváth Endre.
Horváth András. —Munkája: Theoretisch-praktische
Methode die magyarische Sprache binnen fünf Monaten
sehr leicht und gründlich zu erlernen;
in welcher die abänderlichen Redetheile
in einer sehr deutlichen Ordnung, wie
auch die Wortführung, Aufgaben und
Uebungsstücke, um auf eine desto leichtere Art aus dem Ungarischen ins Deutsche, und aus dem Deutschen ins Ungarische übersetzen zu können, nebst
einem Wörterbuche der am häufigst
vorkommenden Wurzel- und Stammwörter, enthalten sind. Zum nützlichen
Gebrauche für Ungarns deutsche Jugend.
Pressburg. 1827.
Petrik
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Bibliogr.

Hupp, B e s z é d 155. — Szinnyei

példányáról.

Horváth Antal, hites ügyvéd Veszprémben. — Kézirati munkája: A magyarországi rabszolgák állapotjáról. Veszprém, 1824. (4rét 54 lap a budapesti
m. n. múzeumban.)
Horváth Antal, orvosdoktor, bártfai
(Sárosm.) származású; Bártfa város fő-

Könyvészete.

Horvát Antal, a kalocsai érsekmegyében szentszéki jegyző, szül. 1813-ban
Baján; meghalt 1839. jún. 2. — A
pesti egyházirodalmi iskolának 1837-ben
tagja volt. — Czikkei a Munkálatokban
(1837. A szentírás philosophiai magyarázatáról és költ., 1838. Szent Leónak
Flavianushoz írt levele.) — Munkája:
As örökös kalendáriom. Pest, 1836. (Ism.
Figyelmező 1838. 5. sz.)
.)/. Sión

1886. 300. 1.

Horváth Antal. kath. plébános és
czimzetes kanonok, szül. 1818-ban; misés pap lett 1841-ben és praebenaarius;
1857-től lancsuki plébános; 1874-től Püspök-Bogádon lelkész és alesperes. Régebben mint a pécsi lyceumnak tanára
is működött. Meghalt 1891. decz. elején
Szakcson Tolnamegyében. — Czikkei az
Archaeol. Közleményekben (VIII. 1871.
Pécsvidéki és egyéb leletek. Az 1868.
év őszén Sellyén talált római érmek leírása. IX. 1874. A m. n. múzeumban
levő kiadatlan Aurelianus-féle érem);
az Archaeol. Értesítőben (II. 1883. Archaeol. levelek, VIII. 1885. A duna-szekcsői római falmaradványok.)
Schematismus

Horváth Antal (czabaji), az egri papnevelőintézet növendéke s theologiai III.
éves hallgató. — Munkája: Actus publicus e quatuor particulari bus materiis
disceptationi propositis. Agriae, 1772. die
19. Mense Julio.
A m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r

orvosa. — Czikke a M. orvosok és természettudósok Munkálataiban (VII. 1847.
A bártfai fürdő és gyógyforrások.) —
Munkája: Dissertatio inaug. medica sistens generalia icteri. Pestini, 1831.

Quinque-Ecclesiensis

143. 1. — Vasárnapi

Újság

1891.

1892. 51. s z . ( N e k r . )

Horváth Antal, állami tanítóképző-intézeti igazgató, szül. 1852. szept. 18. Vajszkán (Bácsm.), hol atyja kántortanító volt ;
középiskoláit Pécsett, az egyetemet Budapesten végezte. 1880-ban középiskolai tanári oklevelet nyert és a somogyvármegyei báró Inkey István házához ment
nevelőnek, báró Eötvös József volt miniszter unokái mellé s ott maradt 1889-ig.
1890-ben temesvármegyei kir. segédtanfelügyelővé s 1893-ban a Temesvárt újonnan felállított tanítóképző igazgatójává
neveztetett ki. — Szépirodalmi dolgoza-

1137

Horvát—;

tai (többnyire a svéd, norvég, dán és
angol irodalomból) megjelentek a Sárosmegyei Közlönyben ; tanügyi czikkei a
Néptanítók Lapjában (1888—89. A svéd
tanítók egyetemes gyűlése Nääsben, A
tanfelügyelet Európában, A tanítók választása némely európai államban, 1890
—93. Az erkölcsi élet irányeszméi, Tolstoi után oroszból.) — Munkája: Beszélyek és elbeszélések tizenkét nép irodalmából. Eperjes, 1889. Két kötet. (Minden
egyes elbeszélésben az illető népjellem
van bemutatva.)
.7/. Könyvészet

1889. és ö n é l e t r a j z i

adadok.

Horvát Árpád, bölcseleti s jogi doktor, egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia levelező tagja, Horvát István és
Szepessy Karolina fia, szül. 1820. febr.
23. Pesten; tanulmányait Székesfejérvárt
kezdte s a gymnasiumot ott elvégezvén,
a pesti egyetemre iratkozott be ; jól tanult és gyorsan haladt; 1836-ban már
bölcseleti s 1840-ben jogi doktorrá avatták; 1841-ben megszerezte az ügyvédi
oklevelet. Már 1846. máj. 1. neveztetett
ki atyja tanszékére, az oklevél- és czímertan helyettes tanárának ; 1848. jún.
18. báró Eötvös József a diplomatika
nyilvános rendes tanárává nevezte ki.
1850-ben a Bachkormány megfosztá tanszékétől, azonban ő azért mint helyettes
tanár tovább működött és később rendes
tanárnak neveztetett ki. 1857. egyszersmind az akkor alapított pesti kereskedelmi
akadémiánál a magyar nyelv és irodalom tanárának is kinevezték, Toldy
Ferencz ajánlatára, a hol a tanulóknak
magyar hazafias szellemben vezetett oktatása miatt ki nem kerülhette az akkor
hatalma tetőpontján levő németesítő
Bach-rendszer tisztviselőinek megrovását. Felesége Petőfi Sándor özvegye volt
(ki 1868. szept. 6. meghalt). Tanulmányaihoz nagy segítséget talált az egyetemi könyvtárban, melynek 1857-től
tisztviselője, 1871—73-ig első őre, 1874
—76-ig pedig igazgatója volt. A törté-
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nelmi társulat körében, melynek választmányi tagja volt, főként bírálataival
szerepelt. A rn. tudom, akadémia 1884.
jún. 5. levelező tagjának választotta.
Hogy hazai történetírásunk annyira nekilendült, abban neki szintén érdeme
van. O fejlesztette és művelte nálunk
először tüzetesebben a diplomatikát, a
kritikai olvasást ő hangsúlyozta. A németeket nem szerette s majd minden
órában utalt az angolok és francziák
magasabb kulturájára. Széleskörű tudományos képzettségével, a magyar jogtörténetben való kiváló jártasságával, a
külföldi irodalmak és a bölcseleti eszmemozgalmak bő ismeretével mindig fűszerezni tudta a különben száraz tárgy
előadását. Ha valaki, úgy H. rajongott
a magyar kulturáért. A lelkességet atyjától örökölte, úgy a könyvszerzési hajlamot
is: könyvtárára mindég büszke volt, melyet 1840 óta folyton gyűjtött; erre költötte minden pénzét. Ezen könyvtár a
hazai kulturára s irodalomra megbecsülhetetlen kincs marad. (1896. febr. 1. dr.
Mészáros Károly 6000 frtért megvette a
m. n. múzeum számára.) «Legnagyobb,
legszentebb érdeme volt, írja De Gerando
Antonína, önzetlen, lángoló hazaszeretete! Nem volt az emberiség haladásának buzgóbb hivője s apostola. Csupa
láng, csupa tűz volt erre nézve s Európa
legnagyobb embereinek színvonalán állott. Azon külföldiek, kik vele megismerkedtek, a legnagyobb elismeréssel és
elragadtatással szóltak r ó l a . . . Mikor Budapestre mentem, mindig hűségesen
fölkerestem. A cseléd változatlanúl avval
fogadott: a tanár úr nincs itthon. De én
tudtam, hogy számomra mindig otthon
van, s csak egyenesen beljebb hatoltam.
Egy sötét szobában kaptam, többnyire
délben, egy kis füstös lámpa mellett,
egy pohár tejet fogyasztott el, egész
délelőtt dolgozott és megfeledkezett a
reggelijéről. Szalonjában nem lehetett
leülni, mert minden ülőhely tele volt
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újonnan vásárolt könyvekkel.. .» Meghalt
1894. okt. 26. Budapesten, okt. 28. koporsójánál Lánczy Gyula tanártársa búcsúzott el a halottól. — Czikkei a Szádokban (1873. Jelentés és bírálat az
1872. évi kortani pályaművekről. 1879.
Adalék irodalmunk történetéhez); a M.
Könyv-Szemlében (1885. Jelentése a m.
k. statistikai hivatalhoz sáját könyvtáráról) ; az Irodalomtörténeti Közleményekben (1894. Közlemények irománytárczámból); az Egyetemes Magyar Encyclopaediának is munkatársa volt. — Munkái:
1. A budapesti k. egyetemi
könyvtár
Értesítője. Bpest, 1874—76. (A könyvtár
gyarapodásai 1874. jan. 18-tól decz.
31-ig négy füzet és 1875. jan. 1-től decz.
31-ig egy füzet) — 2. Néhány szó a
budapesti m. k. egyetemi könyvtár rendezése és czímtározása ügyében. U. ott,
1876. (Ism. M. Könyv-Szemle.) — 3.
Adalék irodalmunk történetéhez. U. ott,
1879. (Különnyomat a Századókból.) —
4. Oklevéltani jegyzetek.
Hallgatóinak
kézirat gyanánt adja. U. ott, 1880—84.
Három rész. (I. Bevezetés a magyar oklevéltanba, II. A diplomatikai írástan
alapvonalai. III. A diplomatikai kortan
alapvonalai. Két zincographiai táblával.
Ehhez mellékletül: Oklevélhasonmások
gyűjteménye XI —XV. század, 26 rézmetszetű tábla, mely 1893-ban 2. kiadásban jelent meg. Ism. Századok 1880.,
1883.) — 5. Mabillon János a diplomatika megalapítója. U. ott, 1885. (Értekezés a történ, tudom, köréből XII. 4.
Székfoglaló.) — 6. A budapesti
diplomatikai tanszék, a seminariumi oktatás és a felállítandó történelmi intézet.
U. ott, 1886. (Különny. a Századokból.
Ism. Egyetértés 336. sz. Pesti Napló 336.
sz.) — 7. Néhány észrevétel «a történeti
congressus utóhangja» cz. czikkre. U. ott,
1887. (Különny. a Századokból.) — Szerkesztette a Nemzeti Dalkönyvecske cz.
anthologiát, mely 1885-ig hét kiadást ért.
Pesti
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Napló

1868. 206. SZ.,

1886. 120. SZ. —

Akadémiai

Értesítő

1894. 681. 1. —
Akadémiai

1884. 125.,
31. Könyvészet

Almanach

1885.

159., 1885. 6..
1885. —

244.,

1887.

M.

t.

217.,

1888. 247., 1894. 157. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1887.
— 1894: Hazánk
305. s z . ( E r d é l y i P á l ) , HL.
Állam
251. SZ. ( C z i r b u s z G é z a ) ,
Szatmári
Hirlap

47. SZ., Ellenzék

A n t o n í n a ) , Vasárnapi

263. SZ. ( D e G e r a n d o

Újság 4-5. SZ. a r c z k . é s

gyászjelentés.

Horváth Árpád, ifjabb, orvosdoktor, H.
Árpád egyetemi tanár és Petőfiné-Szendrey Julia fia, szül. 1855. júl. 18. Pesten;
iskoláit is itt végezte s 1880-ban az egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. 0 egyaránt otthonos volt a zenében és képzőművészetekben, mint a költészet birodalmában, melynek, különösen a franczia s
angol lyrának ritka alapos ismerője volt ;
élete utolsó éveiben is az ethnographiai
munkákon kívül Hugo Victor és Longfellow voltak olvasmányai. 1881. febr. 4.
oltárhoz vezette O'Egan Maryt, O'Egan
James angol nyelvtanár leányát. Ez időben a budapesti telephon-hálózat alapításánál Puskás Ferencznek valódi jobb
keze s titkára volt. A testi fáradalmak
azonban megtörték erejét és H. idejében
menekülve, a törteli községi orvosi állást
foglalta el. Egyetlen gyermeke, Tibor
születésekor (1882, febr. 21.) a fiatal nő
tüdővészbe esett és a gyengéd férj feláldozta állását, hogy nejét maga ápolhassa ;
Görbersdorfba. majdÚj-Tátrafüredre ment
vele, de neje meghalt (1883. jún. 21.) Ezután hányódott-vetődött lelki küzdelmek
közt; testi szenvedések, betegségek ellen
morphium-befecskendéseket kezdett használni. Midőn 1885-ben megismerkedett
jelenlegi özvegyével Greguss Gizellával
(kivel egybekelt 1886. ápr. 7.), ismét a
családalapítást tűzte ki élete czéljául. H.
ellenszerrel próbált küzdeni a kárhozatos
szenvedély ellen, cocaint használt, de már
késő volt; 1887. febr. 3. este nejét a jelmezbálra felcziczomázta s ő maga sétálni
ment; aztán a vadász-kürt szállóban hált,
hol másnap reggel halva találták, két
üvegcse morphiumot vett volt be. — Czik-
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kei a Pesti Hírlapban (1881. 40., 41. sz.
Boszorkányság és tudomány) ; a Budapesti Hírlapban (1882. 323. sz. A bor mint
gyógyszer); a Képes Családi Lapokban
(1883. Kettőtől szeretve.) — Munkája:
A bright-kór. ür. Wagner E. után ford.
Bpest, 1885. (A magyar orvosi könyvkiadó társulat Könyvtára XLVII.)
Egyetértés
Világ

1887. 35. SZ.

(Nekr.)

1887. 7. s z . — Vasárnapi

—

Újság

Ország1887.

7.

sz. — Vass Bertalan, H o r v á t I s t v á n é l e t r a j z a .
Bpest, 1895. 8. 1. és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth Balázs, bölcseleti doktor, praemontrei áldozópap ésfőgymnasiumi tanár,
szül. 1858. szept. 13-án Székesfejérvárt;
1880. ápr. 4. lépett a rendbe ; 1883-tól
a rozsnyói gymnasium tanára ; júl. 12.
misés pappá szentehetett föl, 1885. actuarius, 1887. a jászói praelatus titkára s
1888 óta a kassai főgymnasium tanára;
1890-ben a budapesti egyetemen bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1894-ben részt
vett a görögországi tanulmányútban. —
Czikkei a Felvidéki Tanügyben (1882. A
nyelvújításról, A népnyelvi hagyományok) ; a M. Nyelvőrben (XV. köt.); a
Felvidéki Közlönyben (1882. A hold elbeszélései, finnből ford.); a Görög földön
cz. Emlékkönyvben (Bpest, 1895. Hera és
Zeus temploma Olympiában). — Munkái:
1. Ünnepi dal Virasztó Gellért jászóvári
prém. r. kanonok és kiérdemült alperjel
aranyáldozatára, 1887. máj. 24. Bpest,
1887. — 2. Baroti Szabó Dávid és néhány kiadatlan költeménye. Kassa, 1888.
(Különnyomat a kassai főgymnasium Jelentéséből. Ism. Századok 1889. 261. 1.)
— 3. Ünnepi dal mélt. és ft. Kaczvinszky
Viktor jászóvári prépost-prelátus úr aranymiséjére 1891. szept. 21. Bpest, 1891.
Schematismus Canon. H e g . Ord. P r a e m o n s t r a t e n s i s de C a s t r o J á s z ó . Cassoviae, 1891.
90., 137. 1.

Horváth Bálint István,
szent-Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1799.
aug. 27. Milanóban Lombardiában, hol
fehérmegyei származású atyja ezredével
tartózkodott - , első kiképeztetését a szé-
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kesfejérvári középiskolában nyerte, hol a
költészeti osztályig tanult; 1818. október
15-én Pannonhalmán a szent Benedekrendbe lépett. Az újonczév eltelte után
két évig a bölcseletet Győrött, egyig a
nevelést és széptant Bakonybélben hallgatta, egyszersmind a görög és római
írókat is tanulmányozta. 1822—24-ig a
komáromi gymnasium tanára, 1824—
28-ig Pannonhalmán theologus volt és
aug. 7. pappá szenteltetett föl. 1828—
36. tanár Komáromban; itt kezdette
meg szóelemzési szótárának anyagát
gyűjteni; 1836—39. Nagyszombatban
tanított; 1839—41. Pannonhalmán hitszónok; 1841—44. bakonybéli, 1841 — 44.
tihanyi s végre 1844—47. kajári lelkész
volt. hol 1860. júl. 6. meghalt. — Czikke
a Religio és Nevelésben (1846. I. 42—
44. sz. A teremtésről.) — Munkái: 1.
Erdélyi nagyfejedelemség, Dalmátország,
Galliczia királyság, európai török birodalom és Görögországnak rövid földleírása. Pozsony, év n. (Magyar és latin
szöveg, három táblával.) — 2. Magyarország históriájának
rövid leírása. U.
ott, év. n. (Magyar és latin szöveg latin
czímmel; 2. kiadás. U. ott, 1836. magyar czímmel; 3. kiadás. U. ott, 1838.
latin czímmel.) — 3. Deákra
fordítandó magyar gyakorlások.
Első évi
folyam. U. ott, 1837. (II. kiadását újra
átdolgozva, a II. és III. folyammal együtt
elkészítette, de nem adta ki.)
4. A
füredi savanyúvíz s Balaton környéke.
Kézikönyvül a savanyúvízi s Balatongőzösi minden karú s rendű tisztes vendégeknek. Magyar-Ovár, 1848. (Ibrahim
endrédi török agának magyar levele a
tihanyi várkapitányhoz Kappányból 1589.
márcz. 2. az 52—53. 1.) — Kéziratban:
A cath. hittan egész terjedelmében,
Gaume Cathechisme de Perseverance cz.
munkájának fordítása; A tihanyi apátság
történeti s földrajzi leírása; Magyar
nyelvbeli szószármaztatás 600 lap.
Ferenczy és Danielik,

M a g y a r í r ó k I . 191. 1.
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n i s S. B e n e d i c t i 199. 1. — M. Állam
48. SZ. — Petrik B i b i .

Ordi1890.

Horváth Bálint József, szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1854.
márcz. 13. Csepregen (Sopronm.); a
gymnasiumot Kőszegen és Sopronban
végezte; 1871. szept 8. a szent Benedekrendbe lépett; theologiai tanulmányait
Pannonhalmán elvégezvén, 1878. júl.
9. miséspappá szenteltetett föl. 1882-ig
Kőszegen, azután Esztergomban és Győrött működött mint főgymnasiumi tanár; a magyar s latin nyelvet és földrajzt adta elő. Jelenleg a pannonhalmi
főapátság főiskolájában a középiskolai
tanárképzőben a történelem és földrajz
tanára. — Programmértekezései a kőszegi r. k. gymnasium Értesítőjében (1879.
Madagaskar), az esztergomi r. k. fögymnasium Értesítőjében (1884. Az Árpádház nemzetségfája és családi viszonyai.)
Scriptores
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O r d . 8 . B e n e d i c t i 199. 1. — F a r -

kas Sándor,
Csepreg mezőváros története.
B p e s t , 1887. 390. 1. — A
szent-Benedek-rend
Névtára 1891—92.

Horváth Béla, kir. főügyészi helyettes,
H. Döme nyug. kir. táblai tanácselnök
és Bódógh Rozália fia, szül. 1847. aug.
27. Kecskeméten (Pestm.); a gymnasiumot szülővárosában, Pesten és Budán
1864-ben, az egyetemet Pesten végezte
s 1870-ben ügyvédi oklevelet nyert. Szolgált a kir. táblán mint segédfogalmazó.
Kecskemét városánál mint tiszti alügyész;
majd a kir. bíróságok szervezése után
a kecskeméti kir. törvényszéknél mint
jegyző, kir. alügyész és 1891 óta a pestvidéki kir. törvényszéknél Budapesten
mint kir. ügyész és jelenlegi állásában
kir. főügyészi helyettes. — Dolgozatai a
Részvét Lapjaiban (Kecskemét. 1865.
Zschokke után két beszély); a Kecskeméti Lapoknak rendes munkatársa volt
(1870. 37—39. sz. Kottaner Helén emlékirata, francziából ford.); czikkei a
Jogtudományi Közlönyben (1881. A nagyobb és kisebb jurisdictio, A Btk. 116.

§-ához, 1882. Bűnügyi eljárásunkról, Az
1871. évi 8. t.-czikkhez); írt még jogi
czikkeket a Büntető Jog Tárába is. —
Munkája: A képmutató,
vígj. 5 felv.
Picard után ford. Kecskemét, 1864.
Petrik

K ö n y v é s z e t e és ö n é l e t r a j z i a d a t o k ,

Horváth Béla. — Munkája: Hulló
levelek.Bpest, 1884. (Elbeszélések; ajánlva
Jobbaházi Dőry József Tolnamegye egyik
hű fiának.)
Kiszlingstein

Könyvészete.

Horváth Béla, rendőrkapitány, H. József ügyvéd és Motzes Szidónia fia, szül.
1863. jan. 15. Egerben (Hevesm.); tanult
a körmöczbányai reáliskolában, az egri
és gyöngyösi gymnasiumban. 1883-ban
mint fogalmazó-tollnok került az egri
rendőrséghez, hol 1888-ban Eger város közönsége alkapitánynak választotta, hol jelenleg is működik. Akkoriban ő volt Magyarország legfiatalabb rendőrkapitánya,
1894-ben, mint Eger város küldöttje
részt vett Kossuth Lajos temetésén Turinban. — Czikkei a Hevesvármegyei Hírlapban (1893. nov. 26. Jelentése a városi
tanácshoz, 49. sz. Csendőrség-evagy rendőrség ?, 1894. A katonai bánásmódról);
írt az Egri Újságba is; bűnügyi leírásai
a Rendőri Lapokban jelentek meg, mely
lapnak rendes dolgozótársa (Goldberger
László, alias gr. Degenfeld br. Wenckheim
hírhedt szélhámos elfogatása, 1896. 1. sz.
Egy érdekes rablás kiderítése.)
Önéletrajzi adatok.

Horváth Benedek Simon, kegyestanítórendi áldozópap és hitszónok, szül.
1715. okt. 26. Udvarhelyt Erdélyben és
nemes származású volt; 1735. okt. 18.
lépett a rendbe Privigyén ; 1746. aug. 11.
misés pappá szenteltetett föl Nyitrán, (miután Kecskeméten, Tokajban és Debreczenben az alsó osztályokban tanított;
1743—44. Korponán bölcseletet és 1745.
Nyitrán theologiát hallgatott); 1746—47.
Nyitrán a Königsacker gróf fiú nevelője
s a nemes ifjak aligazgatója; 1748—49.
a rhetorica és poesis tanára Beszterczén ;
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1751. Privigyén a novitiusok correpetitora
volt. Hitszónok volt 1752. Debreczenben,
1753—54. Váczon, 1755. Szegeden, 1756—
57. Kecskeméten, 1758—59. Nagy-Károlyban, 1760. ismét Kecskeméten, 1761. Beszterczén, 1762. Aradon, 1763. M.-Szigeten ;
iskola-igazgató volt 1864—65. Medgyesen ; 176(5—68. Szegeden lelkész-helyettes, 1789. Nagy-Károlyban hitszónok, 1770
—75. lelkész-helyettes Szegeden, 1776ban betegen Kecskemétre vonult, hol 1777.
aug. meghalt. — Kéziratban maradt Magyar nyelvtana a Hajos Gáspár kéziratai közt.

tevékenységet fejtett ki és sok áldozatot
hozott. Első neje vargyasi Dániel Judith,
a második: Enyedi Anna, ki 1794-ben
halt meg. — Naplót hagyott hátra, mely
1725-től 1773-ig terjed és a családi dolgokon kívül Erdély beléletére nézve is
több érdekes adatot tartalmaz. E naplóját alkalmasint 1745-ben kezdette meg
és ez eleibe néhány lapot csatolt, melyekre
részint emlékéből, részint más jegyzetekből másolta le az 1745 előtti történeteket. A Keresztyén Magvető 1886. 89—98.
1. és a Hazánkban IX. 1888. 213—224. 1.
közli gróf Lázár Miklós, jegyzetekkel.

Horányi Scriptores Scholar. P i a r u m II.
134. 1. — Csaplár Benedek, R é v a i Miklós
élete I. 34., 64—66., 92—94., 166., 252. 1. és
a rendház jegyzökönyve.

Kővári László, E r d é l y nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 119. 1.

Horváth (Petrichevich)
Boldizsár.
széplaki ifjabb, földbirtokos és unitárius
egyházi főgondnok, H. Boldizsár és Suki
Klára fia, szül. 1714. júl. 4. Kolozsvárt;
1721-től a kis-sárosi, 1725-től a nyáradszent-lászlói unitárius iskolában, 1728-tól
pedig a kolozsvári collegiumban tanult;
1733. júl. beszéddel búcsúzott el az iskolától ; 1734-ben joggyakorlatra ment
Wáró Mihály procurátorhoz; 1735-től Kun
Zsigmond ítélőmester, 1738. deczember
16-tól Mariaffi Dávid Kolozsmegye főispánja szolgálatában állott. Foglalkozása
a gazdászat volt: Meleg-Földvárt, VámosUdvarhelyt és V.-Szentiványban fekvő birtokain és folti jószágában, mely utóbbiért. mint P. Horváth Kozma és Folti Borbála
unokája pert folytatott 1745-től 1764-ig,
részint a maga nevében, részint mint felhatalmazottja több rokonainak. A mellett
Doboka, Küküllő és Torda megyéknek
hites táblabírája volt. Az idejebeli országgyűléseken mint királyi hivatalos jelent
meg. Naplójából kitetszik, hogy ő udvarhelyszéki birtokos is volt. Az unitárius
egyház fő-consistoriumának tagja s 1753.
jún. 13-tól 1778-ban történt haláláig főgondnoka volt; az egyházak és iskolák
ügyei intézésében és védelmében nagy

Horvát Boldizsár,
jogi doktor, a m.
tud. akadémia tiszteleti s a Kisfaludytársaság rendes tagja, szül. 1822. jan. 1.
Szombathelyen (Vasm.) egyszerű polgári
állású szülőktől; tanulmányait szülővárosában, majd Sopronban, a jogot a
győri akadémián végezte. 1841-ben Isťóczy Antal vasvármegyei ügyésznél volt
jogi gyakorlaton. 1842-ben Széli Imre
ítélőmester mellett esküdt fel kir. táblai
jegyzőnek és miután 1843. márcz. az
ügyvédi vizsgát letette, Szombathelyen
kezdett ügyvédi gyakorlatot, majd a városnál főjegyző lett és buzgón működött
annak közügyeiben. Már ekkor feltűnt
Deák Ferencznek és megnyerte e nagy
embernek egész életére kiterjedő becsülését és barátságát. Az 1848-ki pesti országgyűlésen már mint a szombathelyi
választókerület képviselője jelent meg és
e minőségben követte az országgyűlést
Debreczenbe, majd ismét, Buda bevétele
után, újra Pestre és Szegedre is. A szabadságharcz után hadi törvényszék elé
állíttatott és fogságot is szenvedett, de
már 1850-ben amnestiát nyert. Visszatérvén szülővárosába s miután az osztrák jogból a vizsgálatot letette, ügyvédi
irodát nyitott. 1853-ban az ügyvédi gyakorlattól politikai múltja miatt felfüggesztetett; 1854-ben azonban a felfüg-
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gesztés visszavonatott és rövid idővel
ezután a herczegBatthyány-féle vasmegyei
uradalmak jogi tanácsosává neveztetett
ki, mely hivataltól azonban 1861-ben,
midőn képviselővé választatott s Pestre
költözött, lemondott. Apponyi György országbíró, Deák Ferencz ajánlatára, 1860ban az országbirói értekezletre hívta meg.
Itt alapította meg országos hírét, t. i.
az eszméknek nagy zavara uralkodott
akkor a törvénykezés kérdése körül. Legelső jogi tekintélyeink közül is többen
a restitutio in integrum elvéhez ragaszkodtak, a mig H. a vitára eldöntő befolyást nem gyakorolt a jus publicum és jus
privatum közti éles határvonal fölállítása
által. Ezért genialitásának országos elismerését vitte onnan magával haza. Az
1861. országgyűlésen két beszédet tartott,
egyszer nyilt, egyszer pedig zárt ülésben.
Az utóbbi megszerezte neki Eötvös József báró barátságát, a kihez aztán egészfen annak halálaig a legbizalmasabb
viszonyban állott. 1861. decz. 20. a m.
tudom, akadémia, mint művészi szónokot, levelező tagjának választotta meg
és 1864. márcz. 1. foglalta el székét,
értekezvén azon befolyásról, melyet az
osztrák törvénykezési reform erkölcsi és
anyagi életünkre gyakorol; (1868. márcz.
18. tiszteleti tag lett). Az 1862. évet a
külföldi törvényhozások tanulmányozásával tölté, hogy a közélet nyilvánulásait
közelebbről megismerje. Beutazta Német-,
Franczia- és Angolországot, valamint
Belgiumot is. Dessewffy Emil 1863-ban
a megalkotott magyar földhilelintézet
jogtanácsosául és jogi osztálya igazgatójául hívta meg. Az 1865-ben összehívott
alkotmányos országgyűlésre a szombathelyiek újra megválasztották képviselőjüknek. 1866. decz. 1. a közjogi kiegyezés érdekében tartott beszéde, melylyel
a parlament sorompói elé lépett, maga
után vonta a legnagyobb kitüntetést,
mely alkotmányos polgárt érhet. Midőn
a nemzeti alkotmány megalakult, a ko-
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ronázott király, ismét Deák Ferencz ajánlatára, őt igazságügyminiszterré nevezte
ki. Örömmel üdvözölte az 1867. kiegyezést, mert annak alapján lehetségesnek
hitte a magyar állam újra felépítését,
úgy a hazai igazságszolgáltatásnak, törvénykezésnek és bíráskodásnak szabadelvű egészséges reformját. Először is körülvette magát elvrokon és bizalmát biró
szakemberekkel és előterjesztette gyökeres átalakításokat tartalmazó törvényjavaslatait ; elválasztotta a törvénykezést
a közigazgatástól és kellőleg minősített
bírákat nevezett ki; megalapította a bírói függetlenséget az elmozdíthatlanság
és annak egyéb föltételei által, de egyszersmind a birák felelősségét szabályozó
törvénynyel a birói önkényt korlátozva ;
a szükséges tényezők hiányában akkor
még életbe nem léptethető szóbeliség és
közvetlenség rendszerének legalább útját
egyengette ; a királyi curiát semmítőszékre s legfőbb ítélőszékre osztotta s a
királyi táblával együtt megtisztította az
oda nem illő papi s mágnási elemektől;
megkisérlette a királyi tábla felosztását
is, melyet azonban akkor a minisztertanács nem fogadott e l ; a régi úrbéri
viszonyok maradványait megszüntette;
a büntető gyakorlatra vonatkozó intézkedéseiben a bilincsek alkalmazását, a
botbüntetést, a vérdíjat eltörölte. A szorosan saját tárczája körébe tartozó törvényeken kívül élénk és döntő részt vett
az 1865—67. törvényhozás időszakában
létrejött részint alap-, részint más fontos
törvények megalkotásában is, milyenek
a közös ügyekről szóló XII., a zsidók
emancipatiójára vonatkozó XVII., a nemzeti egyenjogúságot tárgyazó XLIV. t.czikk stb. Az úrbéri maradványokat rendező, különféle ily eredetű jogok és
terhek megváltását tárgyazó törvényei a
birtokos aristocratia részéről erős ellenzésre s rosszalásra találtak és elkeseredett kifakadásokat idéztek fel a democrata
miniszter ellen. 1871. máj. 16. lemondott

1149

Horvát—;

miniszteri állásáról ; így kezdeményezett
reformtörekvései csonkán maradtak és
csak évtizedek múlva jutottak részben
érvényre. Lemondása után, az akkor
alkotott és azután más intézetekbe olvadt
magyar földhitel-részvénytársaság és a
municipális-bank igazgató-elnökké választotta. 1877-ig viselte ezt a tisztet és
azért köszönt le, mert a részvényesek
működésével nem volt megelégedve s
nem akarta megengedni, hogy a két intézet tőkéit külországi vállalatokba fektessék. Majd a herczeg Esterházy javaknak legfelsőbb helyről kinevezett zárgondnoka lett. Két év alatt a kezelésére
bizott roppant tömeg rendezését munkába
vette, a tisztázás terveit elkészítette;
közben herczeg Esterházy vendégszeretetét az orvosok és természetvizsgálók
soproni gyűlésén Kismartonban ésFraknó
várában fényesen képviselte; de tervei
keresztülvitelében legyőzhetetlen akadályokra találva, az állást másoknak engedte át és nyugalomba vonult. E mellett
a képviselőháznak ezentúl is köztiszteletet élvező tagja s egyik dísze maradt.
Ő volt az egyetlenegy minisztere a magyar alkotmányos életnek, ki megelégedvén hű szolgálatai általában elismert
nimbusával, sem titkos tanácsosi excellentiás czímet, sem rendjeleket vagy főrendiházi tagságot nem visel, nem kért
soha s megkínálva sem fogadott el, mindenkor megőrizve tiszta democrata jellemét. 1878 óta minden pártköteléken
kívül maradt ; támogatta a kormányt,
valahányszor az előlépést tett azon elvek
felé, melyeknek ő szolgálatában állott.
Szemeinek nagyfokú elgyengülése, roncsolt egészsége s a közélet folyamával
való fokozódó elégületlensége arra bírták, hogy az országgyűlés legutóbbi feloszlatása után a politikai pályáról viszszavonuljon. Ezt temesvári választóinak
egy szép levélben adta tudtukra. A parlament júl. 1. ülésében tartott nagy beszéde politikai hattyúdala volt. Minthogy
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fogyatékos látóerejét nagyszerű emlékező
tehetsége jó részben pótolja s a mit felolvasó titkárától hall, azonnal felfogja
és soha el nem felejti, most a reá nézve
lehetetlen írást diktálással pótolja s emlékezéseit tollba mondva, érdekes emlékiratait főleg minisztersége idejéből
előkészíti. Nagy jogász érdemeinek elismerése fényes kifejezést nyert a m.
kir. egyetem jogi kara részéről is, midőn
az egyetem százados emlékünnepe alkalmából díszdoktori oklevéllel tüntette ki.
— Költeményei s elbeszélései a Regélőben (1839-41. HRVTH BLDR és H - t h
B—r alájegyzéssel és u. ott, 1840. 32—
34. sz. Kivonatok úti-naplójából); Álom
és valóság cz. hosszabb költeményéből két
strófát közölt a Pesti Hirlap (1885. 205.
sz.), kettőt a Bud. Szemle (1885—86.),
három alkalmi versét István főherczeghez 1847. a Pápai Lapok (1886. 23. sz.)
és a Pesti Hirlap (1886. 158. sz.) hozták ; egy 1864-ből a Vasárnapi Újságban
(1874) és egy más költeménye a M. Szalonban (X. 1889.) jelent meg. Czikkei:
Kodifikatio terve a Jogtudományi Hetilapban (1866) és a Budapesti Szemlében
(1886. A köztörvényhatóságok rendezéséről) ; Nyilt levele a Jogtudományi Közlönyben (1867). A fővárosi szabadelvű
lapoknak (különösen a Pesti Naplónak a
60-as években) keresett dolgozótársa és
vezérczikkirója volt. Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. — Munkái •
Parlamentarismus.
1. Municipium
és
Pest, 1866. (Névtelenül.) — 2. A birói
hatalomról szóló törvényjavaslat megvitatása alkalmával tartott beszéde. U.
ott, 1869. — 3. Emlékbeszéde Szemere
Bertalan felett. Bpest, 1875. (M. tudom,
akadémia Évkönyvei XIV. 6.) — 4. Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett. U. ott,
1877. (M. tudom. Akadémia Évkönyvei
XVI. 1.) — Kézirati munkáiról a M.
Szalon (1885) ezeket í r j a : «Az őszszel
befejezi azt a közjogi essayt, melyet a
Revue des deux Mondesnak szánt, hogy
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a külföld politikusainak tiszta fogalmuk
legyen Magyarország államjogáról. Ezt
követi 1847 óta nyilvánosan elmondott
parlamenti, akadémiai, jogászgyülési és
egyéb szónoklatainak gyűjteményes kiadása. Pendantja lesz a szónoklatoknak
H. költeményeinek kiadása, melyeket a
harminczas és ötvenes évek közt írt, és
végül ezeket a műveket betetőzi emlékirata egész közpályájáról.» — Arczképe
kőnyomat: Barabás rajza után 1866-ban
nyomt. Pollák testvérek (Vereby Soma,
Honpolgárok Könyve I. kötetében.)
Ország

sz.

Tükre

arczk.

1862. 9. SZ. a r c z k . ,

—

Vereby

K ö n y v e I. P e s t ,
Újság

a Külföld
Akadémia

1864.

11.

Honpolgárok

1866. a r c z k .

1866. 23. SZ. a r c z k . —

a Nagyvilág

Közlöny

Soma,

—

Vasárnapi

Magyarország

és

1866. 18. SZ. a r c z k . — Hazánk
1867.

11. SZ.

Értesítője
1869.

arczk.

—

M.

1868. 98. 1. —

53. s z .

—

Wyatt,

és

tudom.
Budapesti

Hungarian

C e l e b r i t i e s . L o n d o n , 1871. — Fővárosi
Lapok
1870. 236. SZ. (H. i f j ú k o r á b ó l . ) — Kákay
AraEllenőr
nyos, N a g y f é r f i a i n k . B p ş s t , 1874. —
1879. 615. s z . — Kun László, A m a g y a r i g a z -

ságügyi k o r m á n y z a t Horváti) Boldizsártól
P a u l e r T i v a d a r i g . B p e s t , 1880. — Délmagyarországi

Petrik

Lapok

1884.

I.

Könyvészete. —

8 8 . , 244., 245. SZ.

Kiszlingstein

—

Köny-

v é s z e t e . — Sturm, Ú j O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 1887—1892. B p e s t , 225. 1. —
Irodalomtörténeti

Közlemények

Nagy Lexikona

I . 1891. 120. 1. —

Pallas

I X . 375. 1. ( T ó t h L ö l ' i n c z . )

Horváth Böske, született 1845-ben
Székesfehérvárit; neveltetését nagybátyja
Zsömböry Ede házánál nyerte, ki a
beszéddel együtt versekre tanította húgát.
A költészet iránt fogékony kis leány
már 13 éves korában megírta első költeményét Petőfi szelleméhez cz., mely
azonban soha sem jelent meg. Talán
többi verseinek is ez lett volna sorsa,
ha a véletlen Arany János kezébe nem juttatja Heine Asrájának fordítását, és a
nagy költő a kis leányt buzdítá. A nagybácsi házát sűrűen látogatták a fővárosból az irodalmi ismerősök. Remellay
el-elcsempészett egy-egy költeményt a
kis írónőtől (1864) egy-egy szépirodalmi
lap számára ; a pesti Hölgydivatlap szerkesztője pedig állandó munkatársul kérte
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fel. Fiatal leánykorában Bernardine franczia írónak Levelek unokahugomhoz cz.
czikksorozatot közölt a Nők Lapjában. Irt
még költeményeket a Családi Körbe s
Nefelejtsbe. — Munkája: Horváth Böske
költeményei. Bpest, 1886. (Ism. Nemzet
312. sz., a székesfejérvári Szabadság
1887. 41.. 42. sz.) — Álneve Mirola.
Figyelő

X I I I . 107. 1. — Fáylné-Hentaller

Ma-

riska, A m a g y a r í r ó n ő k r ő l . B p e s t , 1889. 97.1.

Horváth Cyrill (József),
bölcseleti
doktor, kegyestanítórendi áldozópap, egyetemi tanár és a m. tudom, akadémia
tiszteleti tagja, H. József és Végh Erzsébet fia; szül. 1804. okt. 17. Kecskeméten
(Pestm.); első oktatója egy már koros
ex-apácza volt, ki a szerzet eltörlése
után kis gyermekek tanításával foglalkozott; a hittanba egy szent Ferenczrendi szerzetes által vezettetett be. A
helybeli kegyesrendiek gymnasiumának
első osztályába 1815-ben lépett. Ezt
elvégezvén, 1816-ban szülei Budára küldték őt a német nyelv elsajátítása végett.
A fővárosi élet tarkasága s látványosságai, a katonai és templomi zene mélyen megragadták idealistikus lelkületét,
valamint nagy vonzó erővel hatott reá
a szinház, a hol kivált a színművek és
operai előadások gyönyörködtették, de a
vígjátékot nem szerette. 1818-ban a
gymnasium IV. osztályát Kecskeméten
végezte Kováltsik Tamás kegyesrendi
tanár vezetése alatt, a kinek valamennyi
tanára között legtöbbet köszönhetett;
ettől kapott könyveket olvasásra s a
komoly foglalkozás iránti szeretetet e kitűnő paedagogus ébresztette fel benne
s érlelte meg lelkében állandó hajlammá.
1819 és 1820-ban Privigyén iratkozott
be a gymnasium növendékei közé, a tót
nyelv elsajátítása végett. A VI. osztály
bevégzése után 1820. okt. 10. itt lépett
a kegyes tanítórendbe s keresztneve
mellé szerzetesi melléknévül a Cyrill
nevet nyerte. 1820—21-ben a trencséni
társházban lakott mint ujoncznövendék;
36. tv sajtó

alá adatott

1896.

február

1,
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1822-ben Podolinban és 1823-ban Váczon tanárkodott; 1824—25-ben ugyanott
a philosophiai tudományokkal foglalkozott és az utolsó tanév végén bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1826-ban Nyitrán és 1827-ben Szent-Györgyön theologus
volt. 1828. aug. 6. áldozópappá szenteltetett föl. 1828—29-ben gymnasiumi
tanár volt Váczon; 1830-ban Szegedre
tették át. hol 1844-ig a bölcseletnek rendes tanára volt. 1834. nov. 8. a magyar
tudom, akadémia levelező, 1836. szept.
10. rendes taggá választotta, (1865. decz.
tiszteleti tag lett.) 1844-ben a szegedi
gymnasium és lyceumnak igazgatója lőn.
Már mint bölcselettanár alapított egy
önképzőkört és azt saját könyvtárából
300 könyvvel látta el. 1848-ban Pestre
költözött, hogy ott, kegyes tanítórendi
kormánytag lévén, a rend közügyeinek
igazgatásában tettleg részt vegyen. 1849ben a pesti fögymnasium igazgatója lett.
1851-ben Toldy Ferencz, H. rábeszélésére
írta a M. Nemzeti Irodalom történetét,
melyet neki ajánlván, ezt előszavában
fölemlítette. 1859-ben visszament Szegedre, hol mint főgymnasiumi igazgató
és tanár működött. 1860-ban Pestre
helyeztetett át és mint kegyestanítórendi
kormánytag és levéltárnok hivataloskodott. 1861—62-ben a pesti egyetemen a
philosophiának helyettes tanára volt.
1863. a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság tagjául neveztetett ki. 1864-ben az
egyetemen a bölcselet ny. rendes tanára
lett és mint ilyen halálaig működött.
1869-ben a paedogogia tanárát helyettesítette az egyetemen, 1875-ben mint
félszázados bölcseleti doktor új oklevéllel tiszteltetett meg. (M. Állam 265. sz.)
Tanítványai ma is lelkesedéssel beszélnek arról a lángoló hazaszeretetről és
buzdító enthusiasmusról, melylyel e lelkes férfiú nemzeti irodalmunk történelmének egyes nevezetesebb korszakainál
fejlődésünk vagy hanyatlásunk okait
ecsetelte ; s hogy ne csak tanítson, de
Id. S z i n n y e i J . , Magyar Írók IV.
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ébreszszen és honszeretetre lelkesítsen,
a történelem megmásíthatlan adataival
bizonyította be, hogy nemzet dicstelenül
és örökre csak úgy enyészhetik el, ha
önmaga mond le életéről és jogairól és
tunya tespedéssel állja útját önerői kifejlődhetésének és megizmosodhatásának.
Midőn önképzőkört nem alakíthatott,
mert ezt megtiltották, saját lakásán
gyűjté maga körül tanítványait, hogy az
iskolai élet követelte munkán kívül kiki
önerejéből is próbálkozzék
valamely
dolgozattal, melynek tárgyát az illető
saját tetszése s hajlama szerint választhatta s a melyet aztán az ő vezérlete
alatt kölcsönösen bíráltak és fejtegettek;
ő maga is éber figyelemmel kisérte az
ifjak törekvéseit; serkentette, lelkesítette s kitartásra intette őket. Meghalt
1884. nov. 5. Budapesten. A m. tudom,
akadémiában 1885. nov. 23. P a u e r l m r e
tartott fölötte emlékbeszédet. — Költeményei a Regélőben (1834—35); a Budapesti Árvizkönyvben (1837); Jolánta,
szomorújáték öt felv. (a Buda cz. zsebkönyvben. Buda, 1839.); Kupa, szomorújátékból két jelenetnyi mutatvány a Szikszói Enyhlapokban (1853); bölcseleti dolgozatai a m. tudom, akadémia Evkönyveiben (IV. 1837. A philosophiai rendszerek méltatása, székfoglaló értekezés,
V. 1842. Az Isten és a világ közti viszonyról, VII., 1846. VIII. 1860. Az isteneszme
eredete) ; az Akadémiai Értesítőben (1850
—1854. A bölcsészet eszméjéről, 1855—
59. A positiv és a negativ pbilosophia.
1861 — 63. Schelling philosophiájának időszakai, Beély Fidel emlékezete, V. 1865.
Cartesius bölcsészeti főelve, Cartesius ismerettana, 1866. Cartesius dualismusa);
az Egyházi Lapokban (1867—68. Subjectivismus és objectivismus a philosophiában); a M. Philosophiai Szemlében (1882.
A philosophálás akadályai). Programmértekezései: a pesti kegyes tanítórend nagygymnasiumának Értesítőjében (1851. Nevelési álláspontok, 1852. Mi a művelés ?
37
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1853. Mi a tanítás? 1855. A tanodai műbecslésről, 1856. A lyrai művek tanodai
felfogásáról, 1857. A tanrendszer gyakorlati becsének föltételeiről, 1858. Az írók
tanodai jellemzéséről); a szegedi kegyes
tanítórendi nagygymnasium Értesítőjében (1859. A felgymnasiumi olvasókönyv
álláspontjairól); a Tanodai Lapokban
(1827. Tanügyi levelek); azUjM.Múzeumban (1857. Mit eredményezett nálunk aesthetikailag a mult? 1859. Nevelésügyi
szakaszok: összszerű eligazodás, 1860.Mit
szükségei nálunk aesthetikailag a jelen ?),
a Népiskolában (1871.. 1874. Paedagogiai
levelek); könyvismertelések és bírálatok
az Autonómiában (1868 — 69.), a Szabad
Egyházban (1870.), a Budapesti Közlönyben (1872.) — Munkái: 1. Óda főtiszt,
és tudós Grosser K. J á n o s n a k . . . a kegyes
szerzet főigazgatójának, midőn szab. kir.
Szeged városa lyceumát meglátogatná.
Szeged. 1834 — 2. Óda, melylyel mélt.
és főt. Lonovics József úrnak csanádi püspöki székébe iktatásakor hódol a kegyes
szerzet szegedi háza 1834. U. ott. — 3.
Tyrus, szomorú játék 5 felv. Buda, 1834.
(Eredeti Játékszín, kiadja a m. tudós társaság 2. köt. Az akadémiai pályázaton
Vörösmarty Vérnásza mellett dicséretben
és ivenként öt aranyban részesült.) — 4.
Gyoroki Edelspacher Pál emléke. Szeged, 1834. — 5. Óda főtiszt, t. Grosser
János ú r n a k . . .midőn főigazgatói hivatalára közakarattal újólag megválasztatott
aug. 5. 1835. U. ott. — 6. Óda mélt. és
főt. Lonovics József csanádi püspök úrnak, midőn Szeged törvényes meglátogatásakor híveinek a bérmálás szentségét
feladná, a kegyes szerzet háza 1835. U.
ott. — 7. Kuthen kun király, szomorújáték öt felv. U. ott, 1838. (Horváth Cyrill
színművei I.) — 8. Óda főtiszt. Grosser
János úrnak . . . midőn főigazgatói hivatalára közakarattal újólag megválasztatott
Váczon 1838. a szegedi ház. Vácz. — 9.
Óda mélt. és főtiszt Lonovics József csanádi püspök úrnak, midőn az iskolák

nagyváradi kerületének főigazgatójává kineveztetett, a szegedi lýceum 1838. Szeged. — 10. Óda mélt. nagy-károlyi gróf
Károlyi György úr ő nagyságának, midőn
t. n. Csongrád vármegyében mint főispányi helytaitó máj. 2. 1839. beigtattatnék. a kegyes szerzet szegedi háza.
U. ott. — 11. Óda főtiszt. Grosser Ker.
Jánosnak .. . midőn 1841-ben a szegedi
házat törvényesen meglátogatta. U. ott.
— 12. Vetélytársak,
szomorújáték öt
felv. Kecskemét, 1850. (Alföldi Színműtár, kiadja Horváth Döme I. Ism. Pesti
Röpívek 6. sz.) — 13. Örömszózat dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József apóst,
cs. k. felségének menyegzői ünnepélyére.
Pest, 1854. (Költemény.) — 14. A philosophiai módszerek jelen
állapotjáról.
U. ott, 1867. (Értekezések a bölcsészeti
tudományok köréből. 1.1.) — 15. A philosophiai módszerek akadályairól
U. ott,
1868—69. (Értek, a bölcs, tudom, köréből, I. 8. 9.) — 16. Apáczai Csere János
bölcsészeti dolgozatai. Szerk. U. ott, 1869.
— 17. Horváth Cyrill összegyűjtött szépirodalmi munkái. Kiadja Horváth Döme.
Kecskemét, 1896. (Sajtó alatt hat kötetben.)
— Kéziratban értekezések, színművek és
bírálatok a m. tudom, akadémia, a budapesti egyetem és a tanárvizsgálóbizottság
levéltáraiban. Levele Mátray Gáborhoz,
Szeged, 1859. ápr. 8. (a m. n. múzeum
kézirattárában.) Naplót is hagyott az utókorra, mely a budapesti rendház könyvtárában van. — Arczképe és névaláírása
kőnyomat, rajzolta Barabás 1851-ben,
nyomt. Walzer A. F. Pesten (kiadták hála
emlékeűl tanítványai.)
Vjabbkori
renczy
napi

Ismeretek

és Danielik,
Újság

Tára

I V . 388. 1. —

M . í r ó k I . 193. —

FeVasár-

18GG. 51. s z . a r c z k . ,

1884. 4 5 . s z .

arczk.

—

Hazánk

1866.

arczk.

—

Egyetemes

és a Külföld
M.

Encyclopaedia

273. ( V a s s J ó z s e f . ) — HL. tud.
sítője

1867.

Akadémia

149., 159., 1869. 126., 1884.

205., 1885. 202., 1890. 130. 1. — Toldy
Nemzeti Irodalom Története. —
és a Nagyvilág
VII.

242,,

399.,

X X . 321.,

sz.
IX.
Érte193.,

Ferencz,
Magyarország

1875. 4 8 . Sz. a r c z k . —

XVIII.

5.

Figyelő
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Horváth
1.

—

1884:

M.

Állam

287.,

307.,

314.

(Csaplár B.), 287. SZ., Nemzet 293., 305., 306.
sz., Egyetértés 306., 307. sz. (Hoitsy Pál), P.
N api ŕ 305. SZ., Budapesti

Hirlap

Függetlenség

3 0 6 . SZ., Fővárosi

Ország-Világ

4 5 . SZ., Pesti Hirlap

306., 307. SZ.,
Lapok

261. SZ.,

3 0 5 . , 307. SZ.

— Pauer Lmre, E m l é k b e s z é d H o r v á t h Cyrill
felett. Bpest, 1885. — HI. Akadémiai
Almanach
1886. 341. 1. (Nekr.) — Kalmár Endre r e n d f ő n ö k , Az U r b a n e l h u n y t ( k e g y e s t a n í t ó - )
rendtagok kegyeletes emlékezete. Bpest,
1886. 2—14. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibliogr. — Homyik József, E g y lap i r o d a l m u n k
történetéből. K e c s k e m é t , 1889. 18. 1. — Kecskeméti

Nagy

Képes

Naptár

1893. 145. 1. a r c z k .

— Beöthy Zsolt, A M a g y a r I r o d a l o m T ö r t é nete. Bpest, 1896. 368. 1. (Szász K á r o l y . ) —
Ö n é l e t r a j z i a d a t o k ós g y á s z j e l e n t é s .

Horváth Cyrill (József), bölcseleti doktor. zircz-csiszterczi-rendi áldozópap és
tanár, szül. 1865. nov. 25. Veszprémben ;
ugyanitt járt iskolába s a VI. osztályt
bevégezvén, 1882. aug. 27. Zirczen a
csiszteri rend növendékei közé lépett. Az
ujonczév leteltével gymnasiumi tanulmányait Egerben folytatta s 1885-ben befejezte. A hittudományokat 1885—86-ban
az innsbrucki egyetemen hallgatta, 1886
— 87. Zirczen a rendi hittudományi intézetben, melynek 1887-ben Budapestre történt áthelyezésével itt hallgatta a hittudományokat 1889-ig, mely idő alatt egyúttal hallgatója volt az egyetemnek is,
hol 1889. máj. bölcseletdoktori oklevelet
szerzett és aug. 11. pappá szentelték. Azután a zirczi magán gymnasiumban alkalmazták tanárnak. 1890-ben tanári oklevelet szerzett és 1894-ig Baján működött
mint gymnasiumi tanár, midőn Egerbe
helyeztetett át, hol jelenleg is működik.
1895-ben egyetemi magántanárrá habilitáltatott. — Bajzokat, költeményeket és
irodalomtörténeti czikkeket írt a Színházi
Évkönyvbe (Kecskemét. 1882); a Kath.
Hetilapba (1883—86.) ; a Közoktatásba
(1884. Az Odyssea XI. és az Aeneis VI.
éneke, hatásuk az újabb keresztény epikusokra, 1885. Naiv eposzunk); a Veszprémi Közlönybe (1885-től 1887. 41—43.
sz. Magyar vígjáték 1807-ből, 1888. Katho-
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likus szépirodalom 1889) ; a Leányvilágba
(1885. Emberek és művészetek, dr. költ.
Wildenbruch E. után, 1889.); az Egyet.
Philol. Közlönybe (1889. Panasz, költ.
Reinmar der Alte után, Pótkötet: Elválás, költ. Dietmar von Eist után); a M.
Szemlébe (1889. költ., 1893. A magyar
irodalomtörténet és iskoláink, A kódex,
1894. Egy költő idillje, Irodalmi moral,
A Margit-sziget és Kódex-irodalma, Nemzetiség, Post festa, 1895. Nemzeti irodalom, Kirakatok kora, Értesítők); a M. Ifjúság Rózsafűzérébe (Székesfehérvár 1889
—90. Az új évfolyam kezdetén, Mitä itket
pieni lintu ? finnből ford.); a Kath. Egyházi Közlönybe (1890. A Katalin-legenda
kérdéséről) ; a Bajai Közlönybe (1890.
Poetai reliquiák a régi jó világból, 1891.
A hun utódok, Supka Jeromos, A színházból, 1892. Rákóczy Ferencz Rodostón,
Oda gymnasium felavatására, A természeti környezet hatása szellemi életünkre,
Holmi poros írásukról, 1893. Czövek Frigyes, Tóth Kálmánról, A tizenegyedik
órában, 1894. Fanny, Tóth Kálmán-ódapályázatunk, Okirat a szobor talapzatában. Tóth Kálmán és Baja városa); az
Irodalomtörténeti Közleményekbe (1891.
Egy ismeretlen magyar codex nyomai.
1892. Pelbárt és a verses Katalin-legenda, 1894. Codex-tanulmányok. I. Bodcodex, Lobkowitz-codex, 1895. Michael
de Ungaria XIII beszéde) ; a Budapesti
Szemlébe (1895. Codexeink Mária költészetéhez) ; a bajai csiszterczi r. főgymnasiumának Értesítőjébe (1892. Codex-irodalmunk példái s a Példák könyve, 1893.
Önképző-körünk jubileuma) ; a KatholikusSzemlébe (1891—92. könyvism., 1894.
Régi legendáinkból, Szegedi Gergely énekes könyve, 1895. könyvismertetés); a
Bölcseleti Folyóiratba (1892. A lélek kérdéséről. A bölcselet magyar nyelve, A
magyar nyelvészeti irány); az Ország-Világba (1894. A bajai Tóth Kálmán-szobor történetéhez); a Tóth Kálmán EmlékAlbumba (Baja, 1894. A bajai idill); a
37*
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Hevesvármegyei Hirlapba (1894. Irodalom
és művészetbarátok köre Egerben, A nő az
«Ember tragoediájá»-ban); a Beöthy Zsolt,
M. Irodalom Történetében. Bpest, 1896. (I.
k. Középkori költészetünk. I. Legendák és
egyházi énekek. II. Világi költészet.)—Munkái: 1. Zárda-dalok. Irta V. Horváth J.
Pápa, 1884. — 2. Két régi dráma 1807—
1832. Szombathely, 1886. (I. Katicza. Rosty
Zsigmondtól 1832. II. Arandó és Miranda
1807.) — 3. Berzsenyi és a Mondolat. U.
ott, 1888. (Különnyomat a Vasm. Lapokból.) — 4. Temesvári Pelbárt és beszédei. Budapest, 1889. (Különnyomat az
Egy. Philologiai Közlöny Pótkötetéből.
Ism. Ung. Revue, Katholikus Szemle,
Egyházi Közlöny, Irodalmi Szemle.) —
5. Temesvári
Pelbárt és
codexeink
Ugyanott, 1891. (Különnyomat a Budapesti Szemléből. Ism. Akadémiai Értesítő.) — 6. Nemzeti irodalmunk a reformáczióig. Ugyanott, 1891. (A Margitlegenda, Szent Bernát hymnusa, Szent
Báriám élete czímű legenda, a Katalinlegenda sat. bő fejtegetése. Különny. a
Kath. Szemléből. Ism. Irodalomtört. Közlemények 1892., M. Szemle, Kath. Egyházi Közlöny.) — 7. A magyar
nemzeti
irodalom története. A középiskolák felső
osztályai számára. U. ott, 1893. (Ism. Irodalamtört. Közlemények,Tanáregylet Közlönye.) — 8. Pomerius. U. ott 1894. (Ism.
Századok.) — 9. Beszéd, melyet 1894.
jún. 3. Baján Tóth Kálmán érez-szobrának leleplezése alkalmából mondott. Baja,
1894. — 10. Jókairól. Eger, 1894. (Kül.
ny. a Hevesvármegyei Hírlapból.) — Szerkesztette a Tóth Kálmán Emlék-Albumot
Baján 1894-ben.
Akadémiai

Értesítő

1890. —

K ö n y v é s z e t e 1891. —
nyek

1893.

Magyar

—

Egyet.

Könyvészet

Nyelvemlékeink.
czi-rend
(Szabó

Emlékkönyve.

Horváth

Irodalomtört.
Philol.

Közlöny

1892—93. —

1893.

Zolnay

B p e s t , 1894. —

Ignácz
Közlemé-

A

—

Gyula,
cziszter-

B u d a p e s t , 1896. 342. 1.

Otmár.j

Horváth Dániel (széplaki Petrichevich), cs. kir. fő-strázsamester (őrnagy),
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H. Dániel és Toldi Mária fia, a magyar
színészet nagy maecenása volt; midőn
1821. márcz. 11. a Kolozsvári nemzeti
szinház megnyílt, az ő szava hangzott
először: elszavalta saját Előszó (Prologus) cz. költeményét; (megjelent Könyves Máté Játékszini Koszorújában Pesten 1834. 109—113.1.); azután az általa
fordított Korner Zrinyi-jét adták elő.
(Már előbb 1000 frt alapítványt tett egy
páholyra.) 1824—26-ban a szinház intendánsa is volt. Mint királyi hivatalos
M.-Zsákodról az országgyűlésre utaztában
1842. jan. 25. Nagy-Szebenben szélütés
érte és rögtön meghalt. Özvegye gróf
Lázár Éva 1857. márcz. 24. halt el Kolozsvárt 77 éves korában. — Munkái:
I. Zrinyi, vitézi szomorújáték öt felv.
Irta Korner Theodor, f o r d . . . Kolozsvár,
1819. — 2. Az öss-anya, szomorújáték
öt felv. Grillparzer után ford. Pest, 1824.
(előadták: 1835. aug. 11. és szept. 28.
Debreczenben, 1842. aug. 5. Pesten. Ism.
Egyet. Philol. Közlöny.) — Többi színművei: Eliszka, és a lengyel király Hassaureck után németből ford, (előadták
1830. nov. 28. Rozsnyón, Miskolczon
1832. jan. 3., Lengyel király házassága
cz., 1835. máj. 21. Nagyváradon, jún. 25.
Budán, szept. 8. Debreczenben és 1838.
máj. 18. Pesten.); Burgaui Adelháid, új
vitézi játék négy felv. Weisenthurm Johanna után ford, (előadták 1831. okt.
28. Miskolczon); Mária vagy az asszonyi érdem, erkölcsi rajzolat öt felvonásban
Ziegler után ford, (előadták 1832. nov.
22. Miskolczon és 1834. decz. 20. Budán);
Két özvegy, vagy hűség a sírig, vígjáték
egy felv. Holbein után ford, (előadták
1840. ápr. 4. Pesten). Benkő még két
színművét említi: Zuelma, eredeti és
Paoli dr. három felv. Friedrich után
ford, (utóbbinak kézirata megvan a budapesti nemzeti színházban). — Vízkereszt éje cz. beszélye fiának P. Horváth
Lázár Honderűjében (1844 I.) jelent meg.
— Levelét, kelet nélkül (mely Korner
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Zrínyijéről szól) a Kolozsvár (1893. 73.
sz.) hozta.
Honművész
1838.
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26.,

1834. 71., 103. SZ.,
41.

SZ.

—

Der

1835. 54. SZ.,

Siebenbürger

Bote

1842. 51. sz. — Kővári László, E r d é l y n e v e z e t e s e b b c s a l á d a i . K o l o z s v á r , 1854. 119., 120.
1. — Gróf Lázár Miklós, A g r ó f L á z á r c s a l á d .
K o l o z s v á r , 1858. 238. 1. — Benkő, M. S z i n v i l á g 101., 128. 1. — Figyelő X V I I . 155. 1. —
Petrik B i b l i o g r . és e g y k o r ú s z í n l a p o k .

Horváth Dániel, zircz-cziszterczi rendi
áldozópap és tanár, a jenai tudós társaság tagja, szül. 1785. nov. 15. Győrött;
1805. okt. 15. lépett a rendbe; 1809.
máj. 22. pappá szentelték; 1809—13.
borzavári, porvai s esztergári lelkész;
egyúttal 1812—13. a növendékek tanára
Zirczen; 1813—14. gymnasiumi tanár
Székesfejérvárt, 1814—17. tanár és igazgató Pécsett; 1817—19. porvai lelkész,
1819—20. gymnasiumi tanár Egerben,
1820—21. könyvtárőr és esztergári lelkész, 1821—26. gymnasiumi igazgató
Székesfejérvárt, 1826—27. a növendékek
tanára Zirczen, 1827—63. lelkész Herczegfalván. 1863-ban nyugalomba vonult.
Meghalt 1866. jan. 26. Zirczen. — Munkái: 1. Nagy tiszteletű
Fittler
Imre
úrnak a Zircz-, pilis- és pásztói apátság
áldozó papjának, midőn Előszálláson
születése napját június fogytán 1836.
ünnepelné. Székes-Fejérvár. (Költemény.)
— 2. Nagyságos Verbói Szlűha
Imre
úrnak, midőn jászok és kunok főkapitáni székét elfoglalná, bojt elő havának
VI. napján 1837. tisztelettel örvend. . .
U. ott, 1837. (Költ.) — 3. A bölcseség
vigasztalásai, Anicius Manlius Torquatus
Severinus Boethius után magyarul.. .U.
ott, 1838. — Kézirati munkája: Magyarország polgári s védő alkotásának első
eredetét és talpkövet Ázsiában kell, és
csak utóbbi lassú kiképzését lehet az
európai feudale szistemában keresni. Bodzavár (?) 1819. (4rét 50 lap a m. nemz.
múzeumban.) Levelei Horvát Istvánhoz
Pécs. 1815. Szent András napján, 1817.
május 9-én és Zircz, 1817. június 24-én

(szintén a magyar
ban.)
Petrik

lékkönyve.

Bibliogr.

—

nemzeti

múzeum-

A cziszterczi-rend

Em-

B p e s t , 1896. 345. 1. ( S z a b ó O t m á r . )

Horváth Danó, árvaszéki ülnök, H.
Miklós és András Mária szegény iparos
szülők fia, szül. 1850. szept. 22. BalassaGyarmaton (Nógrádm.); középiskoláit a
selmeczi ág. ev. lyceumban végezte; a
jogi tanulmányokat az eperjesi collegiumban hallgatta; az ottani jogász-egylet, a Kölcsey-kör és a dalegylet elnöke
volt. A jogi államvizsgák befejezése után
szülővárosába ment, hol 21 éves korában
lapszerkesztő lett; politikai s társadalmi
czikkeivel hasznos működést fejtett ki.
1877-ben vármegyei aljegyzőnek, később
árvaszéki ülnöknek választatott meg.
tiszteletbeli főjegyzőséggel is kitüntették.
Elnöke a balassa-gyarmati iskolaszéknek
és tagja minden városi bizottságnak.
Balassa-Gyarmaton csaknem
minden
egylet létesítésénél és fejlesztésénél közreműködött; így Komjáthy Jenő korán
elhunyt költővel ő indította meg a Madách Imre-emlék ügyét; több ezer forintot gyűjtve, Roskovics Ignácz festménye jelenleg Nográdmegye tanácstermét díszíti s 2500 frt alapítvány maradt
a nógrádi középiskolák tanulóinak ösztöndíjaira. — Munkája: Talizmán. Balassa-Gvarmat, 1871. (Költemények.) —
Szerkesztette az Ipoly cz. balpárti politikai közlönyt 1871—72-ben és a Nógrádi Lapok és Honti Hiradó cz. szabadelvű politikai hetilapot 1874-től 1895.
máj. 5-ig Balassa-Gyarmaton.
Petrik

Könyvészete.

—

Ország-Világ

51. sz. a r c z k . és ö n é l e t r a j z i

1890.

adatok.

Horváth Domokos, karmelita szerzetes Győrött. — Munkája: Jubilum Coeleste et Onomasticum primum, per sentimenta religiosa, ad Christianam, Religiosamque perfectionem allicit, ac movet;
alterum ad Celebriorum Virorum merita,
virtutesque recensendas, ac recolendas
modum, formamque praebet, quo d cl ari s
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breviter versibus exposuit. Weszprimii,
1822.
Petrik Bibliogr.

Horváth Döme, nyug. királyi táblai
tanácselnök, H. Cyrill egyetemi tanár
testvéröcscse, szül. 1819. okt. 16. Kecskeméten egyszerű kézműves szülőktől;
a középiskola első osztályait az ottani
kegyestanítórendiek gymnasiumában végezte. Szülei elhalván, korán árvaságra
jutott és így a gymnasium utolsó éveit
legidősebb testvére Cyrill védszárnyai s
vezetése alatt Szegeden és Budán tanulta, bölcseleti tanulmányait pedig a
szegedi kegyesrendi lyceumban fejezte
be. A jogtudományt a pesti egyetemen
és az egri érseki akadémián hallgatta.
1841-ben ügyvédnek esküdött fel és joggyakorlatra szülővárosába ment, hol
1842-től 1849-ig mint tiszti ügyész és
városi tanácsos működött. Elénk részt
vett a politikai s közművelődési ügyekben, és már ekkor barátja s pártfogója
volt az íróknak és maecenása a magyar
irodalomnak. Az 1848—49. események
alatt mint bizottsági tag és népfelkelési
biztos tette meg hazafiúi kötelességét.
Ezért a szabadságharcz után üldözték,
javait zár alá vették, rendőri felügyelet
alá helyezték, sőt ügye a haditörvényszék elé is került; azonban befolyásos
pártfogóinak közbenjárására ügye kedvező fordulatot vett és fölmentetvén,
Kecskemétre vonult vissza, hol több évig
kisded családjának és gazdaságának élt;
minden üres idejét az irodalmi s társadalmi
téren a közügyeknek szentelte. A helyi
kegyesrendi gymnasiumnak 8 osztályúvá
kiegészítése, a vidéki magyar színészetnek föllendülése, a takarékpénztár-egyesület és a gazdasági egyesület létesítése
körül is nagy érdemei vannak. 1861-ben
országgyűlési képviselővé választották.
Az országgyűlés alatt (1861) Pest vármegye közönsége megválasztotta másod
főügyészszé s 1867-ben első főügyészszé. Első ízben csak nyolcz hónapig
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szolgált, mert akkor az alkotmányos
pestmegyei tisztikarral együtt ő is visszalépett; másodízben pedig harmadfélévig
viselte e hivatalát. Az 1865—68. országgyűlésre Kecskemét városa részéről ismét megválasztatott képviselőnek; úgy
szintén az 1869., 1872 és 1875. országgyűlésekre is. Mind végiglen Deák Ferencznek tántoríthatatlan híve maradt.
Mind a négy országgyűlésen, mind az
időközben összehívott r. kath. congressuson, a hová szintén megválasztották,
ügybuzgalmával és tárgyszerű felszólalásaival tünt ki; úgyszólván állandó osztályjegyző, egyes szakbizottsági s központi előadó volt. 1869. jún. 24. Horváth
Boldizsár igazságügyi miniszter kinevezte
tanácsossá, 1875. május 19. pedig a királyi táblához helyeztetett át tanácselnöki
minőségben. 1886-ban szemei elgyengülvén, hivataláról lemondott és kedvelt
szülővárosába vonult. Az általa indítványozott kecskeméti Katona József-irodalmi s társadalmi körnek elnöke, s
mint ilyen tartotta meg a Katona-ünnepélyt. Már korábban kiadta Katona József Bánk bán-ját két izben, és ennek
jövedelmét a szerző nevéhez méltó síremlékre és mellszoborra szánta; ez
összeget a vendégszereplésre megnyert
pesti színészek előadásából növelte; az
emlék létesült és szintén hozzájárult a
nagy költőnek késő elismeréséhez. Közeli
barátja, munkatársa, buzdítója s elősegítője volt Kecskemét jeles történetírójának, Hornyik Jánosnak. — Ifjúkori műveiből költeményeket s elbeszéléseket
több lap közölt tőle neve alatt vagy
Sólyom álnévvel, ígv a Rajzolatok (1838)
és a Kunoss által kiadott Részvét Gyöngyei cz. album (1838.); czikkei az általa
szerkesztett Részvét Lapjaiban (Kecskemét, 1865. Nagy férfiaink méltatása s
emlékeik megörökítése szükségeiről, Tanbeszéd felsőbb iskoláink és a nevelésügy fontosságáról. A nemzeti zene fentartási szükségéről, A részvét és különö-
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sen a hazafiúi részvét fontosságáról,
Szilágyi Mihály, Frangepan Kristóf, Korvin János, Yerbőczy István és alsólindvai Bánffy Jánosnak életrajza, Futó
gondolatok saját neve s Széplaki, Alpár
és Sólyom álnevek alatt); a Kecskeméti
Lapoknak szorgalmas munkatársa volt
(1869. A koldulás megszüntetéséről s
azzal együttesen egy szegényekháza és
kényszerdologház alakításáról, 1870. Egy
pár szó Kazinczy leveleiről, Egy tekintet
társulatainkra, 1871—72. Kazinczy Ferencz levelei Cserey Farkashoz, Kecskemét befásításához. Népiskoláink érdekében, Emlékezzünk régiekről, Kecskeméti
tudós írók, 1873. Vezérczikkek. 1875. A
kecskeméti jogakadémia most és jövendőben sat.); politikai czikkek a Pesti Naplóban (1867. 42. szám. Egy másik szó a
miniszterhez, 54. szám. (Irányeszmék a
tisztújításra sat.); Emlékbeszédei Katona
József felett (Nemzet 1883. 106. sz. és a
Kecskeméti nagy képes Naptár 1894.
évf.); közölte Kazinczy Ferencz leveleit
Cserey Farkashoz a Figyelőben (II—V.)
— Munkái: 1. Hit- és hontagadó, dráma
öt felv. Kecskemét, 1848. (Melyet még
jurátus korában írt.) — 2. Borgia Lucretia, dráma három felvonásban. Ford.
Hugo Victor után. Ugyanott, 1850. (Alföldi Szinmütár I.) — 3. Tudor Mária, dráma, Hugo Victor után ford. U.
ott, 1850. — 4. Phaedra, Tragoedia Öt
felvonásban. Racine után ford. U. ott, 1851.
(és Olcsó Könyvtár 1894. 339. sz.) — 5.
Podmaniczky
Baláss, eredeti szinmű.
U. ott, 1851. (Újabb Szinmütár, melyet
H. indított meg és szerkesztett, II.) —
6. Zaire, dráma öt felv. Voltaire után
ford. U. ott, 1853. (Újabb Szinmütár V.
és Olcsó könyvtár 340. sz.). — 7. Lengyelhon bukása. Történeti rajz. Raumer után
ford. U. ott. 1860. — 8. Emléklap a
kecskeméti kegyesrendi feltanoda 1859.
okt. 1. történt megnyitási ünnepélyéről.
U. ott, 1860. — 9. Országgyűlési beszéd. Pest, 1861. — 10. Emlékbeszéd.

Kecskemét, 1861. (Emléklap Katona József emlékszobrának 1861. máj. 20. történt leleplezési ünnepélyéről cz. gyűjteményes munkában.) — 11.
Shakspere
a magyar irodalomban és szinművészetben. Ugyanott, 1889. (Különnyomat a
Kecskeméti Lapokból.) — 12.
Vegyes
művek. I. kötet. U. ott, 1893. — 13. A
testvérek, dráma egy felv. Göthe után
ford, második kiadás. U. ott, 1894. (Az
első kiadás a Részvét Lapjaiban jelent
meg.) — Szerkesztette az Emléklapot a
Kecskeméten 1859. okt. 27. tartott Kazinczy-ünnepélyről és kiadta a Kazinczyalapítvány javára Kecskeméten 1860.
(Ebben megnyitó beszéde a Kazinczyünnepélyen); a Részvét Lapjai cz. gyűjteményes munka I. kötetét 1865-ben
Kecskeméten (a tiszta jövedelem a helybeli ref. főiskola s kegyesrendi főgymnasium könyvtára részére fordíttatott;
II. kötete nem jelent meg.) Kiadta a
Katona József Bánk bán-ját 3. és 4.
kiadásban (Kecskemét, 1856 és 1860. s
a szerző életrajzát írta hozzá.) — Kéziratban: Az 1790—91. országgyűlés története s Nyáry Pál életrajza. Jelenleg
testvérbátyja Horváth Cyrillnek összes
szépirodalmi munkái sajtó alá rendezésével foglalkozik.
Danielik, M a g y a r í r ó k I I . 386. 1. — Családi
Kor 1873. 5. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e és
B i b l i o g r . — Homyik József, E g y l a p i r o d a l -

m u n k történetéből.
. —- M. Könyvészet

Kecskemét,

1893. — Horváth

v é s z e t e 1889. — Kecskeméti

1889. 24. 1.

Ignácz

Köny-

Nagy Képes

Naptár

1894. a r c z k .

Horváth Börne, bölcseleti doktor, szül
1862-ben Nagyváradon(Biharm ): a budapesti egyetemen végezte pbilosophiai s
irodalmi tanulmányait és 1884-ben nyert
doktori oklevelet. — Munkái: 1. A kedély
és annak kifejlesztése. Bpest. 1884. —
2. Az emberi lélek halhatatlansága.
U.
ott. 1884.
ill. Könyvészet

1886. é s a b u d a p e s t i e g y e t e m

bölcseleti k a r á n a k j e g y z ö k ö n y v e .

Horváth (Gyurkovics) Ede, egri egy-
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házmegyei áldozópap és nyirlugosi lelkész ; fiatalon hunyt el. — Czikkei a M.
Államban (1876. 5. sz. Miért küzdenek
a kath. lelkészek a felekezetnélküli iskolák ellen, 43—56. sz. Az 1548. 12. t.-cz.
és az intercalaris jövedelmek, 62. sz. A
törvényes eljárás, ha az ó-katholikusok
jogai sérelme nélkül megkísérthető volna,
milyen lehet? 114—116. sz. Észrevételek
a törvényhatóságokat rendező törvényjavaslat felett, 130. sz. A törvényhatóságok rendezésének kérdéséhez, 144. sz.
Magyarország vizi ipara közgazdászati
szempontból tekintve); írt még a Kath.
Lelkipásztorba (1866—68.) — Munkái:
1. Gyöngyszemek. Eger, 1866. — 2. Egy
ismeretlen életéből. Landsteiner Károly
után németből ford. Karbula Emil társaságában. U. ott. 1866.
Uj M. Sión 1888. 449. 1. — Koncz Ákos, E g r i
e g y h á z m . p a p o k az i r o d a l m i téren. E g e r ,
1892. 108. 1.

Horváth Elek. L. Horváth József Elek.
Horváth Elek, orvosdoktor, tályai
zemplénmegyei származású. — Munkája :
Orvostudori értekezés a szoptatás kötelességéről. Pest, 1833. (Latin czímmel is.)
Szinnyei
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Könyvészete.

Horváth Elek, földbirtokos és országgyűlési képviselő, szül. 1822-ben Kemenesalján (Vasm.) földbirtokos szülőktől; iskoláit Pápán, Sopronban és Pozsonyban
végezte s már az 1843. országgyűlésen
mint jurátus (táblai jegyző) jelen volt.
Ezen országgyűlés alatt (nov. 18.) egy
fáklyászene alkalmával Perczel Móriczhoz tartott hazafias beszéde miatt (kézirata megvan Hentaller Lajos országgyűlési képviselő gyűjteményében) József
nádor által elfogatási parancs adatott ki
ellene. Az elfogatást ugyan több befolyásos egyén közreműködése következtében
kikerülte, de büntetésből ügyvédi oklevelét csak három év múlva kaphatta ki.
1846-ban Vasmegyében tisztviselővé választatott. 1848-ban beállott a megye önkéntesei közé s Vidós József alatt a Dráva

mellett kezdte meg szolgálatát; azon év
őszén már honvéd-kapitánynyá neveztetett k i ; részt vett Perczel, Dembinszky
és Klapka alatt Nagy Sándor hadtestében a kápolnai ütközet után ezen sereg
által vívott minden csatában és ütközetben mint a 44. zászlóalj parancsnoka.
Világos után besoroztatott az osztrák seregbe közlegénynek és Tyrolban az Erzh.
Ludwig Nr. 8. morva ezredben szolgált
1855-ig. Ekkor haza bocsátották és elvonultan a gazdaságnak élt 1861-ig, midőn megyei centralis főbírónak és pár
hó múlva a kis-czelli kerületben országgyűlési képviselőnek választatott meg.
Benne az országos ellenzék erős támaszt,
a vasmegyei ellenzék pedig egyik alkotóját és fentartóját tisztelte. 1865-ben, 1869.
és 1872—75-ben a kis-czelli kerület újra
megválasztotta képviselőjének. Meghalt
1876. febr. 19. Sopronban 54. évében.
— Levelezője volt a Regélő Pesti Divatlapnak Sopronból 1842-ben, a Győri tört.
és rég. Füzetekben (III. 1863.) pedig Árpádkori okleveleket közölt. Országgyűlési
beszédei a Naplókban vannak.
Igazmondó 1871. 16. Sz. a r c z k .
1876. 8. s z . é s g y á s z j e l e n t é s .

—

Sopron,

Horváth Elemér, hírlapíró, H. Antal
1848—49. honvédtiszt, később városi tanácsos Nagy-Kőrösön és Joó Mária fia,
szül. 1868. aug. 19. Czegléden (Pestm.) ;
a gymnasiumot Nagy-Kőrösön, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte,
azután a hírlapírói pályát választotta.
1888-ban lépett az Egyetértés szerkesztőségébe, hol 1893 végéig működöt. Innét
a Honvédhez, majd a Szabad Szóhoz ment
segédszerkesztőnek és 1894. jún. 1. óta
Aradon az Alföld cz. politikai napilapnak
segédszerkesztője. írt politikai czikkeket,
tárczákat, beszélyeket és költeményeket
a fővárosi s vidéki lapokba. Költeményei a Képes Családi Lapokban (1889.), a
Vasárnapi Újságban (1892.), az Alföldben
(1894—95.) sat. —Munkái: 1. Az én világom. Bpest, 1892. (Ism. Főv. Lapok 180.
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sz., Bud. Hirlap 176. sz., Vasárnapi Újság
34. sz.) — 2. Versek. Arad, 1896. (Sajtó
alatt.) — Szerkesztette még a Magyar
Szinpadot 1891—92-ben Pesten (ebbe szinügyi czikkeket írt.)
M. Szalon X V I I I . 1892—93. a r c z k .
lékleten és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

a

mel-

Horvát Endre, (pázmándi), r. kath.
plébános és alesperes, a m. tudom, akadémia rendes tagja, szül. 1778. nov. 28.
Pázmándon (innen vette Pázmándi előnevét) ; szülei egyszerű szőlőművelők voltak, kik őt iskolába Pannonhalmára a
benczésekhez adták; de midőn e rendet
1789. decz. 4. feloszlatták, a szentmártoni
s pázmándi elemi oskolákban folytatta
tanulását. A gymnasium négy nyelvtani
osztályát 1791—94-ben Győrött járta, a
hol lelkes tanára Fabchich József, a görög költők fordítója, kitől először nyert
útmutatást és buzdítást a költészetre, nagy
hatással volt reá. A humaniórákat (V.
és VI. osztályt) Komáromban, a bölcseletet Pozsonyban elvégezvén, 1797-ben
Heinrichauban, Felső-Sziléziában, a csiszterczita-rendbe lépett; de környezetétől
idegenkedve, 1798-ban visszatért hazájába
s a győri püspökmegye papnevelő intézetébe vétette föl magát, a hol Fabchichot
ismét tanárai közt találta. 1801-ben misés-pappá szentelték föl, mire Széplakon
(Sopronm.) káplán, 1802-ben Szergényben adminisztrátor és 1803—1806-ban
Győrött a belvárosban káplán volt. Itt
sokat társalkodott Rajnissal és tanult tőle ;
kevésbe múlt, hogy az 1805—1806. hadi
hagymázban papi hivatásának áldozata
nem lett. 1806-ban téti plébánosnak nevezték ki. Itt Kisfaludy Mihálynak, a költők atyjának, és téti Takáts Józsefnek, a
költőnek lett barátja. Papi buzgólkodása
mellett az irodalomnak is élt; gyakran
megfordult Pannonhalmán és Zirczen;
hetekre, hónapokra el-elvonult pázmándi
magányába. Zircz emlékezete cz. hoszszabb költeménye által, mely a magyar
hexameteres epica megnyitó darabja, 1814-
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ben egyszerre a legjobb írókkal jutott
ismeretségbe. Kazinczy F. meglátogatta,
Horváth István a lelkes tudós folyton
ösztönözte a honfoglalás eposzának megírására. Kazinczyval a nyelvújítás kérdésében levélharczot folytatott, s noha epikai styljében maga is újító volt, Kazinczy
túlzásai ellen a dunántúli irodalmi ellenzékkel tartott. Bacsányihoz, Verseghyhez
szítván, részt vett ama támadásokban (áljegy alatt), melyeket az 1818. Tud. Gyűjteményben Kazinczy ellen intéztek. Végre
sok történelmi tanulmány és töprengés
után 1821-ben hozzáfogott a honalapítás
nagy epopoeájának megírásához. Tíz évig
dolgozott e művön. A 20-as évek voltak
általában költői pályájának fénykora,
midőn Kisfaludy Károly buzdítására számos epikus művet és heroidát írt az Aurorába. Irodalmi nagy érdemei s a főpapság irányában hódolatra mindig kész
lantja oly kevéssé méltányoltattak, hogy
hosszas lelkészi pályája után. is, azon
csekély kedvezésen túl, hogy 1829-ben
Pázmándra tették, másban nem részesült. A magyar akadémia rendszabályait
végleg meghatározó nádori küldöttségnek tagja volt és midőn az intézet
1830. november 17-én megalakult, a
nyelvtudományi osztályban vidéki rendes tagul megválasztatott, de költői koszorújára. mielőtt azt elnyerte, a mellette feltűnt ifjabb versenytárs Vörösmarty
már homályt vetett. Kedélyét elégületlenség szállta meg és nyers jellemének
élessége, ezeknél fogva s irodalmi polémiái miatt is, mindinkább komorrá vált.
Ez időben (1831. ápr.) látta őt Kazinczy
Ferencz utolszor Pannonhalmán és pázmándi magányában és <Utjá»-ban ezt
írja róla: «Lelke elevensége egészen elhagyta ; ritkán lobban dévajságra, vagy
csak erővel». E sor, Döbrentei sugallatára, balúl értelmezve, idézte elő H. azon
leveleit, melyeket amaz Pátfalvi Márk
álnév alá rejtőzve, a magáéival e czím
alatt: Felvilágosítás Kazinczy Útjának
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25.-d. lapjára a Sas X. kötetében 1832.
jún. és ígv Kazinczy balála után közzéteit (kézirata megvan a m. n. múzeumban), melyek sérték K. emlékezetét; és
valóban többen elidegenedtek H.-tól, ki
azután ritkábban is járt az akadémiai
gyűlésekre. 1835-ben alesperes lett és
1838-ban a Kölcsey Ferencz halálával
megürült akadémiai fizetésbe lépett. Meghalt 1839. márcz. 7. Pázmándon (Győrm.).
Pázmándi magányát (szőlőbeli ház, melyben inkább mint plébániai lakában élt
és melyet pázmándi magányának nevezett), úgy 677 darabból álló könyvtárát
és némely apróbb követeléseit a magyar
tudom akadémiának hagyta. (A birtokocska eladatott, s anyja míg élt, húzta
a kamatot az akadémiától.) 1879. jún.
22. születése százados évfordulójára emlékünnepet rendeztek tiszteletére Pázmándon ; ekkor újonnan készült sírkeresztjét fölszentelték és a lakóháza falába
helyezett emléktáblát leleplezték; Szász
Károly ekkor a m. tudom, akadémia
részéről emlékbeszédet mondott H. fölött
(felolvastatott a m. tud. akadémia jún.
30. ülésében is) és Nogáll Károly cz.
püspök egyházi beszédet tartott. — Költeményei a Szépliteraturai Ajándékban
( 1 8 2 1 - 2 2 ) ; az Aurorában (1822—23.
Gritti Lajos, elbeszélő költemény, 1824.
Enyingi Török Bálint feleségének, heroid,
1825. Borbély Helena, heroid, 1826—27.
A sziszeki győzödelem, 1828. Magyar
Parthenon, örömversek a m. akadémia
felállítására, 1829—30. Boldog öreg, elegia, 1831. Csesznekvár. elbeszélés és
mutatványok az Árpádjából 1822, 1826,
1828); a Honművészben (1835. Milyen
legyen a magyar?); czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1817. VII. A drámának versmértékéről, 1818. IV. Epistola
Boldogréti Víg Lászlóhoz és Kazinczy
munkáinak bírálata, VI. A recensiókról.
Füredi Vida névvel, 1823. III. A magyar
nemzet nem finn származású, 1829. I.
Néhai Kőszögi Fabchich József, 1831. IV.
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könyvism.); a m. tud. társaság Évkönyveiben (I. 1833. Hazafiság cz. első értekezés és A m. tudós társaság közülésére,
költemény; Hazafiság, philos. értekezés;
III. 1838. Emlékbeszéd Simái Kristóf
felett); elbeszélései az Uraniaban (1828.,
1831—32). Egyházi beszédeit (kézirata
1803—28-ból, számszerint 14, a győri
székesegyház levéltárában) a Borromaeus
(Győr. 1887—92) közölte. A Celano Tamás «Dies irae» hymnus fordításai közül manapság az ő fordítása «Napja
Isten haragjának» van elfogadva. —
Munkái: 1. Főtiszt. Mártony János úr
győri kanonok neve ünnepén az ő káplánjának lantja 27. decz. 1805. Győr.
(Költemény.) — 2. Mélt. Vilt József úrnak, midőn a győri püspökségbe, ünnepi
készületekkel béiktatott 1806. Mindszent
havának 21. U. ott. 1806. — 3. Egy
tiszamelléki magyarnak
elmélkedése a
hűségről. Veszprém. (Végén: Énekelvén
s irám Bakonymellékén 1807. s életem
XIX. esztendejének fogytán. Hívfy alájegyzéssel.) — 4. Rövid halotti beszéd,
melyet néhai . . . Darányi Juliánná aszszonvnak . . . Sárközy Zsigmond úr szerelmes párjának sírjánál mondott 1807.
jan. 6. Komárom, 1807. — 5. A felkelő
nemzetnek, a buzogányos vitéz magyaroknak 1809. Szombathely. (Költ., egy
év alatt hat változatlan kiadást ért.) —
6. Az 1812. eszt. aug. 31. fényes emlékezetére, melyen a fels. apóst, király
ft. Dréta Apát úrban, a zirczi szerzetnek
főkormányját újonnan magyar ágra szállította. Győr. (Költ.) — 7. Zirtz emlékezete. Buda. 1814. (Költ.) — 8. A nemes SZÍVŰ magyarokhoz a pesti nemzeti
teátrom ügyében. U. ott, 1815. (Költ,
egy év alatt négy változatlan kiadásban.)
— 9. Horvát Istvánhoz.
(Bécs, 1815.
Költ.) — 10. A győri nevendék papságnak. midőn a pesti nemzeti theatrumra
száz forintot össze szedett és Kultsár
István úrnak béküldött . . . 1815. — 11.
Franczia egyházi katekizmus,
a ma-
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gyar országihoz alkalmaztatva. Buda.
1815. — 12. Mélt. Paintner
Mihály
püspök úrnak Győrből Budára lett általkelésére 1816. Győr. (Költ.) — 13. Főméit. kegyelmes Schwarzenberg
Ernest
ő herczegségének a győri püspökségbe
lett iktatására. U. ott, 1819. — 14. Húsvét másod napján, mint Győr visszavételének jeles ünnepén, a győri székes
templomban mondotta. Rév-Komárom,
1819. — 15. Theodul estvéi, vagy a
különböző religiói-felek egybeengesztelé
séről. Németből magyarra ford. Buda,
1819. — 16. Dicsőséges Szent Istvánnak
Magyarország első királyának és apostolának tiszteletére intézett beszéd, melyet
a nemes magyar nemzetnek nemzeti jeles ünneplése alkalmatosságával Bécsben
a . . .kapuczinusok templomában kisasz szony havának 20. 1821. mondott. Bécs,
1821. — 17. Halotti beszéd, melyet Dréta
Antal, zirczi, pilisi és pásztói apát urnák
gyászünnepén mondott. Győr, 1824. —
18. A nemes szivü magyarokhoz
a
pesti nemzeti theátrom ügyében. Intézte
. . . 1815-ben és most újra ajánlja az
1825. eszt. ország gyűlésre öszve gyűlt
hazafiaknak a nemzeti színjátszó társaság. Pozsony. 1825. (Költemény; lenyomatott Könyves Máté, Játékszini Zsebkönyvecskéjében is. Pozsony, 1825.) —
19. Fels. Karolina Augustának,
Ausztria örökös császárnéjának, Pozsonyban
szept. 25. 1825. végbement koronáztatására. 0. ott, 1825. (Költ.) — 20. Mélt.
Juranits
Antal urnák, győri megyés
püspöknek püspöki székébe lett iktatására aug. 30. 1825. Győr, 1825. — 21.
Mélt. és főtiszt. Horváth János urnák,
választott Bosoni püspöknek. . 1826. —
22. Főméit. Budnai és
Divék-Ujfalusi
Rudnay Sándor urnák, esztergomi érseknek . . . tiszteletére, midőn a római
szent egyház kardinálissává neveztetvén,
Bécsben jan. 3. 1829. a kardinálisi jelekkel megdiszesíttetne. Nagyszombat.
(Költ.) — 23. Magyar Parthenon, öröm-

ének a magyar akadémia fennállásán. . .
1829. — 24. Örvendező versek, melylyekkel... Kovács Tamás urnák, a Pannonhegyéről nevezett sz. Mártonyi főmonostor. . .főapáturának.. .midőn Pannonhegyén 1830. eszt. bőjt-elő hava 14.
felszenteltetnék, és fényesen béiktattatnék, tiszteletét teszi. . .Győr. — 25. Arpád. Pest, 1831. (Hősköltemény tizenkét
könyvben, szókalauzzal; a m. tudom,
akadémia által 1832. szept. 8. közülésében 200 aranynyal jutalmaztatott.) —
26. Kisebb költemények. U. ott, 1832.
arczk. — 27, Nagymélt. Revisnyei gróf
Beviczky Ádám urnák hálául. Bécs,
1835. (Költ.) — Kéziratban maradt: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem élete;
A mértékes versről a magyaroknál; Kijegyzett szók és kifejezések régi Írókból;
Feleletek a m. tud. társaság titoknoki
levelére; Értekezés a széptudományról.
— Levelezése Horvát Istvánnal (H. István válaszaival együtt 1804. nov. 7-től
1834 okt. 25-ig, összesen 202, a m. n.
múzeum kézirattárában) ; Szeder Fábiánhoz 1830-ból öt, Nogáll Károly Emlékkönyvében (Győr, 1879) van közölve. —
Arczképe: rézmetszet. Simo rajza után
metszette Perlaszka; kőnyomat: ny
Pataki J. Pesten (eredetije Döbrentey
Gábornál) az Emlékkönyvben (Győr,
1879.) — Nevét 1821-ig Horvát Andrásnak írta.
Közhasznú
Oesterr.
Hazai

Esmeretek

Tára

VI.

National-Encyclopaedie
s Külf.

Figyelmező

Ttidósítások

1839.

1 8 3 9 . 1 1 . SZ. — M. t.

1 8 4 0 . 2 0 4 . — Thewrewk

József,

194.

—

Toldy,

Két

Újság

184. 1.

Története

(Születése

és

SzüTára

Győri

M.

Pozsonyvidéki

Figyelő
Értesítő

Hirlap

Közlöny

írók

17.

M.

I.

SZ. —

Nemzeti

Összes Munkái

IV.

n a p j á t n o v . 25-re teszi

I X . 2 7 4 . 1. —

SZ., Pesti

Névkönyv

Ismeretek
1859.

u t á n n a t ö b b e n . ) —- Egyetemes
l h 7 9 : Akadémiai

—

3 3 . SZ. —

társ.

M. Költészet T ö r t é n e t e ,

Irodalom

dia

I.

é s Danielik,

Garasos

1. —-

6 4 8 . 1.

Magyarok

l e t é s n a p j a i 1 1 7 . 1. — Ujabbkori
I V . 3 8 8 . — Ferenczy

330.

II.

Lapok

sz.

I., II., V — V I I I .

143.

ill. Korona
(Yargyas
Sz.,

Kath.

s

Encyclopae-

9 1 . , 121. 1., Hon

169. SZ.,

50., 51.

N.

—
151.

1 4 3 . SZ.,
Endre),
Hetilap
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2 6 . SZ., Főv.
26. SZ.,

Lapok

Pesti

142., 1 4 3 . SZ., Családi

Napló

151. SZ., Vasárnapi

Kör
Újság

25., 26. SZ. a r c z k . és r a j z z a l , Magyarország és
a Nagyvilág 25., 26. sz. a r c z k . és r a j z z a l ,
Győri
Képes

Lapok

5 1 — 5 3 . , 68. SZ., Sopron

Családi

Lapok

303. SZ., Nemzeti

51, SZ. —

6 9 5 . 1. a r c z k . ,

Hirlap

170. SZ. —

Ellenőr
Emlékkönyv

H. E . születésének százados évfordulójának
ü n n e p é l y é n e k e m l é k é r e . Györ, 1879. (Szerk.
N o g a l l K á r o l y CZ. p ü s p ö k . ) — Szász Károly,
E m l é k b e s z é d P . H o r v á t h E n d r e felett. B u d a p e s t , 1879. ( É r t e k , a n y e l v - és s z é p t u d . k ö r .
V I I I . 6.) — Mér y Etel, P á z m á n d i H o r v á t h
E n d r e . G y ö r , 1879. — Kisfaludy Károly Árpád, K o s z o r ú P . H . E . születésének s z á z a dos é v f o r d u l ó j á r a . G y ö r , 1879. — Egyet.
Philol.

Közlöny

1 8 8 0 . — Kazinczy,

M. P a n t h e o n

382. 1. (Nemzeti K ö n y v t á r . XXXVI. H. születése n a p j á t n o v . 25-re teszi.) — Némethy
Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpest, 1881. 13. 1. —
Munkálatok.

B p e s t , 1883. 190., 239. 1. —

Petrik

K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Beöthy Zsolt,
Magyar N e m z e t i I r o d a l o m T ö r t é n e t i I s m e r tetése I I . — Nemzet 1889. 85., 87. s z á m . —
Takáts Sándor, P é t e r i T a k á t s József. B u d a pest, 1890. 137., 146., 149-152. 1. — Kath.
Szemle

1890. 3 6 9 . , 370., 380., 682., 6 9 1 . , 710. 1.

( T a k á t s S.) —
1893—95.

—

Irodalomtörténeti
Pallas

Nagy

Lexikona

Közlemények
IX.

376.

( N é g y e s y László.) — Vass Bertalan,
Horvát
I s t v á n é l e t r a j z a . B p e s t , 1895., XIV. és XV.
fejezet.

Horváth Endre, r. kath. plébános,
szül. 1816. nov. 26. Esztergomban és ott
végezte a gymnasiumi osztályokat; 1833ban az esztergomi főmegye növendékei
közé fölvétetvén, a bölcseletet 1833—
34-ig Nagy-Szombatban, a hittudományokat 1835-tó'l pedig Pesten hallgatta.
1839. júl. 26. miséspappá szenteltetett
föl, 1840-ben Rév-Komáromba káplánnak és 1844-ben a nagyszombati seminariumba tanulmányi felügyelőnek rendeltetett. 1849. decz. 10. izsai (Komáromm.) plébános lett, mely állását 1850.
okt. 2. foglalta el. 1870. nov. 1. lemondott javadalmáról és mint nyugdíjas a
sz. Béláról czímzett intézet tagja volt
Esztergomban, hol 1871. júl 28. meghalt. Komárommegye táblabírája volt.
— Egyházi s világi lapokba, különösen
a Világba, Budapesti Híradóba s a Historisch-politische Blätferbe (1845—47),
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a pesti növendékpapság magyar iskolájának Munkálataiba (X. 1843. B. Andrássy
Antal rozsnyói püspök életrajza) és a
Kath. Lelkipásztorba (1866—68.) írt. —
Munkái: 1. Jó pásztor.
Nagyböjti beszédekben. Buda, 1844. (Ism. Egyházi és
Literatúrai Lapok 5. sz.) — 2. Szent
beszéd dicső vértanú sz. Béla püspöknek, a magyarok megtérítőjének, az esztergomi főmegye és főszékesegyház védszentjének ünnepére . .. Mondatott az
esztergomi főszékesegyházban húsvét
után II. vasárnapon ápr. 26. 1868. Komárom, 1868. — 3. Nagyböjti
szent
beszédek Krisztus Urunk egyháza szenvedéséről. U. ott, 1868. — 4. Irányzatok a Kath. Autonomia ügyében. Pest,
1869. (Névtelenül.)
Danielik, M. í r ó k I I . 388.1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Uj M. Sión 1886. 115.
1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a
177. 1. — Némethy, Ludov., Series P a r o c h o r u m
629. 1. és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth Ernő (László) szent Ferenczrendi szerzetes, szül. 1836. aug. 6. Tisza-Abád-Szalókon Hevesmegyében; 1858.
szept. 20. lépett a rendbe és 1862. decz.
8. szenteltetett föl; 1868—76-ban a pesti
rendházban volt magyar hitszónok, azután Veszprémbe helyezték át; onnét Pápára s 1881-ben Pozsonyban a laicusok
magistere volt; de a rendből csakhamar
kilépett és 1885-ben Pápán a városnál
díjnok lett; 1886-ban a járásbíróságnál
volt díjnok. Meghalt 1887-ben Pápán.
— Tárczaczikkeket írt 1861-től a Kath.
Néplapba, az Idők Tanujába s a M. Államba; egyházi beszédei pedig a Katb.
Lelkipásztorban (1873—74) jelentek meg.
— Munkái: 1. Sir-virágok. Történeti novella, kiadta Tállai Horváth János. Sopron, (1863.) két füzet. — 2. Üdvös elmélkedések a kath. ifjúság számára,
melyből az öregek is tanulhatnak. Pest,
1866. — 3. Szent bérmálási
emlékkönyvecske. U. ott, 1870. — 4. Nefelejtsvirágok. U. ott, 1870. (Beszélyek az ifjúság számára.) — 5. Bucsujárási
szent

1178

Horvát—; •Horváth

beszédek. U. ott. 1872. — 6. Nagyböjti
egyházi szent beszédek. Bpest, 1874. —
Nevét Horváth L. Ernőnek írta.
Schematismus P r o v . H u n g . S. Mariae Ord.
Min. ref. S. P . F r a n c i s c i 1868. P o s o n i i 37.
1. — Szöllössy Károly, S z e r z e t e s R e n d e k I.
167. — Munkálatok. Bpest, 1883. XLVI. 376. 1.
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Catalogus Bibi.
J o a n . C a r d . Simor 625. 1 és K i s s E r n ő sziv e s közlése.

Horváth Farkas, főmérnök, H. Dániel
ev. ref. lelkész és Wiski Sára fia, szül.
1829. jún. 14. Székesen Marosszékben,
(a család egyik őse Licovits Horváth János 1609. márcz. 7. Báthori Gábor erdélyi fejedelemtől nyert donationalis nemes levelet); középiskoláit a marosvásárhelyi ev. ref. collegiumban, a felsőbb
tudományokból a bölcseletet két évig, a
jogit is kettőig ugyanott hallgatta; egyidejűleg Bolyai Farkastól tanulta a mathematikát és physikát, ki őt a gyakorlati mértanba is bevezette. A szabadságharczban előbb mint nemzetőr, később
mint honvéd főágyús szolgált és több
ütközetben vett részt; az utolsók egyikén, mely az oroszok ellen vívatott,
azok foglya lett, de 24 óra múlva szabadon bocsáttatott. Azután a szolgabiróságnál volt alkalmazva, hol németül
megtanult. Az országos kataszter felállítása alkalmával 1851-ben belépett kataszteri mérnöknek, hol a felügyelőségnél mint revidens is működött. 1855-ben
nyolcz havi szabadságot nyervén, megtakarított pénzén a budai József-ipariskolában, óradíj mellett, a tanárok magánelőadásait hallgatta a gyakorlati
mértanból, magas építészetből, az út-,
vasút-, víz- és hídépítészetből és ezen
tantárgyakból vizsgát is tett. A kataszter nyolczadik évét már Magyarországon
szolgálta Pestmegyében. A katasztertől
kilépve, mint magánmérnök működött.
Ezután az 1860. alkotmányos korszakig
Kecskemét főmérnöke volt, 1867-ig pedig Sopron város uradalmának úrbéri
rendezésével foglalkozott. Az új alkot-
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mányos korszakban a Jász-kunkerület
választotta meg mérnökének, központi
működéssel Jászberényben. 1870. szept.
27. Pestváros szolgálatába lépett; a közgyűlés által az újonnan szervezett katasztralis mérnöki állásra választatott meg
és ugyan azon évben a József-műegyetemen földmérői oklevelet nyert. 1881ben a velenczei nemzetközi földrajzi
congressus kiállítására kiküldetett. 1885ben mint a főváros kiállítási irodájának
műszaki vezetője, a kiállítást rendezte s
jelenleg is mint fő- és székvárosi mérnök működik. — Czikkei a Jász-Kunságban (1868. A földrengés, Nőnöveldéink
vizsgái. A haladók és maradók. 1869.
Jászberényi artézi kut és több vezér-,
természettudományi s társadalmi czikk);
a Mudrony Soma gazdasági lapjában
(1870. A szabadalmak eltörlése); 1871 —
74-ben több felolvasást tartott a mérnökés építész-egyletben, a Közlönyben (1877. A
főváros telek-és házszámozási rendszere);
a Budapest és környéke (Bpest, 1879. III.
kötetében: A főváros műszaki helyirata
101 lap.)— Munkái: 1. A tenger világa.
Honi és külföldi kútfők után. 1. füzet.
Kirándulás a tengerre. Számos válogatott
képpel. Pest, 1867. (A munka öt füzetre
volt tervezve, de csak az I. füzete jelent
meg.) — 2. Egy szó Pest város csatornázásáról.
U. ott, 1872. — 3. A
szobafűtés elmélete. Bpest, 1875. (Különnyomat a M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyéből.) — 4. Értekezés
az
árnyékszék
rendszerek
felett. U. ott,
1876. — Szerkesztette a Jász-Kunság
cz. hetilapot 1868. január 5-től 1869.
decz. 26-ig Jászberényben.
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . - - Petrik K ö n y v é szete. — M. Könyvészet 1876. és ö n é l e t r a j z i
adatok.

Horváth (Petrityevith) Ferencz, jogtudós. — Munkája: Apologia Fratrum
Unitariorum, az, az, Az Unitárius Atyafiaknak Mencségére és egyszersmind Keresztyéni Értelmeknek meg-világosítására

rendeltetet írás. Mellyben meg-mutattatik hogy azok a dolgok melyekkel az ő
Religiojok értelmek és vallások terheltetik, és e Világ előtt gyűlöletessé tétetik,
méltatlanul hirdettetnek, a minémuek
ezek. I. Hogy az Unitáriusok, az ő Hűtőknek fundamentumául az Emberi Értelmet, Józan okosságot és nem az Isteni
jelentést tartyák. II. Hogy az Atya, Fiu,
és Szent Lélek felől Szent irás küvül és
ellen tanítanak. III. Hogy Christus tagadók. IV. Hogy két Istenüek, Bálványozok,
Átkozottak azért hogy az Ember Jesusban biznak. Kolosvár, 1700. (és u. ott,
1701.)
Bod, M. A t h e n a s 111. 1. — Horányi, Memoria I I . 157. 1. — Benkő, T r a n s s i l v a n i a II.
529. 1.
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—

Siebenb.

Quartalschrift

VII.

1801.

21. sz. ( h i b á s a n v a n k e r e s z t n e v e I s t v á n n a k
irva.) — Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I.
620., 642. 1.

Horváth Ferencz, bölcseleti doktor,
szombathely-egyházmegyei
áldozópap ;
miután 34 évig volt tanár és e mellett
20 évig lyceumi igazgató Szombathelyt,
nyugalomba vonult és 1840. máj. 6. ugyanott meghalt 79. évében. — Munkái: 1.
Papi dicséret, melyet tiszt. Balog József
. . .elsó' áldozottya ünneplésekor élő nyelven mondott. .Szombathelyen Karácson
havának 26. 1799. Szombathely, 1799. —
2. De honore secundae Maiestati debito
12. Febr., die natali Suae Maiestatis sacratiss. Francisci I. dixit ad juventutem
philosophicam Sabariensem. U. ott, 1819.
— 3. De obligationibus summ o terrae
principi jure divino debitis, 12. febr. die
natali suae Majestatis sacratiss. Francisci
Primi dixit ad juventutem philosophicam
Sabariensem. U. ott. (1820.)
Jelenkor

1840.

39.

SZ.

(Nekr.)

—

Petrik

Bibliogr.

Horváth Ferencz, theologiai doktor,
kalocsai egyházmegyei áldozó-pap és gymnasiumi igazgató, szül. 1818. szept. 6. Baján; 1844-ben fölszenteltetett; 1845-től tanulmányifelügyelő; 1848-tól segédlelkész;
1851-től főgymnasiumi igazgató-tanár, hol

a görög nyelvet és mennyiségtant adta
elő. Meghalt 1866. okt. 29. Baján. —
Programmértekezései a bajai gymnasium
Értesítőjében (1853. Agymnasiumok szükségesek és hasznosak. 1854. A tanodai
bizonyítvány jelentősége, 1855. Kalászok
a tanodai és szülői nevelés mezejéről.
1856. Tulzó-e az iskola, midőn a nyilvános élvezethelyektől eltiltja az ifjúságot,
1857. Kell-e vallásosan nevelni a gymnasiumi ifjúságot ?) — Munkája : Unió
vagyis a hit és történelem szava a nemegyesült görögöknek a római kath. anyaszentegyházzali egyesülésére. A pesti cs.
kir. egyetem hittani kara által Horváth
József néhai kalocsai olvasó-kanonok alapítványából jutalmazott pályamunka. Kalocsa, 1859. (Ism. Pesti Napló 216., 117. sz.)
M. Sajtó

1856. 194. s z . —

Schematismus

Co-

locensis 1866—67. — DI. Sion 1888. 300. 1. —
Petrik Bibliogr.

Horváth Ferencz. nyitra-egybázmegyei
áldozópap. szül. 1844-ben ; fölszenteltetett 1867-ben; azután nyitra-rudnói plébános lett és jelenleg neszlussai érd.
plébános-helyettes. — Több latin alkalmi
költeményt írt.
M. Sion

1890. 301. 1.

Horváth Ferencz. — Munkája : Rózsa
Sándor. Schilderung seines Lebens und
verbrecherischen Wirkens und Treibens
von der Wiege bis in sein Greisenalter.
Wien, 1870. (Volksbücher aus alter und
neuer Zeit 33. Második kiadás rajzokkal.)
A m. n. múzeumi

könyvtár példányáról.

Horváth Ferencz, theologiai doktor
és tanár, szül. 1851. okt. 16. Fraknón
(Sopronm.); gymnasiumi tanulmányait
Kőszegen és Sopronban, a VII. és VIII.
osztályt az esztergomi lyceumban végezte.
A hittudományok hallgatására Rómába
küldetett, hol 1877. máj. 26. pappá szenteltetett. Haza térvén, Pozsony-Virágvölgyön lelt segédlelkész; 1880-tól esztergomi lyceumi, majd 1882. szept. 1. theologiai tanár az egyház történelemből és jogból.
1892. decz. a pápa tiszt, kamarásává nei vezte ki. — A Magyar Sionnak egy ideig
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tanártársaival együtt szerkeztője volt;
számos czikket írt ezen folyóiratba részint
saját neve, részint Pannonius álnév alatt
(nevezetesebbek : 1880. B. Labre Benedek
élete, 1881. Ballerini élete, 1882. Norvég
missio, 1887. Franzelin biboros, 18;30.
Milyen halállal mult ki Luther Márton ?);
írt még a M. Koronába (1883. 345., 346.
sz. A polgári házasság és a kath. egyházjog.)
Zelliger Alajos, E g y h á z i í r ó k
N a g y s z o m b a t , 1893. 177. 1.

Csarnoka.

Horváth Gábor, Jézus-társasági áldozópap és hitszónok, szül. 1668. ápr. 24. Győrött; 1687. nov. 8. lépett a rendbe;
1715-ben a kolozsvári seminarium s rendház kormányzója volt; azután több helyt
hitszónoki s más hivatali minőségben
működött. Meghalt 1740. jún. 14. Esztergomban. — Munkái: 1. Egy
mennyei
basánkba
vesető magyar
angyalka,
avagy, az igazi apostoli, közönséges római
anyaszentegyház régi szent hitében lévő,
és mennyben igyekező magyar lelkeknek
vezérlésére; tudni-illik a szent gyónás,
az Urunk sz. teste felvétele, és az isteni
szeretetből eredendő érdemes szándék
tudományiról, három részecskékből álló
oktató könyvecske, mely Brezovay Ferencz
Tállya városa plebanusa fen maradandó
emlékezetére köteleztetvén, egy Jézustársasága legkisebb tagja által világosságra adattatott. Kassa, 1724. (Névtelenül.)
— 2. Lelki szem gyógyító, avagy szenteknek, a sz. képeknek, a szentek teteminek s ereklyeinek, és a Krisztus sz. Keresztének tiszteletében némely-némely
vak nem-catholicusoknak meg világossitására való könyvecske, mely is deák
nyelven Szerdahelyi Gábor által Kassán
1724-ben világosságra adattatván: egy,
ugyanazon társaságbélitől magyarra fordíttatott. Nagybánya, 1725. (Névtelenül.)
Katona, História Critica XXXVIII. 866. 1.
— Fejér, H i s t ó r i a Academiae. Budae, 1835.
43. 1. — Stoeger, Scriptores 152. 1. — BackerSommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 465.1.

Horváth Gábor, ev. ref. lelkész Alsó-
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Zsolczán (Borsodm.) — Munkája: Halotti elmélkedés .. . bocsári Mocsáry Erzsébet asszonynak . . . Vay József élete
párjának halotti tisztességére Alsó-Zsolczán 1813. ápr. 24. Sáros-Patak 1813.
(Szathmári József beszédével együtt.)
G y ű j t e m é n y e m b e n levő példányról.

Horváth Gábor, földbirtokos Csényen
(Vasm.) — Czikkei a Kertész Gazdában
(1867. A gabonanemek kapálása, 1868.
A géppel vetés és kapálás előnyei); a
Gazdasági Lapokban (1870. Egy pár szó
a lótenyésztés és nemesítés érdekében.)
Szinnyei R e p e r t ó r i u m a III. T e r m é s z e t t u d o mányok.

Horváth (Kissevich) Gáspár (lomniczai.) A Kissevich család Horvátországból származott Szepesmegyébe, hol Lomníczot szerezték meg és innen vette fel a
család előnevét. H. joghallgató volt Nagyszombatban, midőn következő munkáját
adta ki: Divus Ivo. Tyrnaviae 1753.
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai V. 152.
1. és a b u d a p e s t i egyetemi k ö n y v t á r példányáról.

H o r v á t h Gáspár, ev. ref. főiskolai
tanár és könyvtárnok, szül. 1829. márcz.
4. Vaján (Maros-Tordam.); 1838. szept.
13. a marosvásárhelyi ev. ref. collegiumba
vitték szülei •, hét év alatt végezte az
alsóbb osztályokat és 1845. jún. 30. fölvétetett a felsőbbekbe. 1848-ban honvéd
lett és a XII. honvéd-zászló-aljban szolgált, míg 1849. jál. 23. Szász-Régennél
az oroszok elleni csatában sebet kapott.
1850. szept. folytatta tanulását (a theologiát, minthogy a jogtanítás nem engedtetett meg); midőn ezt épen bevégezé,
1852. jún. 13. a Mack által szervezett
összeesküvés gyanújából őt is elfogták,
Szebenbe vitték és öt évi lánczczal súlyosbított várfogságra ítélték; 1854-ben
Josephstadtba szállították, honnét 1857ben kegyelem útján kiszabadult. Előbb
a gróf Teleki-könyvtárnál Marosvásárhelyt segédkönyvtárnok volt; azután
magántanítói állást foglalt el, míg 1859.
aug. gróf Teleki Ferencz a Teleki-könyv-
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tár felügyelésével bízta meg, hol halálaig működött. 1858. szept. 11. papi
szigorlatot tett. 1861. szeptembertől folytonosan alkalmazásban volt a marosvásárhelyi ev. ref. főiskolánál, előbb mint
segédtanító a VI. és a bölcseleti osztályban a latin nyelvet tanítva; 1867. szept.
segédtanár, 1872. aug. 18. a bölcselet,
magyar nyelv és irodalom rendes tanára
lett és szept. 5. Néhány lélektani jelenség megvilágítása cz. értekezésével foglalta el tanári székét. Ugyanekkor az
előljárósági gyűlések jegyzőkönyvének
vezetése is reá bízatott és két évig volt
jegyző. 1874. febr. igazgatónak választatott, mely tisztét nyolcz évig viselte.
Meghalt 1895. decz 5. Marosvásárhelyt.
— Főmunkatársa volt a Székely Hírlapnak (1869, 1873—74.) Czikkeket írt névtelenül a kolozsvári Korunkba, a Keletbe
és a Kolozsvári Közlöny «Apro puska»
cz. rovatába. — Programmértekezései a
marosvásárhelyi ev. ref. főiskola Értesítőjében (1880. Mentovich Ferencz ; 1880
—85. Az iskolai évet megnyitó és bezáró beszédei.) — Szerkesztette a Székely
Közlönyt 1868. júl. 8-tól szept. 26-ig, mikor a lap megszűnt, és a Székely Hírlapot 1870. ápr. 2-tól 1871. márcz. 29-ig
Marosvásárhelyt.
Koncz

József,

A

marosvásárhelyi

k o l l é g i u m i s m e r t e t é s e 477. 1.
1895. 57. SZ.

—

Vasárn.

(Nekr.) és ö n é l e t r a j z i

—

Újság

ev. ref.
Marosvidék

1895. 5 0 . SZ.

adatok.

H o r v á t h Gellért József, prémontréi
rendi áldozópap és tanár, szül. 1853. jan.
12. Székesfejérvárt; 1873. szept. 24. lépett a rendbe s 1877. október 9. pappá
szenteltetett; 1877 óta Szombathelyt mint
főgymnasiumi tanár a görög nyelvet adja
elő; egyszersmind házgondnok. — Programmértekezése a szombathelyi főgymnasium Értesítőjében (1883. Pontifexek
testülete.)
A csornai
tára
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prémontréi

rendi

kanonokok

Név-

1892.

Horváth (Gradecsi Stansith) Gergely.
szepesvármegyei alispán, Gradeczi Stan-

sith H. Márk szigetvári kapitány (kinek
ősei Horvátországból származtak) és Hahoti Krisztina fia, szül. 1558, aug. 1.
Körmenden. (Anyja már 1559. márcz. 25.
meghalt; atyja I. Ferdinánd királytól
1548. nov. 18. czímeres nemesi oklevelet és báróságot nyert Szigetvár hősies
védelmeért; 1556. szept. 8. a Zápolyához
pártolt Varkoch család szepesmegyei birtokait kapta; ezek közt volt Nagy-Eőr
(Sztráska. Nehre), hol később a család
lakott; 1557. ápr. 22. Ferdinánd király
újabb adománylevéllel több nagy uradalom birtokosává tette őt és e szerint
hazánk legelőkelőbb főurai közétartozott).
H. G. atyja meghalt 1561-ben; a kiskorúnak tutoraivá Draskovich püspök, Semsey Ferencz és Theryek Tamás neveztettek ki; mostoha anyja Bóth Erzsébet is
hűségesen gyakorolta befolyását a fiúra ;
a hazában tanulását bevégezvén, hoszszabb időre a külföldi egyetemek látogatására ment, így 1574-ben Paduában
volt, 1576—78. Strassburgban és Baselben tartózkodott, 1579-ben leginkább
Svájczban időzött; legtöbbet utazott 1580ban Svájcz-, Németország- és AusztriaMagyarországban. 1591-ben jelen volt a
csepregi zsinaton és a gyűlés folyamáról
emlékiratot hagyott hátra. Legfőbb érdeme az általa Felső-Eőrön 1584 körül
alapított ág. ev. főiskola, hova külföldről hívott tanárokat és annak igazgatójául Grawer Albertet tette, ő maga is
nagy tudományával közreműködött; tanította a dialektikát, rhetorikát és ethikát;
hatással volt az iskola szellemére s vezetésére ; könyvtárt rendezett be, mely
a protestáns könyvtárak között első rangú
volt; a szegényebb tanulók ellátására
évenként 600 frtot adományozott. Élénk
részt vett az akkoriban nevezetessé vált
hitvitatkozásokban is. 1590—92-ben Szepesmegye alispánja volt. Meghalt 1597.
jan. 4. Nagy-Eőrön. — Munkái: 1. História Colloquii Chepregiensis, De Coena
Domini. . .Bartphae, 1591. (Beytbe István
37.

iv sajtó

alá

adatott

1896.

február

8.

1186

írt hozzá előszót.) — 2. Responsionis. . .
Pars prima, Quam pro veritate Doctrinae
Coelestis. & suae religion's puritate ad
Sebastiani Lam Caluinistae Keismarcensis
criminationes, ob instantiam amicorum,
& vanos in angulis adornatos hostium
triumphos Tomo Lamiano, cui titulum
fecit Caluinianumtalem : Antithesis vbique
totis etc. Idem opponit. . .Bartphae, 1592.
(Pars II. U. ott, 1593, Pars III. U. ott,
1597-ben a szerző halála után.) — 3.
Admonitio, Qva . . . Sebastianvm Lam
Caluinistam Keismarcensem captum ac
irretitum ex propria illius confessione
breuiter ostendit. Psalmo 9. Infixae sunt
gentes in interritum quem fecerunt, In
laqueo isto quem absconderunt comprehensus estpeseorum.in operibus manuum
suarum comprehensus est peccator. U.
ott. 1593. — Kéziratban : emlékkönyvet
(külföldi utazása jegyzeteivel) és naplójegyzeteket hagyott hátra (melyek a nagyeőri könyvtárban őriztetnek.) — Arczképe : kőnyomat (Wéber Samu, Gradeczi
Stansith Gergely és családja. Késmárk,
1896. cz. munkájában.)
Erhardus, (Nicolaus, D a l h e m i u s ) , D u a e O r a t i o n e s F u n e b r e s . B a r t p h a e , 1597. — Horányi,
M e m o r i a I I . 157. — Klein, N a c h r i c h t e n I .
88., II. 87. 1. — Annalen d e r oesterr. Liter a t u r 1802. I n t e l l i g e n z b l a t t 1. SZ. — Pannónia 1820. 24.. 25. sz. (Melzer.) — Sokféle 1833.
45. sz. — Franki, H a z a i s K ü l f ö l d i I s k o l á z á s 135., 2 8 1 . , 4 0 0 . 1. — Farkas

Sándor,

Csep-

r e g t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1887. 63—66. 1. —
Szabó Károly, R é g i M a g y a r K ö n y v t á r I I . 58.,
61., 63., 64., 72. 1. — Fabó, M o n u m e n t a I .
10., 11., 56. 1. — Ráth
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György,

Gradeczi

Hor-

v á t h G e r g e l y és L a m (Ambrosius) Sebest y é n h i t v i t á j a B p e s t , 1894. ( K ü l ö n n y . az
I r o d a l o m t ö r t . K ö z l e m é n y e k b ő l . ) — 31. KönyeSzem'e 1895. 75. 1. (Dézsi L a j o s . ) — lllesyPettkó, A k i r á l y i k ö n y v e k . Bpest, 189». 92. —
Wéber Samu, ( í r á d e c z i S t a n s i t h H o r v á t h
G e r g e l y és c s a l á d j a . K é s m á r k , 189G.

Horváth Gergely, remete szent Pál
rendi szerzetes. Meghalt 1747-ben. —
Munkája: F/os fueram florens, aurum,
simul atque lucerna. Az az Beketfalvai
Morocz Susanna asszony . . . Kossovics
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

Á d á m . . . n é h a i kedves társa kellemetes
virtusainak ; természetű, és a felett való
jóságos cselekedeteinek igaz magyarázattya. Mellyet azon meg-nevezett uri
aszszonságnak hideg tetemei el-takartatásának szomorú alkalmatosságával 1734.
eszt. Böjtmás-havának 4. Veléjtén élő
nyelvel végben vitt. Kassa.
Petrik B i b l i o g r . és Gnadt, E n c h i r i d i o n
M e d i t a t i o n u m 1703. cz. k é z i r a t i k ö n y v bej e g y z é s e (a m . n. m ú z e u m k é z i r a t t á r á b a n . )

Horváth Gergely. — Munkája: Gyakorlati mértani
töredék.
Nagyvárad.
1860.
Szinnyei

Könyvészete.

Horváth Géza (brezoviczai), orvosdoktor, múzeumi igazgatóőr, a m. tudom,
akadémia rendes tagja, szül. 1847. nov.
23. Csécsen Abauj-Torna megyében (elődei Horvátországból származtak és a családot, mely a XVI. század végén már
Abaujban volt. a XVIII. század elején még
Bugarin-Horváthnak nevezték). H. a gymnasiumot elvégezvén, 1866-ban a bécsi
egyetemre ment az orvosi szakra s ott
1872-ben orvos-sebészdoktori okleveleket
nyert. Miután már mint orvostanhallgató
szakszerűen foglalkozott a zoologiával.
1873-ban a magyar n. múzeum állattári
osztályához segédőrré neveztetett ki. De
már 1874 végén megvált a múzeumtól és baza ment Abaúj megyébe, hol
mint járásorvos Forrón működött. Noha
pályája nagyon igénybe vette s a tudományos központtól elszakította, a tudományos foglalkozást abba nem hagyta,
hanem folytatta a Hemipterák tanulmányozását, a minek eredményeit a
hazai s külföldi szakfolyóiratokban ismertette. Tudományos munkásságának
méltánylásául a magyar tudományos akadémia 1877. május 24-én levelező taggá
választotta (1891. máj. 4. lett rendes tag.)
1878-ban Zemplénmegyébe Varannóra
ment és ott maradt mint járásorvos 1880
közepéig. Ekkor a földmívelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztérium meghívta
38
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a felállítandó országos filloxera-kisérleti
állomás szervezésére és vezetésére. E
czélból mindenek előtt egy hosszabb
külföldi tanulmányutat tett Ausztria-,
Olaszország-, Francziaország-, Svájcz és
Németországban. Az országos filloxerakisérleti állomás 1881 elején kezdte
meg tényleges működését és e név
alatt maradt 1890-ig. Ekkor tekintetbe
véve azt, hogy a szőlőpusztító filloxerára vonatkozó elméleti kérdések már
jobbára mind tisztáztattak és hogy a
filloxera-kisérleti
állomás már elejétől
fogva nemcsak a filloxerára, hanem a
többi gazdaságilag káros rovarra is kiterjesztette figyemét,a filloxera-kisérleti állomás, javaslatára, m. kir. állami rovartani
állomás cz. nyert, de főnöke továbbra is ő
maradt 1895 végéig, midőn a m. n. múzeum állattani osztályának igazgató őrének neveztetett ki. Mióta az országos
filloxera-kisérleti állomás, illetőleg a m.
k. állami rovartani állomás főnöke volt,
vagyis 1880 óta, sokat utazott nemcsak
az ország minden zege-zugában, hanem
külföldön, kivált Francziaországban, a hol
igen gyakran fordult meg és pedig mindig hosszabb ideig, olykor több hónapig,
szakbeli tanulmányok és másnemű hivatalos kiküldetések végett. Az 188G őszén
az élősdi gombák és kártékony rovarok
irtása ügyében Florenczben tartott nemzetközi congressuson Magyarországot képviselte s a congressus egyik alelnöke
volt, valamint a congressussal kapcsolatban rendezett kiállítás egyik biráló
bizottságának elnöke. 1893-ban az orosz
kormány hivatalos meghívására beutazta
Dél-Oroszországot és a Kaukazust, hogy
a látottak és tapasztaltak alapján javaslatokat tegyen arra nézve, hogy az ott
fellépett filloxeravész leküzdésére miféle
intézkedések volnának teendők. Ez utazása
alatt meglátogatta Bessarabiát, a Krimet,
a Kaukazust és Orosz-Örményországot
egész az Ararát tövéig ; ez alkalommal kiváló figyelmet fordított az állatvilág jelen-
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ségeire s igen gazdag és érdekes gyűjteményt szerzett össze, melynek egy részét már feldolgozva közzé is tette ; egész
utazásának leírása a k. m. természettudományi társulat kiadásában fog megjelenni. Jelenben a hemipterologia terén
egyik európai szaktekintély és működésének jutalmául több külföldi társulat
tüntette ki azzal, hogy tagjai sorába választotta, így a stockholmi Entomologiska
Föreningen külső tagja (1883), a moszkvai
Société impériale des Naturalistes rendes
tagja (1884), a firenzei Reale Accademia
dei Georgofili levelező tagja (1887), a
szent-pétervári entomologiai társaság rendes tagja (1894), az északamerikai Association of Economic Entomologists külső
tagja (1804). Itt a hazában már 1877ben a felső-magyarországi múzeum egylet, 1883-ban a zemplénmegyei orvosgyógyszerész-egylet és 1891-ben a horvát természettudományi társulat tiszteletbeli tagjának választotta ; 1891-ben a
Budapesten tartott második nemzetközi
ornithologiai congressus főtitkára volt;
választmányi tagja régóta a k. m. természettudományi társulatnak és a budapesti
állat-növényhpnosító társaságnak ; a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó
központi választmányának természettudományi osztályelnöke. A filloxeraügy
terén kifejtett működéseért 1886-ban a
romániai kir. korona-rend tiszti keresztjét, 1891-ben pedig a szerb Szent-Száva
rend középkeresztjét kapta. —' Czikkei
vannak a következő folyóiratokban és
lapokban: Természet (1868. A rovarok
életéből, 1869. A gyógyhatású bogarak.
1870. A házi poloska és néhány vérszopó
rokona, Az énekes kabóczák, A második
német sark-expeditio, 1871. A világító
rovarok, 1872. Egy vérengző kalandor, a
bolha, 1873. Hazánk barlangjainak állatvilága, 1874. A fülbemászó); M. orvosok
és természetvizsgálók munkálatai (1870.
A Magas Tátra téhelyröpűi, 1872. A tornai
hegység téhelyröpű faunája); a Verhand-
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lungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft
in Wien (1873. Beitrag zur Naturgeschichte
von Eumolpus vitis); Természettudományi Közlöny (1873. Néhány szó az állatphaenologia érdekében. A rovarvilág szerepe a növények termékenyítésében, (1874.
Az északi sarkvidék állatvilága, és apróbb
közlemények, 1876. A phylloxera kérdéséhez, 1881—84. apróbb közlések, 1887.
Az amerikai szőlők kérdése; horvátul a
zágrábi Gospodarski list-ben és oroszul
az odesszai filloxeraügyi tanácskozmány
munkálataiban, 1888. Paprikában élő rovarok. 1889. A dohány mozaikbetegsége, Papirosból építő hangyák. A rovarok okozta
károk a gazdaságban, 1891. A íilloxeraiigy jelen állása, oroszul a Westnik Vinodélia 1892. évf., 1892. A ködkárok kérdéséhez, 1893. A cserebogár fejlődésének
időtartama hazánkban, 1895. Az aranytermő szőlők meséje); Berliner Entomologische Zeitschrift (1870. Ueber die in v.
Frivaldszky's «Monographia Orthopterorum Hungáriáé » beschriebenen neuen Arten, 1874. Neue Heteroptera aus Ungarn);
Petites Nouvelles Entomologiques (1874.
108. sz. Énumeration des Tingides de
Hongrie, 114. sz. Diagnose ďun Hémiptére nouveau de Hongrie, 1876. 142. sz.
Diagnoses de deux Hémiptéres nouveaux
de la familie des Capsides, 159. szám.
Diagnose ďespéces nouvelles du genre
Plinthisus); Közlemények az állat- és
növényhonosítás és nemesítés köréből
(1874. A gabonaszipoly); Annales de la
Société entomologique de Belgique (1876.
Note sur les Lygéides de la Faune beige,
1877. Saldides recueillis en Belgique par
M. Camille Van Volxem, 1879. Hémiptéres
recueillis an Japon par M. Gripenberg,
1884. Sur les Hémipteres du Haut-Balcan
et de la Dobroudja); Természetrajzi Füzetek (1877. Az 1876-ban hazánkból leírt
új félröpű fajokról, Piezocranum novum
genus Capsidarum, A manna-kabócza hazánkban, A szamosfalvi sóstavakban élő
rovarokról, A magyarországi rablópolos-

kák átnézete, Abaujmegyei Aphidák, Synonymiai jegyzetek, 1878. Stál Károly emlékezete, 1880. Hemipterologiai közlemények, A buza és árpa gyökerén élő
Schizoneura-fajról, 1881. Hemiptera nova
vei minus cognita, 1883. Heteroptera
anatolica in regióne Brussae collecta,
1884. Diagnoses Hemipterorum I—II.,
1889. Analecta ad cognitionem Heteropterorum Himalayensium, 1892. Hemiptera nonnulla nova asiatica, 1893. Hemiptera nova africana, 1895. Species
generis Pionosomus Fieb. Hemiptera nova
turkestanica.); Entomologische Nachrichten (1878. Ueber das Sammeln und Präpariren der Hemipteren, Europäische Hemipteren in fremden Welttheilen, 1881.
Hemiptera Europae annis 1875—78. descripta); Bulletin mensuel de la Société
Linnéenne du Nord de la France á Amiens
(1878. 72. sz. Preparation et récolte des
Hémipteres); Schneider, Dr. 0., Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss
der Kaukasus-Länder (Dresden, 1878.
Beitrag zur Hemipteren-Fauna Transkaukasiens); Sitzungsberichte der naturwiss.
Gesellschaft Isis zu Dresden (1879. Hemipterologisches aus Transkaukasien);
Annales de la Société entomologique de
France (1880. Ser. 5. X. k. Ischnocoris
intermedius n. sp., 1881. Ser. 6.1. k. Bemarques sur divers Hémiptéres); Magyar Föld (1881—83. Filloxeraügyi czikkek) ; Wiener Entomologische Zeitung
(1882. Ueber einige Lygaeiden. Eine neue
Lygaeiden-Art aus Griechenland, 1883.
Die europäischen Podoparien, Eine neue
Wanzengattung aus dem Himalaya, 1884.
Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und
seine Verwandten, 1887. Die Exrcremente
der gallenbewohnenden Aphiden, 1888,
Uebersicht der europäischen Cymus-Arten,
1889. Beitrag zur Hemipteren-Fauna
von Turkmenien, 1891. Eine neue Hemipterengattung aus der Familie der
Lygaeiden. 1892. Uebersicht der Hemipteren-Gattung Campylostira Fieb. 1893.
37*
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Eine neue Anthocoris-Art aus Deutschland, 1896. Eine alte und drei neue Aphiden-Gattungen); Revue d'Entomologie
(1883. Revision du genre EremocorisFieb. .
Sur les migrations des pucerons, Note
sur le genre Tetraneura, 1885. Hémiptéres
nouveaux. 1886. Nouvelle revision du
genre Plinthisus. 1887. Notes additionnelles sur les Hémiptéres-Hétéroptéres des
environs de Gorice, Description de deux
Hémiptéres nouveaux de France. 1888.
Un genre nouveau d'Hémiptéres du Brésil, Matériaux pour servir ä ľétude des
Hémiptéres de la faune paléarctique,
1889. Essai monograpbique sur le genre
Trigonosoma, Notes synonymiques et géographiques sur les Hémiptéres paléarctiques, 1890. Synopsis des Nysius paléarctiques, 1891. Trois Bérytides nouveaux,
Hémiptéres recueillis dans l'Arménie
russe, avec la description ďespeces et
variétés nouvelles, 1892. Chasses hivernales dans le Midi de la France. Nouvelle
révision du genre Scolopostethus, 1893. Les
Scolopostethus américains, 1894. Hémiptéres recueillis dans la Russie méridionale et en Transcaucasie, Notes sur
quelques Capsides, Sur le Piezocranum
simulans Horv., 1895.Révision des Sehirus
noirs, Hémiptéres nouveaux d'Europe
et des pays limitrophes); Mathem. és természettud. Értesítőben (1883. I. A phylloxera és a téli hideg, ugyanez francziáúl a
Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarnban, II. 1884.
A pirregő tücsök fejlődési viszonyairól,
ugyanez a Rovartani Lapokban, francziáúl is. V. 1887. A gubacsképző levéltetvek mézgás váladékáról, 1891. Az
akáczfák paizstetvéről) ; Borászati Lapok
(1883. Az amerikai szőllők magyar terméséről. 1885. Szüreti eredmények Farkasdon, 1887. A szénkéneg használata a
gyakorlatban, A lilloxerás szőllők gyérítő
kezelése. 1889. A szénkéneg helyes adagolásáról, 1892. A csajkó, lft9 i. Kártékony-e
a méh a szőlőben, A homoki szőlőülte-
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tések és a pajor, 1894. Védekezés a pajorok ellen); Rovartani Lapok (1884. A
kártékony rovarok rendszeres megfigyeléséről hazánkban, A hernyózásról, A
phylloxeraiigy állása hazánkban, A katonás czinczér fejlődési viszonyai, A kolumbácsi légy. Egy mult századbeli napló,
és apróbb közlemények, 1885. A paréjpoloska és szinváltozatai, A rovarok
legújabb osztályozása, Egy gubacsképző
levéltetű biologiája. Rovarokról vett magyar helynevek, A magyarországi szúnyogpoloskák. és apróbb közlemények,
1886. A magyarországi kéregpoloskák
és apróbb közlemények); G. Radde, Die
Fauna und Flora des südwestlichen
Caspi-Gebietes (Leipzig. 1886. Die Hemipteren des Talysch - Gebietes); Bulletino della Societă Entomologica Italiana (1887. Note emitterologiche: I. Tavola analitica del genere Stenocephalus
Latr. II. Emitteri di Podolia, III. Contribute alia Fauna italiana); Egyetértés
(1889. 343., 344. sz. A filloxera-ügy jelen
állása, 1891. nov. 13. Az új természetrajzi múzeum); Gazdasági Lapok (1891.
A repczepusztító fekete hernyók irtásáról) ; The Entomologist's Monthly Magazine (1891. Synopsis of the genus Scolopostethus) ; Progres agricole et viticole
(1891. Notes sur le Gribouri, 1893. Les
vignes américaines en Russie); Emlékkönyv a k. m. természettud. társulat félszázados jubileumára (1892. A gubacsképző
levelészek); a párisi Comptes rendus (1892.
114. k. Sur ľexistence des séries paralleles dans le cycle biologique des Pemphigiens) ; Köztelek (1892. A gazdasági
rovartan gyakorlati fontosságáról, A honvédbogár és az ellene való védekezés,
1893. A téli araszoló pillék); Gróf Széchenyi Béla Keletázsiai utazása (1893.
Hemipterák); Wiestnik Winodielia (1893.
Filloxernij wopros w Bessarabii i na
Kawkazie) ; Feuille des Jeunes Naturalistes (1894. Sur la stridulation de «Spathocera laticornis» Schill.) — Munkái :
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1. Neue Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Ober-Ungarns. Wien, 1867. (Különny. a Verhandl. der k. k. zool.-bot.
Gesellschaft XVII. k.) — 2. Adatok a
hasai félröpüek ismeretéhes Bpest. 1870.
(Math, és természettud. Közlemények VIII.
1.) — 3. A magyar fauna paissos félröpüi, U. ott, 1873. (Különny. a M. orvosok és term, vizsg. Munkálataiból.) — 4.
Magyarország
nagy
pikkelyröpííinek
rendszeres
névjegyséke.
U. ott 1875.
(Mathem. és természettud. Közlemények
XII. k. 3. Pável Jánossal együtt.) — 5.
MonographiaLygaeidarum
Hungáriáé.
Magyarország bodobácsféléinek magánrajza, A kir. m. természettudományi társulat megbízásából. Bpest, 1875. — 6.
Die Hemipteren-Gattung
Plinthisus
(Westw.) Fieb. Wien, 1876. (Különny. a
Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. XXVI.
k.) — 7. Magyarorsság
visenjáró
poloskái. Bpest, 1878. (Különny. a Természetrajzi Füzetekből.) — 8. HemipteraHeteroptera a Dom. Joanne Xantus in
China et in Japonia collecta. U. ott, 1879.
(K. ny. a Term. Füzetekből.) — 9. Jelentés. melyet a phyloxeraügy tanulmányozása czéljából tett külföldi utazásáról
báró Kemény Gábor földmüvelés-, iparés kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr
ő nagyméltóságának benyújtott. U. ott,
1880. — 10. As állatvilágban
felmerülő
időszakos tüneményekről. Felhívás rendes megfigyelésekre (U. ott, 1880. Különny. a Természettudományi Közlönyből;
németül az Entomolog. Nachrichtenben.)
— 11. Jelentés az országos phylloxerakisérleti állomás 1881. évi működéséről.
I. évfolyam 1881. kilencz ábrával U. ott,
1882. (Különnyomat a Közgazdasági Értesítőből.) — 12. Védekezés a fillokszera
ellen és az amerikai szőlőfajok, négy ábrával. U. ott 1881. (Különny. a Természettud. Közlönyből.) — 13. Uj szőlőbetegség hazánkban. U. ott, 1882. (Különny.
a Természettud. Közlönyből.) — 14. Rapport annuel de la Station phylloxérique
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hongroise. Premiere anné 1881. U. olt,
1882. — 15. Jelentés az országos phylloxera-kísérleti állomás 1882. évi működéséről. II. évfolyam 1882. U. ott, 1883.
három táblával és hét ábrával. — 16. Az
Eremocoris-fajok
magánrajza.
U. ott,
1883. (Értekezések a term. tud. köréből
XIII. 2. két táblával.)— 17. A rovarok dimorphismusáról.
U. ott. 1883. (Értek, a
term. tud. köréből XIII. 4. Egy táblával.)
— 18. Jelentés az 1883-ik évben Magyarország területén fellépett és megfigyelt
kártékony rovarokról. Nyolcz ábrával. U.
ott, 1884. (Különnyomat a Közgazdasági
Értesítőből.) — 19. Jelentés az országos
phylloxera-kisérleti állomás 1883. működéséről. III. évfolyam 1883. (Egy fametszeti táblával a szöveg között.) — 20.
Jelentés az országos phylloxera-kisérleti
állomás 1884. évi működéséről. IV. évfolyam 1884. U. ott, 1885. (Egy szines
nyomású táblával.) —21. Jelentés az országos phylloxera-kisérleti állomás 1885.
évi működéséről. V. évfolyam 1885. U.
ott, 1886. — 22. A magyarországi
Psyllidákról. U. ott, 1886. (Különny. a math,
és term. tud. Közleményekből XXI. 4.)
— 23. Islet u Podsused u Zagrebačkoj
okoltci mjeseca Novembra. Zágráb, 1888.
(Különnyomat a Glasnik hrv. naravoslovnoga družtva-ból). — 24. A permetező
készülékek a kertészet szolgálatában.
Bpest, 1890. Hat képpel. (A magyar kir.
állami rovartani állomás Közleményei
I. 1. Ugyanakkor a Természettudományi
Közlönyben.) — 25. Prilog k Hemipterskoj fauni Bugarskoj. Zágráb, 1890. (Különny. a Glasnikból.) — 26. Hemipteroloski izlet u Primőrje i na PlitviČka
jezera. Zágráb, 1891. (Különnyomat a
Glasnikból.) — 27. Védekezés a kártékony rovarok ellen. Ugyanott, 1893.
(A magyar királyi állami rovartani állomás Közleményei I 9. Ugyanakkor
az országos magyar gazdasági egyesület Évkönyvében.) — Szerkesztette a
Rovartani Lapokat 1884 és 1885-ben és

1195

az állami rovartani állomás Közleményeit
1890-től 1895-ig Budapesten.
X

Akadémiai

Értesítő

1883. 5., 5 8 . , 156.,
Könyvészete. —
nach

1879. 215.,

1877. 145.. 1881. 1 4 6 . ,

1894.

292.

31. tudom.,
1880. 214.,

1.

—

Szinnyei

akadémiai
1882.

Alma-

205.,

1884.

261., 1889. 280., 1890. 276., 1891. 138., 1892.
139., 1893. 149., 1895. 167., 1896. 144. 1. —
Daday Jenő, A m a g y a r á l a t t a n i i r o d a l o m
1886—
i s m e r t e t é s e . I . , I I . — 31. Könyvészet
87. —

Vasárnapi

Borászati
Nagy
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Lapok

Lexikona

és Borgazdasági

Ujsag

1 8 9 2 . 8. SZ. a r c z k .

1892. 52. SZ. a r c z k . —
I X . 380. 1. ( D a d a y . )
Lapok

1896.

1. s z .

—

Pallas

—
arczk.

Szőlő
és

önéletrajzi adatok.

Horvát György (pálóczi), birtokos ;
a család törzse Nicolaus Horváth de
Stancsicsnak írta nevét; ennek fia H.
Miklós Léváról jött 1586-ban Dobó Ferenczczel Pálóczra (Ungm.); az említett
H. Miklósnak és Szacsvay Zsófiának fia
volt H. György, a ki. a családi naplót
1622. szept. kezdte írni és 1654-ig folytatta. (Megjelent a Monumenta Hung.
Hitorica. II. osztály. írók XXXI. k. 193—
211.1.) Meghalt 1655. decz. 25. Pálóczon.
Horvát György (pálóczi), birtokos,
előbbinek és Ravasz Annának fia, szül.
1632. szept. 9. Pálóczon; meghalt 1692.
máj. 5. — A családi naplót 1680-ig
folytatta. (Monumenta Hung. Hist. II.
oszt. XXXI. k. 2 1 2 - 2 3 6 . 1.)
Horvát György (pálóczi), birtokos,
előbbinek és Sziny Jusztinának fia, szül.
1661. ápr. 27. ; Abauj-, Borsod- és Ungmegyék táblabírája volt. Meghalt 1719.
ápr. 13. — A családi naplót 1681-től
1718-ig írta. (Monumenta Hung. Hist. II.
oszt. XXXI. köt. 236—270. 1.) Ennek fia
volt H. Ádám, 1. előbb.
Horvát György (pálóczi), birtokos, H.
Ádám és Draveczky Anna fia, szül. 1719.
márcz 20.; meghalt 1787. márcz. 4.
— A családi naplót 1731-től 1770-ig írta.
(Monumenta Hung. Hist. II. oszt. XXXI.
2 7 9 - 2 8 9 . 1.)
Horváth György (pálóczi), birtokos,
előbbinek és Bárczay Máriának fia, szül.
1760. aug. 16., ki 1771-ben kedte a napló-

írást és az eseményeket 1790-ig tüzetesebben leírta, ettől fogva a XVIII. század
végéig egyes jegyzeteket írt a naplóba
«pro nota», hogy azokból utóbb a naplót
körülményesebben megírhassa, a mi
azonban elmaradt. A napló kivált az
elején inkább magánviszonyokat tárgyal
ugyan (a művelődéstörténetre és a helyi
eseményekre azonban ez a rész is tartalmaz érdekes adatokat), utóbb azonban a XVII. század második felében bonyolultabb viszonyok állván be. a napló
a Nádasdy-Wesselényi összeesküvésre, a
bujdosókra és II. Rákóczy Ferencz korszakára, a XVIII, században pedig a Lengyelországgal folytatott kereskedésre és a
II. József császár alatti viszonyokra becses
történeti adatokat szolgáltat. Az eredeti
napló Pinkóczon (Ungm.) a pálóczi Horváth család birtokában van, 1580-ban
bőrbekötött könyvben; ebből közölte Nagy
Imre a Monumenta Hung. Historica II
oszt. XXXI. kötetében a 185—300 1.
Nagy

Iván,

Magyarország

családai

VI.

155. 1.

Horváth György (nagy-lapási). bölcseleti doktor; a nagyszombati collegiumban alumnus és az egyházjog II. éves
hallgatója volt, mikor a következő értekezését kiadta : Jus et justitia.
Tyrnaviae, 1716.
A m. n . m t i z e u m k ö n y v t á r á b a n levő példányról.

Horváth György (pálóczi), ev. ref. lelkész Császáron (Komáromm.) és a tatai
egyházmegyének jegyzője volt 1761-től.
H. Ádám költőnek atyja, nagy-géczi (Szatmárm.) származású; 1747. ápr. 29-től
Debreczenben tanult; 1752—53-ban BűdSzent-Mihályon volt rektor, azután Török-Szent-Miklóson. végre császári pap
lett; 1788 elején meghalt. — Munkája: Természetnek és kegyelemnek oskolája, az a z : Olyan hasznos könyvecske, amely az isteni tökélletességeknek,
a látható, és láthatatlan teremtéseknek
vizsgálásából, s meggondolásából, a ke-
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resztyén embert az Isten dicséretére serkenti. A mely hét részekben, hetven
szakaszocskákban. e kisded kézben hordozható formában, az együgyű, .de idvességre igyekező, és az Istent dicsőíteni
kivánó keresztyének számára kiadatott
H. Gy. Ts. P. (Horváth György császári
prédikátor) által. Győr, 1765. (1775. és
1778. U. ott.) — Még néhány iskolai
imádságos könyvet is írt, de ezeknek
megjelenéséről nincsen tudomásom, valószínűleg névtelenül adattak ki. — Egyháztörténelmi becses feljegyzései maradtak fenn a nevezett egyházmegye jegyzőkönyvében 176 L-től 1787-ig. (A tatai
venerabilis Traclus Protocolluma 1. Tomus 1711-1791. 4rét.)
Figyelő

I . 1876. 49. 1. — Petrik

Bibliogr.

—

Sz. Kiss Károly, T ö r e d é k e k N a g y - I g m á n d és
V i d é k e M ú l t j á b ó l . K o m á r o m , 1892. 75. 1. és
B a k ó c z y J á n o s szíves k ö z l é s e a debreczeni
főiskola jegyzökönyvéből.

Horváth György, bölcselet és széptudományok mestere, előbb szent Ferenczrendi szerzetes volt a hazában;
később áttért az ág. ev. vallásra s a
mult század közepén Vittenbergában tartózkodott ; valószínűleg külföldön maradt
és halt el. — Munkái: 1. Epistola D.
Martini Lutheri ad generosum et clariss.
virum D. Franciscum de Reva comitem
Thvrociensem Hvngarum olim data nunc
vero per. . .nonnullis accessionibus vulgata. Vitembergae et Servestae, 1754. —
2. Placita
philosopliorum
de terrae
motus causis quae praeside Georgio Mathia Bose. . . die XVII. Mart. 1756. exarnini submittet. U. ott.
Petrik

Bibliogr.

Horváth György,
kath. plébános;
1785—9u-ben az ötéves theologiai tanfolyamot végezte ; 1790-ben pappá szenteltetvén, galgóczi káplán lett. 1794. máj.
2. lancsári, 180l. jan. 1. jókői (Nyitram.)
plébános lett, hol 1817. nov. 16. meghalt. — Tóbiás életét írta tótul; tót egyházi beszédeit Oswald Rikárd adja ki a
Kazatelna cz. folyóiratban.

Necrol,

Strigon.

96. — Némethy,

Ludov.,

r i e s P a r o c h o r u m 630. — Zelliger,
í r ó k C s a r n o k a 178. 1.

Se-

Egyházi

Horváth György, színész, szül. 1811.
márcz. 21. Bucsu-Szent-Lászlón (Zalam.),
hol atyja H. János földbirtokos volt; a
gymnasium osztályait sem végezve be,
megszökött hazulról s Szombathelyre
ment, hol egy ideig háziszolga volt; később a Komlóssy Ferencz színtársulatához állott be ; azontúl a vándorszínészet
sanyarú s viszontagságos életét élte; 1859től 1863-ig színigazgató is volt; midőn
Budára került és Molnár György magához
fogadta a népszínházhoz, ott volt vele
két évig; annak bukása után pedig folytatta a vándorszínészetet Bakonyi István
társulatánál. 1868-ban újra visszatért a
budai népszínházhoz és a választmány
ellenőrnek és házigazdának nevezte ki,
1860-ban pedig mind a három budai
színház inspeetora lett; 1870-ben a
nemzeti színház igazgatósága vette át a
budavári színháxat és H.-ot annak gazdájává tette. Meghalt a 80-as években.
— Czikkei a Reformban (1870. 258.. 260.
sz.) és a Vasánapi Újságban (1881 — 82. A
magyar színészet viszonyai ezelőtt félszázaddal cz. élményei saját elbeszélései
után közli Egervári P. Ödön, hét közlés).
E g e r v á r y - P o t e m k i n Ödön j e g y z e t e i b ő l .

Horváth György, mérnök és országgyűlési képviselő, 1817-ben szül. Kecskeméten ; középiskoláit
szülővárosában
járta ; felsőbb kiképeztetését Budapesten
nyerte. A mérnöki oklevelet megszerezve, magánmérnök lett és 1848-ban az
állami mérnöki osztályban nyert alkalmazást. A szabadságharcz után hazament szülővárosába s ott folytatta magánvállalatait. A város megbízásából
mérte föl Borbás, Szent-Király és Alpár
pusztákat; ő végezte az első csatornázási munkálatokat, ő tervezte s hozta
létre a mostani díszes Katona-sétányt és
részt vett a város szabályozási munkálataiban. Buzgó intézője volt a város
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társadalmi mozgalmainak: az egyház,
iskola, dalárda, népkör, tűzoltó-egylet sat.
pártolót, illetve elnököt vagy választmányi tagot bírt benne. Az egyháznak
tanácsosa, az iskolaszéknek és a törvényhatósági bizottságnak 1861-ben és
1867-től tagja volt. A város első kerülete 1873. szept. 30. megválasztotta országgyűlési képviselőnek 48-as programmal, de ő már 1874. jan. 15. Kecskeméten meghalt. — Munkái: 1. Don
Quicotte, a hires manchai lovag Flórián után ford. Kecskemét, 1850—53.
Két rész, 9 kőnyomatú képpel. — 2.
Aleslei Torony. Dráma öt felv. Dumas
után ford. U. ott. 1851. (Ujabb Szinműtár I.) — Szerkesztette az 1873. jan. 5.
megindult Kecskemét cz. hetilapot azon
év nov. 9-ig. — Kéziratban maradt Dumas. Howard Katalin cz. színművének
fordítása.
Kecskeméti J.apok 1874. 3. SZ. —
Hornyik
József, E g y l a p i r o d a l m u n k t ö r t é n e t é b ő l .
K e c s k e m é t , 1889. 18. 1. — Kecskeméti
Nagy
Képes Naptár 1894. 156. 1. és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth György, orvos- és sebészdoktor, a budapesti baraque-kórház egyik
osztályának főorvosa ; szül. 1835. márcz.
9. Felső-Ireghen (Tolnám.); a gymnasium I. osztályát Pécsett, a többit Székesfejérvárt végezte; szülei nem segíthetvén őt, magántanítással tartotta fenn
magát. Az 1848—49. szabadságharczban
honvédtüzér volt. 1856 őszén Pestre jött
és az orvosi pályára lépett és 1862.
márcz. orvosdoktori oklevelet nyert; a
sebészdoktori szigorlatot 1863. febr. tette
le, a szülészmesterit jún.; 1862. júl. 30.
az egyetemi sebészi kórházhoz ösztöndíjas sebész-műtői növendékké neveztetett ki. 1864. júl. 26. ugyanott tanársegéd lett. 1869. nov. 30. a baraquekórház sebészi osztályára első orvosnak
neveztetett ki. 1864-től az orvos-egylet
tagja volt. Meghalt 1874. szept. 8. Budapesten. — Czikkei a Gyógyászatban
(1861. Ország-orvosunk, A Bright-kór
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egy gyógyult esete, Rögös köthártyalob,
Tudósítvány a sebészi műtétek gyakorlásáról a hullákon, A helybeli érzetlenítés, Petefészektömlő kiirtásának egy
esete); az Orvosi Hetilapban (1863.
Czombcsonkítás csontrák következtében.
Ütértágulat a jobb kézen, Sebzési derme,
1864. Adalék az égvényes hugyerjedés
tanához, Vizsgálatok a sűrített légnek
hatására nézve, lapszemelvények, vegyesek, 1865. Tömlős hashártya-izzadmány.
Vizsérv, 1870. A magyar orvostudori
segélyegylet alapszabályainak tervezete);
a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (XI. 1866. Bright-vesének tejjeli kezelése. XII. 1868. Gyógyulással
végződött petefészek-tömlő kiirtásának
egy esete, Az alsó állcsontnak kiizeléssel párosult csonkulása, 1872. Bokaizületi csonkulás csontszú következtében) ;
az Ungar. Med.-Chirurg. Presseben (1867.
Methodische Behandlung der Brightischen
Nierenentartung mit Milch, 1869. Eine
mit Exarticulation verbundene Resection
des Unterkiefers, 1871. Der Gebrauch
des continuirlichen kalten Wasserbades
bei Quetschwunden, Beiträge zur sofortigen Anwendung der absoluten Ruhe
als Heilpotenz bei der Behandlung der
Knochenbrüche.) — Szerkesztette a Magyar orvosok és természetvizsgálók 1872ben XVI. a Herkulesfürdőben tartott
nagygyűlésének Munkálatait. Bpest, 1873.
Orvosi Hetilap
1874. 37. SZ. —
Baiizfalvy
Sámuel, E m l é k b e s z é d H o r v á t h G y ö r g y t r .
f e l e t t . B p e s t , 1875. ( F e l o l v a s t a t o t t a b u d a p e s t i o r v o s i k ö r á p r . 24. h a v i ö s s z e s ü l é s é n .
K ü l ö n n y o m a t a G y ó g y á s z a t b ó l . ) — A budapesti Orvos-Egylet
Evkönyve
1880. 41. 1. és
gyászjelentés.

Horváth György, kegyesrendi tanár,
szül. 1858. jan. 27. Keszthelyen; tanulmányait ugyanott, Nagy-Kanizsán és
Kecskeméten végezte; 1875. szept. 8.
lépett a rendbe s a theologiára Nyitrára
ment, azután a budapesti egyetemre,
hol tanári oklevelet nyert a görög és
latin nyelv és irodalomból. 1881. júl.
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16. áldozópappá szentelték föl. Tanár kodott Szegeden. Budapesten és 1887 óta
Kecskeméten működik a rend gymnasiumában mint a görög és latin nyelv
tanára. — Munkái: 1. Lukis
Laras,
történeti elbeszélés Bikelas Dömötör után
uj-görögből ford. Bpest, 1892. (Olcsó
Könyvtár 307. sz.) — 2. Az uj-görög
nyelv. U. ott, 1694. (Különnyomat a
kecskeméti
kegyesrendi főgymnasium
Értesítőjéből. Ism. Télfy Iván az Értek,
nyelv- és széptud. kör. XVI. 6. sz.)
Önéletrajzi adatok.

Horváth Gyula (Z.), ügyvéd és hírlapíró, szül. 1836. október 19. Sümegen
(Zalamegyében); 1879-től Budapesten,
1883-ban Veszprémben és 1885-ben Székesfejérvárt hírlapírással foglalkozott,
mígnem a 80-as évek végén lassan ölő
agylágyulásba esett és jelenleg is élő
halott Zalaegerszegen. — Tárczaleveleket
írt a Győri Közlönybe (1858—59.), humorisztikus czikkeket és költeményeket
az Üstökösbe (1867. Költői levél egy
kövér emberhez, Göcseji Gyula álnév
alatt), a M. Újságba (1868. őszinte szavak cz. humor, czikkeért sajtópört kapott, az esküdtszék elítélte nyolcz hónapra s e büntetést le is ülte); a Bolond
Istókba (1873. Görcs lovag); számos
prózai s verses humorisztikai dolgozata
jelent meg a fővárosi és vidéki lapokban. — Munkái: 1. Teleki Lássló gróf
halálára.
Nagv-Kanizsa, 1861. — 2.
Kanissa város története és annak jelen viszonyai. U. ott, 1862. — 3. Zsidó
mágnás. Bpest, 1876. — Szerkesztette
s kiadta a Somogyi Albumot 1861-ben
Veszprémben (ebben több költeménye s
Egy rövidlátó gyászos kalandja a bécsi
Kohlmarkton cz. hosszabb humorisztikus
költ. Ism. Hölgyfutár 53. sz., Szépirodalmi Figyelő 19. sz.); szerkesztette a
Vas cz. társadalmi hetilapot 1875. jún.
27-től decz. 31-ig Szombathelyt és a
Zuhany cz. humorisztikus lapot 1877—
78. Szombathelyt és Zalaegerszegen, 1879.
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okt. l-ig Nagy-Kanizsán ; a Füstölő cz.
antiszemita élczlapot 1882-ben Budapesten Kénkő álnév alatt ; a Dunántúli Hírlapot, mely Szombathelyen jelent meg;
szintén Budapesten szerkesztette 1882.
jan. 1.—febr. 26-ig és Senki Pál álnév
alatt szintén úgy a Torma cz. élczlapot
Szombathely számára; 1883-ban pedig
Veszprémben a Paprika cz. élczlapot,
mely negyedévig járt.
Petrik K ö n y v é s z e t e és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

Horváth (Örökös) Gyula, vasúti állomásfőnök Székesfejérvárt, győri származású. — Költeményeket és czikkeket
írt a vidéki lapokba a 60-as években
álnév alatt (de nem Örökös névvel, mert
ez előneve.) — Munkája: A tengeréss
küsdelme. Regény. Németből ford. NagyKanizsa. év n. (Bátorfi Lajossal együtt.
Előbb a Zalai Közlönyben jelent meg.)
Petrik

Könyvészete.

Horváth Gyula (nagyváradi és teleki),
országgyűlési képviselő, H. Károly királybíró s Béldi Jozefa fia, szül. 1843. jan. 24.
Háromszékteleken (Erdélyben); iskoláit
Székely-Udvarhelyen, Marosvásárhelyt és
a brassói szász gymnasiumban végezte,
(1852-ben testvérét H. Károlyt forradalmi
szándék gyanúja miatt kivégezték). 1859ben a heidelbergi egyetemen bölcselethallgató volt. 1860-ban az olasz légió tagja
lett és Garibaldi többször kitüntette.
1861-ben nagyobb külföldi utazást tett;
meglátogatta Görögország fővárosát is.
Hazatért szülőföldére s gazdálkodni kezdett. Fiatalon nősült, elvette báró Splényi
Bertát. 1866-ban Küküllőmegyében telepedett le s a megyei életben élénk részt
vett; a ref. iskolák főfelügyelőjévé választották; az erdélyi egyházközség zsinati tagjainak sorába emelte. 1872-ben képviselővé választották és a balközéphez csatlakozott, melyből Ghyczy Kálmánnal kilépve,
mandatumát letette, de 1875-ben újra
megválasztatott és a szabadelvű párthoz
csatlakozott. 1876-ban a ház jegyzőjévé
választatott, mely állásról azonban 1881-
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ben lemondott. 1879-ben a szegedi vész
tartama alatt kifejtett tevékenységeért királyi elismerésben részesült. Nemsokára
a szegedi biztosi tanács tagjává neveztetett
ki s itt 1879. és 1880-ban a kárfelvételi
s kisajátítási bizottságokban mint elnök
működött. A könyöradományok és építési
anyagok kiosztását mint bizottsági elnök
végezte 1880 végén ezen állásától királyi elismeréssel visszavonult; 1881-ben
az alföldet fenyegető árvízhez mint miniszteri biztos küldetett le. Működéseért
a Lipót-rend lovagkeresztjét nyerte. Mint
a csongrád-hódmezővásárhelyi és szentesi védgát-társulatnak kormánybiztosát,
1881-ben Szentes város megválasztotta
díszpolgárává. Mindszent város hálafelirattal tisztelte meg, Csongrád vármegye
elismerését és köszönetét átiratilag fejezte
ki. 1889-ben rövid ideig a képviselőház
alelnöke volt. A véderővita alkalmával
kilépett a szabadelvű pártból, de azután
ismét visszatért a párt kebelébe. 1891-ben
megalapította a Magyar Hírlapot. Lapjának
függetlensége érdekében kilépett a szabadelvű pártból s lemondott a balavásári
mandátumáról. Nem is volt képviselő az
új választásokig. Az 1892. általános választások alkalmával jan. 31. a nemzeti
párt jelöltjeként megválasztatott Ó-Budán és Kovásznán, de az ó-budai mandátumot tartotta meg és úgy a házban,
mint lapjában éles ellenzéket fejtett ki a
Szapáry kormánynyal szemben. Majd alelnöke lett a nemzeti pártnak és nagy
actiót fejtett ki Apponyi politikája érdekében. de az egyház-politikai reformok
dolgában közte s pártja közt kifejlett
ellentét miatt 1894. jan. 1. lemondott alelnöki tisztéről és néhány hónap múlva
ki is lépett a nemzeti pártból. Jelenleg
is pártonkívüli. A képviselőház vízügyi
bizottságának tagja, az Otthon alelnöke
s az E. M. K. E, egyik alelnöke. — Mint
publicista nagy tevékenységet fejt ki:
vezérczikkeiben és egyéb dolgozataiban
főkép a nemzetiségi s az alföldi munkás-

kérdéssel foglalkozik behatóan. — Visszaemlékezései Rajongás kora cz. a Magyar
Hirlap Albumában (1896). Országgyűlési
beszédei a Naplókban vannak. — Munkái:
1. A válságról. Budapest, 1874. — 2.
Particularismus.
U. ott, 1886. (Németül.
U. ott. 1886.) — 3. Emlékirat. Horváth
Gyulának az 1881. évi LII. t.-cz. és az
1884. évi XXIII. t.-cz. végrehajtása körűi teljesített kormánybiztosi működéséről. A kormánybiztos megbízásából
szerkesztette Jónás Jakab volt kormánybiztosi fogalmazó és irodavezető. U. ott,
1885. — Arczképe kőnyomat a Hajnal
cz. albumban 1873.
Hajnal
564. 1.

1873. a r c z k . — Erdészeti
—

H'ákay

Aranyos

Lapok

NRO 2.

1874.

Ujabb

or-

s z á g g y ű l é s i F é n y - és Á r n y k é p e k . B u d a p e s t ,
1877. — 31. Könyvészet
vészete.
Sturm

—

Albert,

1886. —

Ország-Világ

Petrik

Országgyűlési Almanach.

p e s t , 1892. 237. 1. —
24. s z . a r c z k .

—

Köny-

1892. 13. a r c z k . —
Vasárnapi

Pallas

Nagy

Buda-

Újság

1895.

Lexikona

IX.

381. 1.

Horváth Gyula, ének- és zenetanár,
szül. 1844-ben Kolozsvárt, hol az ev.
ref. főiskolánál volt előbb zenetanár;
onnét 1873-ban hivatott meg a székelykeresztúri m. kir. állami tanítóképzőhöz
ének- és zenetanárnak és ott halt meg
1876. aug. 5. Sírjánál Kozma Ferencz
igazgató mondott gyászbeszédet. 1878.
ápr. 18. az intézet tanári kara s ifjúsága
zeneestélyt rendeztek, melynek jövedelméből hamvai fölé sírkövet emeltek és
nevére alapítványt tettek. — Könyvismertetést írt a Néptanítók Lapjába (1874.)
— Munkája: Gyakorló könyv a népiskolai énektanításhoz. Weber J. R. nyomán. . . . Két füzet. (I. füzet 2. kiadása
Bpest, 1884., II. fűz. 2. kiad. U. ott.
1887. Kiadták Bátori Lajos és Sándor
Domokos.) — Irt Magyar Sonatákat is.
Kiszlingstein
keresz'uri
vénye

Könyvészete.

m. kir.

állami

—

tanítóképezde

A

székeliErtesit-

1885. 11., 12. 1.

Horváth Ignácz István, kir. udvarnok.
cs. kir. tanácsos; az észjog tanára volt
Nagyszombatban, Győrött és 1784—86-ig
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Pozsonyban a kir. akadémián; később a
kőszegi királyi tábla birája lett; mint
könyvcensor is működött. Meghalt 1823.
decz. 16. Kőszegen. — Munkái: 1. Institutionen
juris publici
particularis
regni Hungáriáé. Pars I. De territorio
regni Hungáriáé. Posonii, 1786. (Több
nem jelent meg.) — 2. Commentatio
practica in ordinem judiciarium pro foris et tribunalibus regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum praesertim.
adsertis, etiam iis, quae ex norma manipulationis benigmisque resolutionibus
regiis hue spectant. Pars I. De processu
ordinario & de utriusque speciebus ac
differentiis. Pars II. De probationibus in
processu faciendis, earumque speciebus.
Viennae & Pestini, 1788—90. — 3 . Mea
opinio de spiritu ac vero sensu §§-orum
156., 159 et 160 sanctionis universalis
de delictis et poenis. Posonii, év n. —
Kiadta Bibliotheca jurisconsultoruin Hungáriáé cz. gyűjteményes munka négy
kötetét Pozsonyban és Bécsben 1786 —
90-ben.
Hazai

Ortvay,

s Külf.

Tudósítás

1824.

S z á z é v 124. 1. — Petrik

i.

1.

SZ. —

Bibliogr.

Horváth Igndcs (zsákodi Kovachich),
földbirtokos és 1848—49. honvéd alezredes. H. Ágoston és Hollaki Anna fia,
1847 Sylvester estéjén tért haza külföldi
utazásából Zsákodra (Udvarhelym.) és
1848. szept. elején lépett a honvédek
közé s a szabadságharcz leveretéseig,
többször megsebesülve, harczolt. — Viszszaemlékezéseit A szabadságharczból cz.
tollba mondva, kiadta Baráczy Sándor
a Brassóban (1892. 55. és 56. sz.)
Nagy Iván,

M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i V. 167.1.

Horváth Igndcs, műegyetemi tanár,
a m. tudom, akadémia levelező tagja,
szül. 1843. júl. 25. Pesten ; atyját korán
elvesztvén, nevelését anyja s gyámja,
Szabóky Adolf tanár vezették; a pesti
főreáliskolát elvégezvén, 1861-ben a kir.
József-műegyetem hallgatójául iratkozott
be. Hajlama a gépész-mérnöki szakra
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vonzotta őt. Kiváló előszeretettel és kitartással búvárkodott már ez időben,
egészsége rovására is, a könyvtárakban.
Ez érdeklődés eredménye volt, hogy H.
az 1864—65. tanév II. felében, még mint
műegyetemi hallgató, az erőműgéptani
és gépszerkezettani tanszék rendes tanársegédévé neveztetett ki, 1866-ban pedig
a helytartó-tanács neki két évre szóló
600 frtnyi utazási segélyt engedélyezett,
hogy magát külföldön az erőmű- s gépészettanban tovább képezhesse. Az 1866
—67. tanévet a zürichi egyetemen töltötte. Ez időtájban az erőműgéptan és
gépszerkezettan a budapesti műegyetemen két tanszék között osztatván meg.
az erőműgéptan új tanszékére pályázatot hirdettek és felszólítás folytán H. is
pályázott, a ki 1867. okt. 22. meg is
kapta segédtanári kinevezését, azon hozzáadással, hogy tanulmányainak befejezése czéljából, a még fenmaradt egy
évet (mely azonban később még egygyel
megtoldatott) külföldön töltse. Ennélfogva
az 1868 — 69. éveket Francziaországban.
főleg Párisban töltötte az erőmű- és géptan
tanulmányozásával az école polytechnique s más kiváló tan- és műintézeteken, kivált Tresca és Phillips kitűnő tanárok vezetése alatt, Külföldi tanulmányait befejezvén, hazajött és az 1869—
70. tanévben mint segédtanár megkezdte
előadásait; 1869. decz. 29. rendes tanárrá neveztetett ki. A határt nem ismerő buzgóság és szorgalom fölemésztették a különben is gyenge szervezetű
fiatal tanár egészségét és aláásták életerejét. Már az 1870—71. II. félévben,
valamint az 1871 — 72. tanévben nem
tarthatott előadásokat és ez idő nagy
részét Nizzában és Mentoneban kellett
töltenie. Tanári működését 1872 — 73.
tanévben kezdte meg ismét és ettől fogva
szakadatlanúl folytatta is, de évről évre
szűkebb korlátok között. 1874. máj. 28.
a m. tudom, akadémia levelező tagnak
választotta. Az 1880—81. tanévben H.
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ismét egész terjedelmében felkarolta a
műszaki mechanika és alkalmazott hydraulika előadását, de ez erőfeszítés közben akaratereje megtört az önmagával
vívott küzdelemben. 1881. ápr. 18. Budapesten önmaga vetett véget életének. —
Czikkei a M. tud. akadémia Értesítőjében
(1867. Poncelet tételének egyszerű levezetése s általánosítása; 1878. Az 1876.
vizáradás alkalmából Budapesten tett
vizmérésekről. székfoglaló ; 1880. A viz
sebességének változásáról); a párisi L'Institut cz, folyóiratban (1868. Sur les
valeurs aproximatives et rationelles des
radicaux); a Reformban (1871. 64. sz.
De Gerando-Teleki család); a berlini
Allg. deutsche polytechn. Zeitungban
(1874. Der neu verbesserte Dynamometer des Professors Dr. Hartig.). —
Munkái: 1. A budapesti m. k. műegyetem eröműssaki munkatermének
műszerei és késsülékei. Pest, 1873. (Különnyomat a M. mérnök- és építész-egylet
közlönyéből, kilencz ábrával.) — 2. As
iparos oktatás Bajorhonban,
tekintettel honi viszonyainkra. Bpest, 1873.
(Németül. Nürnberg, 1875.) — 3. Dynamometer für Arbeitsmaschinen. Bpest,
1873. — 4. Mechanika. I. rész. Kinematika. 1. kötet. A pont kinematikája.
A szöveg közé nyomott 102 fametszetű
ábrával. U. ott, 1874. — 5. Kösleményék a magyar kir. József-műegyetem
műszaki mechanikai laboratóriuma részéről. 1. füzet. U. ott, 1878. — 6. A
belföldi bányákban
termelt
burkolatkövek kőzettani s erőműtani vizsgálata.
U. ott, 1878. (Szabó Józseffel együtt.)
— Kőnyomatban előadásai után: A hydraulika fogalma 1880.; Statika; Műszaki
mechanica 1881. — Kézirati munkái :
Technische Mechanik. I. Theil. Notirt
nach den Vorträgen Prof. Dr. Zeuners.
Zürich, 1867. (a m. n. múzeum kézirattárában, 8r. 578 lap); legjelentékenyebb
munkáját, a Duna folyam vizsebességének méréseiről, több évi fáradhatatlan
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munkásságának e gyümölcsét,
kéziratban hagyta hátra.
M. tud.

Akadémia

Értesítője

1874. 135., 1878.

156., 1880. 22., 39., 1881. 119. 1.
vészet

1878.

—

magyarországi

Lapok

7. SZ., Pesti
sz.,

Hon

1881 :

Napló

107.

— A kir.

Ellenőr

91. SZ.,
108. SZ.,

Bpest,

Könyvészete

és

1883.

M.

illűszaki

KönyDélHetilap

Magyarország

Almanach.

József-műegyetem

1851—1882.

—

194. Sz.,

é s 108. s z . e s t i k .

v e l e . ) — M. Akadémiai

szintén

tanárai

108.

(utolsó

le-

1882. 266. 1.
és

8 . , 42. 1. —

hallgatói
Petrik

gyászjelentés.

Horváth ígnács, a m. n. múzeumi
könyvtár segédőre, szül. 1851. jan. 21.
Tatában (Komáromm.); gymnasiumi tanulmányait szülővárosában, Magyar-Ovái'Ott és a szent Benedek-rendiek közé
lépve 1870—73-ban Pannonhalmán végezte ; 1874-ben mint világi növendékpap
Esztergomban theologus volt. Az egyházi
rendből kilépvén 1875-ben a kincstári
jogügvek igazgatóságánál díjnok, 1876.
jan. elején a budapesti egyetemi könyvtárnál szintén díjnok lett és részt vett az
akkor folyamatban levő könyvtár-rendezésnél ; szept. a m. n. múzeumi könyvtárhoz ment napidíjasnak; (1879—81. a
budapesti egyetemen egyszersmind bölcselethallgató volt.) 1882. máj. 27. a m.
n. múzeumi könyvtárnál segéddé nevezték ki. 1884-ben a kézfjmárki ág. ev. lyczeum 16,000 kötetből álló könyvtárának
egyik rendezője volt, mikor e könyvtár
először láttatott el czím- és szakkatalógussal. 1886-ban a Budapest főváros által
rendezett történelmi kiállítás titkára volt.
1886. október 16. a magyar n. múzeumi
könyvtár segédőrévé léptették elő, hol
jelenleg is működik. 1889-ben a m. kir.
igazságügyminiszterium könyvtárát rendezte s látta el czím- és szakkatalógussal. 1891-ben az országos magyar gazdasági egyesület 15,000 kötetnyi könyvtárának egyik rendezője volt. — Könyvészeti
czikkei a M. Könyv-Szemlében, mely folyóiratnak szorgalmas munkatársa (1883.
Négy hazai könyvlajstrom 1471., 1520.
és 1522-ből, 1890. Az olasz könyvtárak
1885. évi pragmatikája, 1891—94. könyv-
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ismertetés és 1895. Adalékok Szabó Károly,
Régi M. Könyvtárának I. és II. kötetéhez,
Név- és tárgymu'atót készített az 1894.
és 1895. évfolyamokkoz); a Pulszky-Albumban (1884. Pulszky Ferencz irodalmi
munkásságának bibliographiája 1834 —
1884.) ; a M. Salonban (1886. A történelmi kiállításról); a Revue de l'Orientben (1886. Turcs et Hongrois.) — Munkái:
1. Magyarországi
Könyvészet
1881—
1891. Bpest, (Függelék a M. Könvv-Szemle
1881—91. évfolyamaihoz.) — 2. Útmutató a Budapest főváros történelmi kiállításában. U. ott, 1886. (Három kiadás.)
— 3. A m. n. Múzeum
könyvtárának
ősnyomtatványai
1465—1500. U. ott.
1895. (Különnyomat a M. Könyvszemle
1892—94. évf.) — Kéziratban: A budapesti kir. m. tudomány-egyetem bölcsészetkari tanárainak bibliographiája 1780
-1895-ig. (Milleniumi Emlékkönyv.)
Önéletrajzi adatok.

Horváth Illés, polgári leányiskolái
igazgató Makón Csanádmegyében. —
Munkája: Módszeres tornatanítási
kézikönyc torna-tanárok, népiskolai tanítók
és tanárjelöltek számára. 1. füzet. Népiskolai tornagyakorlatok. Makó, 1873.
Petrik

Könyvészete.

Horváth Imre, r. kath. plébános FelsőGagyon (Abauj-Tornam.) — Munkája:
Midőn a mennyei Sión hegyén
építtetett Jerusalem városba, úgymint örökös hazájába eljutna tek . . . Cserneki
Desőíí Ferencz Abaujvármegye viceispánya, testének tisztességes eltakarítása felett 1759. Böjtmás havának 2. napján a
nádasdi templomban prédikállott. Eger,
1760.
Petrik

Bibliogr.

Horváth Imre. szent Ferencz-rendi
szerzetes. — Munkái: 1. Szerencsés ágy,
melyben mélt. Ghimesi gróf Forgách Sigmond, szécsényi és gácsi váraknak örökös ura. . .a Krisztust éltében szorgalmatosan kereste, holta után pedig, boldogul
feltalálta: kinek is keresztyéni irgalmas-
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ságát, pompás exequiájának alkalmatosságával élő nyelvével eképpen fejtegette
Szécsényben Szent Jakab hava 4. 1769.
eszt. (Šoprony), 1769. — 2. Szent Mária
Magdolna esete és megtérése, kinek penitentzia-tartását nagyböjti hét pénteken,
következendő hét beszédében keresztény
hallgatóinak ajánlotta. .1770. eszt. Vácz,
1771. (2. kiadás, ü. ott, 1780.)
Danielii:,

M . í r ó k I I . 115. 1, —

Iiarcsú

Ar-

zén, Váczi n y o m d á s z a t t ö r t é n e t e . Vácz, 1875.
7. 1. — Petrik B i b l i o s r .

Horváth Imre, kath. plébános, szül.
1816. szept. 9. Szerencsen (Zemplénm.) ;
1839. okt. 16. fölszenteltetett és káplán
volt B.-K.-Váralján. Szántón, Sárospatakon, S.-a.-Ujhelyben, Kassán; 1851.ináncsi administrator, aztán Felső-Vadászon,
ismét segédlelkész Kassán, 1853. administrator Szerencsen ; 1860. ugyanott plébános ; 1886-ban tiszteletbeli kanonok
és szentszéki ülnök. Meghalt 1890 körül.
Jeles hitszónok volt. — 1849-ben a függetlenség kihirdetésekor szép hatású Beszédet tartott, melyet a város kinyomatott.
Emlékkönyv.
K a s s a , 1893. (Violet Gyula.)— Schematismus C a s s o v i e n s i s 1889. 225. 1.

Horváth Imre, Kalocsa főegyházmegyei plébános, szül. 1834. decz. 7. Foktűn (Pestm.); 1857. decz. 21. fölszenteltelett; 1864-ben praebendarius; 1870-ben
plébános Úszódon, 1883-tól Doroszlón
(Bács-Bodrogm.). hol 1887. nov. 25. meghalt. — Munkája: Népszerű szent beszédek a kath. egyház ünnepeire. Kalocsa, 1875.
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — M. Sión

— Schematismus
143. 1.

1888. 300. 1.

Colocensis 1887. 116.,

1888.

Horváth Imre, m. kir. erdész. — Lippa
természettani és helvrajza cz. értekezése
van a M. orvosok és természetvizsgálók
Munkálatai XV. köt. (Pest, 1872.)
Horváth István (jákfalvai), apátkanonok, szül. 1700. Jákfalván; előbb kőszegi
plébános, azután madocsai szent lélek
apátura, a vasvári káptalan custosa és
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kanonokja, gr. Vásonkeői Zichy Ferencz
győri püspök vasvári püspöki consistoriumának assessora. Meghalt 1770-ben Sárvárott. — Munkái: 1. Tekéntetes nemes
Sopron vármegyében
Vadosfai
nevű
nemes helységben az erős kűszálon épített győzhetetlen -és vitézlő római anyaszentegyháznak az menyei dicsőült szentek tiszteletinek megadásában dicséressen
lett, és történt dicsőséges győzedelme.
Midőn t. i . . . . Szent István első és apóst,
királyunknak tisztességére építtetett kis
kápolna ugyan az emiétett Vadosfai helységben örökös állandóképpen bé helyeztetett és megerősíttetett, és az mostan
folyó 1753. eszt. Kisasszonyhavának 20
napján az legelőször tartott ünneplő aitatosságnak buzgó alkalmatosságával . .
élő nyelvével hirdetett. Sopron, 1753. -—
2. Az ó testamentombeli Dávid
királynak az patakbul választott öt igen sima
köve. Azaz: Mária Therezia föls. kir.
Asszonyunk ötödik fiának Maximilian
herczegnek szerencsés születése után tartott: «Te Deum laudamus» alkalmával
mondott beszéd. U. ott, 1757. — 3. Istenben boldogul kimúlt mélt. Rappolt
Anna Mária asszonynak Palényi Inkei
Gáspár . . . Generális házastársának . ..
halál által történt elválasztása, melyet
1760. sz. Jakab havának 10. napján Kanisán hirdetett U. ott, 1760.
Katona,

H i s t ó r i a C r i t i c a X X X I X . 9^0. i. —

Catalogue

Bibi. J o a n n . C a r d . Siinor. Strigo-

n i i , 1887. 622. 1. — Petrik
Sion

1891. 459.

1. —

Bibliogr.

Némethi/

Lajos,

—

M.

Dics-

b e s z é d e k . B p e s t , 1881. 60. 1.

Horvát István,
bölcseleti
doktor,
egyetemi tanár, H. János, győri származású nemes és Tompos Anna fia (a család 1623. jún 25. nyert nemességet),
szül. 1784. máj. 3. Székesfejérvárt; ugyanott végezte a gymnasiumot 1791—99-ig;
ekkor Pestre ment az egyetemre, hol a
bölcseletet három, a jogtant pedig négy
évig hallgatta s 1805. aug. 9. philosophiai vitát állott ki ; aug. 28. bölcseletdoktori oklevelet nyert. Ezen idő alatt,
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különösen pedig 1805—1806-ban a mezőgazdasági nyilvános leczkékre és az
orvosi előadásokra mint önkéntes hallgató szorgalmasan eljárt. 1802 szept. 15.
Ürményi József országbíró házába jutott tanítóul, Vincze s Imre úrfiak mellé.
Ettől fogva az Ürményi család neki valódi maecenása volt, csaknem elválhatatlanúl élt a család körében, melyhez
belső baráti viszony fűzte. Megismerkedett Révaival, Kazinczyval (1803), Horváth Endrével, Virág Benedekkel, Vitkovicscsal (1804), Szemere Pállal és az
akkor élt nevezetes írókkal; nyelvészeti
s történeti vitatkozásokat folytatott velök levelezésében. Nagyobb figyelmet a
Verseghy és Révai közt folyt harczban
keltett (1805), melyben ő is élénk részt
vett Révainak védelmében. 1806-ban
Válba költözött Ürményi Imre tanításának befejezésére. Hivatalos teendői mellett irogatott, főleg Kulcsár lapjába a
Hazai s Külföldi Tudósításokba. Révai
halála után (1807) egyetemi tanár akart
lenni, de a rosz akarat megbuktatta őt.
Nevelői tisztének befejezése után 1808.
nov. végleg Pestre költözött s e hó 15.
az egyetem elnöki jegyzőjévé neveztetett
ki 500 frt évi fizetéssel; az egyetemi
tanács jegyzőségét is magára vállalta
(melyet 1837. márcz. 14-ig minden jutalom nélkül vitt.) 1809. febr. 17. mint
az országbíró titkára tette le az esküt
és költözött az Ürményi családházba,
hogy azután 14 évig (1820. jún. l-ig)
az országbíró «jobb keze, a fényes család kedvelt tagja legyen, és hogy a háztól többé utolsó lehelletéig meg ne váljék». Az 1811 —12. országgyűlés alatt
Pozsonyban tartózkodott, közben Bécsben is megfordult. 1812. szeptember 21.
Szalmásy Terézzel lépett házasságra, ki
azonban már 1813. decz. 20. meghalt.
1815-ben Szepesy Karolinát vette nőül
(kivel aztán 1834-ben bekövetkezett halálaig boldogságban élt.) 1815. decz. 7.
nevezti ki József főherczeg a múzeumi
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országos könyvtár őrévé; hivatalát 1816. ! nak elismerését. A komolyabb ifjúság
jan. 1. vette át, kezdetben évi 400 frt
ragaszkodott is hozzá, minek fényes bifizetéssel és csak a halál szólította ki
zonyítékát adta. 1840. okt. 1-től az egyeabból. (1837. máj. 12-től a nádor megtem bölcseleti karának dékánságát három
hagyásából a m. n. múzeumot 1843. ápr.
évig viselte; 1844. aug. 27. ő felsége
8-ig mint helyettes igazgató minden juáltal ugyan ezen egyetemnél a bölcseleti
talom nélkül kormányozta.) 1816 decz.
kar egyik alidősbjévé neveztetett ki. 1846.
16. a Marczibányi- család irodalmi alajan. 3., midőn az I. évi bölcselethallgatók
pítványára ügyelő bizottság tagja lett.
ünnepélyt rendeztek tiszteletére, arany1823. nov. 1-től a pesti egyetemen az
tollal fejezve ki hálájokat, jutalmazva
buzgó tanáruk érdemeit, joggal mondoklevél-, nemzetség-, pecsét- és czímerhatta H. a toll átvételekor: «E kéz, e
tudomány tanárságát is elnyerte. 1830.
szív, az ész mindent a hazáért tett». A
máj. 1. végre beteljesült vágya, ugyanis
nemzet bölcsebb fele, az elfogulatlan tua magyar nyelv és irodalom és a tolldósok, élökön Eötvös, Szalay és Deák
vezetés (stylus curialis) egyetemi helyetFerencz, mindég tisztelettel említék netes, 1837 febr. 1. pedig rendes tanárává
vét ; meghajoltak roppant tudománya,
neveztetett ki. Tanítványai ma is lelkehazafias szelleme és kivívott érdemei
sedve szólnak róla, hogy, szeretetremélelőtt. Deák Ferencz volt az, ki az 1836.
tósága mellett, mily alapossággal adta
országgyűlésen, hogy anyagi gondoktól
elő tárgyait, mint lelkesült a nagy pélkiméivé annál inkább a tudományoknak
dákon, miként lelkesített tudós fejtegetészentelhesse életét, 2000 frt évi segély
seivel. miként ülteté át szivökbe a nemutalványozását javalta a rendeknek, a
zeti eszméket, erényeket. A m. tudom,
mi valóban végzéssé is vált. Fehér-,
akadémia alakításánál H. még benne volt
Nyitra-, Komárom- és Esztergom vára szervező bizottságban, sőt a jegyzői
megyék táblabírája is volt. Életének
tisztet is vitte; később azonban kilépett
utolsó évében, 1846-ban gyakran beteés ismételt megválasztásra sem állott az
geskedett. Miután azon örömet megérakadémia tagjai közé. Elvkülömbség
hette, hogy fiát, H. Árpádot, egyetemi
uralkodott közte s az akadémikusok kötanszékének helyetteséül kineveztetheté,
zött. Az akadémia alapszabályait bíráljún. 13. meghalt Pesten. Temetése nagy
gatva, különösen nem kívánja, hogy az
részvét közt ment végbe; jelen volta m.
akadémia rendes tagjai Pesten kívül is
lakjanak, hogy a rendes tagok fizetést
t. akadémia is; az egyetemi ifjúság pedig
ne kapjanak sat. 1833-ban átvette a Tu- jún. 28. addig szokatlan gyászünnepélyt
dományos Gyűjtemény szerkesztését és
rendezett tiszteletére, mely alkalommal
négy évig vitte azt, ez által újra tekintélyt
Fejér (Vasvári) Pál, akkor első éves jogász,
adva e folyóiratnak. Nagy vitatkozó képesemlékbeszéddel dicsőíté az elhunytat. Haséggel levén megáldva, veszedelmes ellenlálának évfordulóján a m. n. múzeumban
sége volt annak, kit végzete ellentétbe
rendezett ünnepélyen 1847. jún 13. Máthozott vele, mígnem Bajza mind élesebb
ray Gábor tartott fölötte emlékbeszédet.
támadásokat intézve ellene, sokakat elKönyvtárát (30,000 kötet), a kéziratokkal
(9^6 köt.) és oklevelekkel együtt József
vont köréből. Azontúl mindinkább zárkozott lett s nagyon megválogatta azokat,
nádor intézkédéséből a m. n. múzeum
tulajdonává váltak és 1851-ben oda átkiket bizalmára méltatott. Ekkor legmeghittebb barátai voltak: Reseta János,
szállították. — Költeményei az Erdélyi
Waltherr László s Károlyi István. TanítMúzeumban (I. 1814.) Czikkei a Hazai s
ványainak szeretetében látta fáradozásaiKülföldi Tudósításokban (1806-tól több
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czikk; A ts és íz védelméről, 1808. könyvism., 1809. Horányi Elek élete, 1828. I.
28. sz. Kulcsár István nekr.); a Magyar
Dámák Kalendáriomjában (1815. A szépnem hazaszeretetéről); a Tudományos
Gyűjteményben (1817.1. Néhány magyarés erdélyországi születésű külföldi könyvnyomtatókról a XV. században, Velenczei tó Székes-Fehérvármegyében, III.
Néhány hibás velemény felfedeztetése.
IV. Károly római császár 1856-iki arany
bullájáról, Próbatétel a fehérmegyei tudósokról. VI. Magyarországi könyvárusok
a XV. század végéből és XVI. század
kezdetéből, VII. Mikor kezdették írásba
foglalni a magyarok törvényeiket? VIII.
Sirmium város igazi nevéről, X. Wallaszki Pál élete, 1818. V. Eperjesi, abrudbányai és varasdi könyvnyomtató
műhelyekről a XVI. században, 1819. I.
A magyarországi arany szabadság kezdetéről, IV. Észrevételek a magyarországi
vártartás törvényes kötelességét védő
értekezésre, V. Az eperjesi, abrudbányai
és varasdi könyvnyomtató műhelyekről
a XVI. században, XII. Kún László magyar
király öletéséről, 1820. VI A dicső Marczibányi familia tudományos jutalom tételének fényes kiosztása, 1821. I. Az év
régi kezdetéről, III. Veszprém vára nevéről, 1828. II. Egy két szó az első-szülött
magyar királyfi régi jussairól, III, VIII.
Henrik portugalliai grófról, mint magyar
királyfiról, VIII. XII. A magyarokról
mint agarenusokrói, 1829. V I I - I X . 1830.
VII —IX. A jászokról. XII. Uri Jánosról,
mint körösi születésűről, 1833. I. Flavius Vespasianus császárnak K. u. 71.
évben adatott római diplomája. Az «év»
régi magyar szóról, A szepesi káptalannak 1347. febr. 16. költ levél mása, II.. I.
Mátyás király 1486. törvényének három
régi nyomtatványairól, A «tekéletes»
magyar szóról, V. Az arany rózsáról,
VI., VII. Magyar szavakhoz hasonlító török szavak, XII Magyarország régi pólyás
czimeréről, 1834. I. Fölvilágosítások II.

Lajos király 1518. bécsi törvényének 2.
czikkelyéről, Miért találtatnak gyakrabban a pénzgyűjteményekben Szent István, Péter. Sámuel és I. András magyar
királyoknak pénzeik, mintsem az ezek
után uralkodott magyar fejedelmek pénzeik ? Uj orvosok a pesti főiskolából az
1833. évben, 1835. I—III., V - X . A magyar nyelv régi maradványairól. VI. Az
«iv» szóról. IX.. II. Geisa és III. István
m. királyoknak pecséfnyomóikról, IX. A
kápolnai régi emlékkép. XII. Az oskolai
nevelés némely hibáiról. 1836. III., V—
XII. A magyar nyelv régi maradványai
ról. IV. A várhelyi régi lovag, VI. Felelet Szegvárihoz Szt. István királynak Salamon nevéről, X. Péter rn. király nem
volt-e Toxus vagyis Takson magyar vezérnek férfi sarjadéka? 1837. I. A párduczbőrről, mint hajdani vitéz ékességről, IV. Gondolatközlés a megelégedésről.
1838. I. Pannóniai János, előbb nagyváradi kanonok, utóbb pécsi püspök költeményeinek számos kiadásaikról. Könyvismertetések az 1832—36. évf. és Oklevélismertetések az 1833. III—XII., 1834.
II.—XII.. 1835. I., If.. IV., 1836. I. k.
Értekezéseinek s czikkeinek száma ezen
folyóiratban 271 számra terjednek); írt
még az Aurorába (1822. Árpád Pannónia hegyen), a Hasznos Mulatságokba
(1828. I. 40. sz. A scotiai régi magyarok.
45. Jazygesek az az Jászok Angolországban; II. 2—6. sz. A légi hunnusok igazi
néven kunok voltak); a Regélőbe s Munkácsy Rajzolataiba ; a M. Könyv-Szemlében (1887. H. I. 1843. évi emlékirata a m.
n. múzeum könyvtáráról.)—Munkái: 1.
Öröm dal, melyet Ürményi Josepha kisasszonynak Kerekes Timotheus ezredes
kapitány úrral való egybekelése alkalmatosságával bőjtelő havának 23. 1804.
Válvban bényujtott. Pest. — 2. Nagytisst. Spaits István hamvainak
háládatos tiszteletből szenteli Székes-Fehérváratt bojt-más havának 28. 1804. U.
ott, (Költemény.) — 3. T. Nagy
Anna
38. ír sajtó

alá adatott

1S96.

február

11.
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kisasszonynak
és Nitzky József urnák
egybekelésük alkalmatosságával Szent
Iván havának XI. 1804. Tordason ugyan
azon kisasszonyhoz. Ugyan ott. (Költ.) —
4. Örömversek azon gyászos hír után.
mely a nagyérdemű, s főtiszt. Paintner
Mihály rátóti prépost úrnak halálát hazudta, mikor a győri kerületben az oskoláknak királyi főigazgatójokká neveztetett.
Révai Miklós úrnak vigasztalásul írták
három igaz tisztelői. U. ott, 1804. (Vitkovits Mihály, H. I és Ferentzi János.)
— 5. Nagytiszteletű
Potyondi
Rafael,
az Ürményi urfiaknak nevelőjükhöz Válhan Mindszent havának 24. mint neve
napján 1804. Székes-Fehérvár. (Költ.) —
6. Néhány okok, melyek a nem régente
kiadatott MCCCXXXIX. eszt. magyar levélnek valóságos eredetiségét kétségessé
teszik. Pest, 1804. — 7. T. Kovachich
Joanna asszony árnyékához,
midőn
annak képét hozzáviseltető tiszteletből
férje Kovachich Márton úr rézbe vésette.
Buda, 1806. — 8. Vérségi
Ferencznek
megfogyatkozott
okoskodása
a tiszta
magyarságban.
Melyet a józan okoskodásnak törvényeiből kihozatott igaz okokkal megbizonyít Révai Miklósnak hív tanítványa és szerető barátja. Boldogréti
Vig László, Pest. 1806. (Végén : Megszerzés. A debreczeni nyelvrontásnak ellentmondó tudománytétel. Jegyzés a kolosvári kisded magyar grammatikáról.) —
9. Pest szabad királyi városának régi
Ofen nevéről. U. ott, (1810. Ism. Annalen
der Literatur. Wien. 1811. IV. 299.) —
10. A magyar rendes katonaságnak és
felkelő nemes magyar seregnek néhány
vitéz és dicső tettei az 1809. háborúban.
Németből magyarázta. Pest, 1812. —
11. Nagy Lajos és Hunyadi
Mátyás
híres magyar királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében. Tekéntetes, tudós Schwartner Márton úr vádjai,
és költeményei ellen. U. ott. 1815. (Ezen
munka megjelenésekor egy ismeretlen jött
H. lakására, 24 aranyat tett asztalára
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók TV.
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s a pénz mellé papirosra irta e sort: «A
Lajos és Mátyás védjenek». Kiadta Thewrewk József. Magyar Anthologia. Pozsony,
1833. II. köt. Ugyanez németre ford. U. ott,
1815.) —12. A dicső Marczibányi
familia
tudományos jutalomtétele, s annak első
fényes kiosztatása a nemzeti museum
épületében Szent-András hava 23. 1817ben.Kiadatott egy érzékeny részvevő méltóság költségén, ü. ott, 1817. — 13. Werbőczi István emlékezete, melyet a hármas
törvénykönyv törvényes bevételének harmadik századára készített, II. kötet. U.
ott, 1820. (Levélgyűjtemény W. emlékezetéhez. az I. kötet nem jelent meg.) —
14. A dicső Marczibányi familia tudományos jutalomtételeinek fényes kiosztása Bojt más hava XXIII. 1820. U. ott.
— 15. Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről figyelem gerjesztésül értekezik
. . . U. ott, 1820. (Ism. Gemeinnützige
Blätter 43. sz.) — 16. Jutalom feleletek
a magyar nyelvről a magyar nemzeti
muzeum 1815. 16. 17. eszt. kérdéseire,
U. ott, 1821. — 17. Monumentum
viro
Ghristophoro Rosier alteri Hungáriáé.
Mabillonio dum in arte diplomatica quae
originem. progressum, incrementa eruditis, disceptationibus debet acri iudicio
IX. kal. Sept. 1823. Jani templum primus
in orbe clausit lubens merito posuit. U.
ott, 1823. (Költ.) — 18. Rajzolatok
a
magyar nemzet legrégiebb történeteiből.
Figyelem gerjesztésül kiadta . . . U. ott,
1825. (Ebben nyilatkozik tudós fantáziája
legszabadabban: nemcsak Persiában, Görögországban, Itáliában, minden régi népnél, hanem még a paradicsomban is
talál a magyarok őseire, természetesen
csak a nevek hasonlósága után indulva.
Ism. Hasznos Mulatságok 1834. 14. és
köv, sz.) — 19. Henrik portugalliai grófról. mint magyar király firól. Értekezik. . .
U. ott, 1828. — 20. Észrevételek Y úr
véleményére Henrik portugáliai gróf eredetéről. U. ott, 1828. — 21. A
magyarokról mint Agarémisokról.
Értekezik
39
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. . .U. ott, 1828. — 22. Jászok. I. értekezés. A jászokról, mint magyar nyelvű népről és nyilazókról. Ugyanott, 1829. (Különny. a Tudom. Gyűjteményből.) — 23.
A Kaján magyar szóról a teremtés könyvéből. Értekezik.. U. ott, 1829. (Különny.
a Muzarion IV. kötetéből.) — 24. A deutschok. Mózestől Tacitusig I. értekezés. A
deutschokról, mint németekről, U. ott,
1831. (Különny. a Tud. Gyűjteményből.)
— 25. A pacinákokról.
(A Vas nemzetről.) U. ott, 1839. (1—208. 1. Befejezetlen
maradt, példányai, tíznek kivételével,
1849-ben elégtek.) — 26. Értekezés Andalúziáról
Spanyolországban. U. ott,
1841. — 27. Prologus academica, de celeberrimis alumnis regiae scientiarum
universitatis Hungaricae. Dixit cum exordio anni sehol. 1842 — 43. Budae, 1843.
— 28. Proclusio academica, de celeberrimis alumnis regiae scientiarum universitatis Hungaricae. U. ott, 1843. — 29.
A szlavinokról,
azaz: kérkedőkről, a
trójai háborútól első Justinianuscsászárig
Tartalma Alázonok, aucháták, auchéták,
eucbáták, alubok, chalubok. Pest, 1844.
(Végén: Kollár János: Toldalék a kérkedő nép történetéhez. Németül. U. ott,
1844.) -— 30. Ueber Croatien, als eine
durch Unterjochung erworbene ungrische
Provinz und des KönigreichsUngarn wirklichen Theil. Aus dem Ungarischen. Leipzig, 1844. (A hazában a sajtóviszonyok
miatt magyarul ki nem adhatta. Ennek
ellenirata : Das Verhälťniss Croatiens zu
Ungarn. Leipzig, 1846.)—Kiadta: Kazinczy és Szemere, Hat sonétt. Pest, év n . ;
Jutalomfeleletek a magyar nyelvről, a
magyar nemzeti múzeum 1815., 1816.,
1817. eszt. kérdéseire. Pest, 1821.Kétkötet.
— Szerkesztette s kiadta a Magyar Dámák
Kalendáriomát 1812., 1814. és 1815-re
Pozsonyban és szerk. a Tudományos
Gyűjteményt 1833—-36-ig. — A Horváthcodexet nevéről Toldy Ferencz nevezte
el, melynek rövid tartalmát és leírását
is adja (M. Nemzeti Irodalom Története
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Pest, 1852. II. 81. 1.); ez 8r. 118 beírt
levél, papiros, új gót írás, 1522-ből ; a
Jankovich gyűjteményével került a m. n.
múzeumba ; hasonmását H. a Tud. Gyűjt.
1836. VIII. k. közzé tette. — Kéziratai
a m. n. múzeumban : Lexicon Eruditorum Regni Hungáriáé a legrégibb idők
tői a XVI. század végéig (21 kötet), a
XVII. századtól 1840-ig (113 kötet) ; Mindennapija, azaz ifjúkori naplója (1805—
1809. kilencz kötet. Ism. Budapesti Szemle
XLVI. 1886. 337-350.1.BerkesziIstván.);
nyelvészetiek (49 czímmel és több kötetben); a hazai történelem (82 cz.); a hazai
jogtörténelem (11 cz.); egyetemes történelem (36 cz.); irodalomtörténet és levelezése (42 07..); bibliographia s vegyesek (24 cz.); mind ez részletesen föl
van sorolva a M. Könyv-Szemle 188H,
1—26 1. — Horvát István nevét 1806.
jan. 1-től mindig h nélkül írta. Boldogréti Vig László álnevet használt első munkáinál és több czikkeinél is. — Arczképe
rézmetszet a Rajzolatok 1837. 26. sz. ;
kőnyomat Barabás Miklós rajza 1846.
(az Életképekben); Magyary rajza a kolozsvári Kis Követ 1846. évf.; fametszet
a Magyar írók arczképei és életrajzaiban (Pest, 1858.) ; rézmetszet, rajzolta
Morelli, Vass Bertalan, Horvát István életrajzá-ban Bpest, 1895.
Zeitschrift
v o n u n d f ü r U n g e r n V I . 1804.
325. 1. — M. I(uri r 1809. m á r c z . 4 T o l d . ,
1816. I . 3. sz. M e l l é k l e t e , 1821. II. 44. sz. —
Hazai
s Küif,
Tudósítások
1810. I I . 24." Sz.,
1823. I I . 42. sz., 1834. II. 45. s z „ 1837. I.
21. s z . — Alig. Literatur
Zeitung.
H a l l e , 1815.
1 1 . 4 8 8 . — Status Praesens.
B u d a e , 1830. 1.
36. 1. — Közhasznú
Esmeretek
Tára V I . 331.
— Kritikai
1836. 137.

Lapok 1834. V . 88., 144—146., V I ,
National
Encyclopaedic
— Oesterr.

I I . 650. — Fejér. H i s t ó r i a A c a d e m i a e 203. —
Hasznos
Mulatságok
1836. I I . 4. SZ. ( F e j é r
G y ö r g y . ) — Rajzolatok
1837. 26. SZ. a r c z k .
— Magyarkák.
L i p c s e , 1845. — 1846 :
Jelenkor
47., 79. SZ. ( K ö n y v t á r a . ) Társalkodó
66 — 68.,
71., 72. sz. ( F e j é r Pál.) 97. sz, ( K ö n y v t á r a . )
Pesti Hirlap 692. s z . ( S z a l a y L á s z l ó ) j l i n . 21.
sz. (ISTekr. b . E ö t v ö s J ó z s e f t ő l . )
Honderű
I . 26. SZ., I I . 9. s z . Életképek
I I . 7„ 8. SZ.
a r c z k . , Kis Követ a r c z k . — Magazin fül - G e -
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s c h i c h t e u . L i t e r a t u r S i e b e n b . I I . 1846—47.
2 5 1 . 1. — Mátray

Gábor,

Emlékbeszéd

f ö l ö t t . P e s t , 1847. — Uj abbkori
IV.

385.

—

Magyar

Hirlap

( K ö n y v t á r a . ) — Pesti
SZ. ( T o l d y F . )
í r ó k I . 195. —

—

I.

Tára

436.

SZ.

1854. 37., 4 0 . , 41.

Ferenczy

Pester

Esmeretek
1851.

Napló

H.

és

Lloyd

Danielik,

1856.

M.

142. s z . —

Vasárnapi Újság 1857.1., 2. sz. (Vas Gereben.)
1884. 9. sz. (Szinnyei J.) 1886. 38., 39. sz. ( F á y
A.)

—

Magyar

írók

Arczképei

és

Életrajzai.

P e s t , 1858. 45. 1. a r c z k . — Budapesti Szemle
VI. 1859. (Wenzel G.) — Uj M. Muzeum i860.
I I . 73—94. — Toldy Ferencz, M. N e m z e t i Irod a l o m t ö r t é n e t e és Összes M u n k á i VI., V I I .
—

Egyetemes

M. Encyclopaedia

IX.

275. 1. —

Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m I . —
Figyelő II., I l l . . V—VII., XV., XVII., XVIII.,
XX. (Leveleiről.) — M. Könyv-Szemle
1877.
5, 1. 1881. (Deák F e r e n c z b e s z é d e II. érdem e i r ő l 1836.), 1887., 1888. (Erdélyi Pál), 1892
—93. ( K ö n y v t á r a ) , 1894. — Századok 1879.
83—93. ( H o r v á t Á r p á d ) . 1884. 535. 1. — Kazinczy Ferencz, P á l y á m e m l é k e z e t e . Bpest,
1879. 210., 329., 236., 325. 1. (Nemzeti K ö n y v t á r 311.) M a g y a r P a n t h e o n . U. ott, (1884.
307., 382. 1. N e m z e t i K ö n y v t á r XXXVI.) Levelezése III., V. — Pauler 'livadar, A b u d a p e s t i e g y e t e m t ö r t é n e t e . Bpest, 1881. I . 371.
— Flegler Sándor,
A magyar történetírás
t ö r t é n e l m e , f o r d . i f j . Szinnyei József. B p e s t ,
1877. (Olcsó K ö n y v t á r 38. sz. 198—207. 1. —
Budapesti

Hirlap

1 8 8 4 : Egyetértés
és Szülőháza),

1882. 325. ( D r . S p i n o z a . ) —
ISO. SZ.,
Akadémiai

M. Salon
Értesítő

I.

(arczk.

70. 1.,

Zsi-

linszky Mihály, H o r v á t h I s t v á n e m l é k e z e t e .
Bpest, 1884. a r c z k . ( K ü l ö n n y . a H a z á n k b ó l . )
—

István

bácsi

Kaptára

1887. a r c z k . —

Lapok

1890. 44. sz. ( K a r á c s o n

Petrik

B i b l i o g r . — Beöthy

Zsolt,

Pápai

János.)
M.

—

Nemzeti

I r o d a l o m T ö r t é n e t i I s m e r t e t é s e I. — Takáts
Sándor, P é t e r i T a k á t s József. B p e s t , 1890.
151. 1. — Irodalomtörténeti

Közlemények

1893.,

1894. ( H o r v á t Á r p á d . ) — Zolnai Gyula. N y e l v e m l é k e i n k . Bpest. 1894. — Vas s Bertalan,
H o r v á t h I s t v á n é l e t r a j z a . Bpest, 1895. a r c z k .
— Hazánk 1895. 369. SZ. ( E r d é l y i Pál.) —
Egyetemes

Philologiai

Közlöny

1895.

(Erdélyi

Pál.) — Ferenczy János naplója, W a l t h e r
László n a p l ó j a (kéziratok a m. n. m ú z e u m b a n ) és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth István, lélkész Szentgyörgyvölgyön (Zalam.) — Munkája: EósaKossorú,
melyet nemzetes is vitézlő'
nemesnépi Zakál György úrnak t. n.
Zala vármegye tiszti ügyészének tiszteletére k ö t ö t t . . . a midőn nagymélt. gróf
Batthyány Imre t. n. Zalavármegyének
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főispányi kormányzója által, e folyó
1824. aug. 9. ugyanazon t. n. vármegyének tiszti ügyészévé
neveztetett
Szombathely. (Költemény.)
Petrik

Bibliogr.

Horváth István (zsákodi Kovachich),
kir. táblai ülnök, H. Ágoston és Hollaki
Anna fia és H. Ignácz 1848—49. honvédezredes testvérbátyja. 1843—44-ben b
Jósika Sámuel erdélyi udvari kanczellár,
hogy az évek során felhalmozódott hátrálékot feldolgoztathassa, mint Erdély
egyik legkitűnőbb jogügyi előadóját, őt
is fövitette Bécsbe rendkívüli udvari
előadóvá. 1859-ben mint számfeletti táblai ülnök élt zsákodi magányában. —
Publicistikai dolgozatairól ismeretes volt.
Czikkei az Athenaeumban (1838. II. Erdélyi szózat a két magyar haza egyesülése s
Magyarországnak a Bészekhez joga iránt,
ugyanezt a Hon és Külföld is közölte
1842. 138., 141. és 149. sz.)
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V. 165.
1. — Figyelő XI. 170. 1. ( J a k a b E l e k . )

Horváth (Esstrenga) István, főgymnasiumi tanár, szül. 1856. máj. 28. Jászberényben földmívelő szülőktől (a család neve mindig Horváth volt, de hogy
a kőhalmi Horváthoktól megkülönböztethessenek, nagy juhaklaik után Észtrengás-Horváthoknak nevezték őket; úgy
ragadt rájuk az Esztrenga népies elnevezés; H. is csak helyes anyakönyvi
kivonat alapján utólagos engedélylyel
vette fel ismét a Horváth nevet); középiskoláit szülővárosában végezte 1876-ban;
azután a budapesti egyetemen a természettudományokathallgatta, hol 1880-ban
tanári oklevelet nyert. 1881. aug. 22.
a jászberényi községi kath. főgymnasiumhoz választották rendes tanárnak, hol
jelenleg is működik. — Költeményei a
Jászkunságban (1876) jelentek meg; Reád
emlékezem cz, dalát Beleznay Antal által megzenésítve Lipcsében 1876-ban
adták ki; A czellák titkaiból cz. apró
költemény-cyklusai a Jászberény és Vi37*
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dékében vannak; ugyanolt írta utazási
tapasztalatait Az alpesek világa s gietscherei cz. (1886.) Programmértekezései
a jászberényi főgymn Értesítőjében (1884.
A hő és víz hatása földünkre. 1888.
Európa természeti jellege s viszonya a
többi földrészekhez, Oppel-Alwin után
ford.); közgazdasági czikkei a Lehel-Kürtjében (1890. A szőlőtelepítés, Gyümölcsfák ültetése, Selyemhernyók tenyésztése,
Mesterséges haltenyésztés sat.)
Önéletrajzi adatok.

Horváth Janka, Horváth Gyula országgyűlési képviselő testvére. — Arany
János Koszorújába írt figyelmet keltett
verseket. Több tárczaczikke jelent meg
a M. Hírlapban (1896. 21. sz. Egy gyermekkori szimpathia sat.) — Munkája:
Fátum. Regény. Bpest 1896. (Előbb a
Magyar Hírlapban; tárgya a régi erdélyi
életből van véve.)
Pallas

Nagy

Lexikona

I X . 3 8 1 . 1.

Horváth János, (pálóczi), fejedelmi
titkár. 1627-ben Gyula-Fejérvárt volt és
1629-ben a paduai egyetemen tanult.
1649-ben Rákóczy György udvarában
titkár. — Munkája: Mnemosyne historica
de Quatuor Summis Imperiis, Quadraginta et Novem, Et de Regibus Hungáriáé decern et quatuor Abecedarijs modulata; Cui adjecta Triga Orationum,
de Excellentia 1. Monarchiae Hungaricae.
2. Vitae Aulicae. 3. Virtutis bellicae.
Deproperante. ..Patavii, 1629. (Ajánlva
gróf Bethlen Péternek, Hunyad- és Máramaros örökös főispánjának.)
I.ipcnii (Martini),

Bibliotheca Philosophica.

F r a n c o f u r t i , 1682. 1 5 7 3 . 1. —
talschrift

V I I . 1801. 22. 1. —

Siebenb.
Nagy

Iván,

QuarMa-

g y a r o r s z á g Családai V. 156. — A M. N. Múzeumi k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l .

Horváth János, egyetemi hallgató.
Emlékkönyve maradt kéziratban a bázeli könyvtárban (8 r. 70 lap.) E szerint
1671. márcz. Erdélyből indult a németalföldi iskolák, nevezetesen az utrechti
egyetem látogatására. Az első lapon:
«Instructio pro itinere belgico» olvasható
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magyarul, következnek az úti s egyéb
jegyzetek latinul, közbevetve egypár magyar szó ; máj. 17. Berlinben volt, jún.
17. Utrechtbe érkezett, honnét a háború
miatt Aarburgba s az 1673. év elején
Bázelbe költözött 1674. jún. végén Bernbe
készült, hogy betegségéből kigyógyítsa
magát, de nem épült fel; végintézkedését a könyvbe írta s ezen kéziratát az
iskolára hagyta.
Uj M. Múzeum 1855- 380. 1. (Szalay László.)

Horváth (Ker.) János, egyetemi tanár,
előbb Jézus-társ. pap, szül. 1732. júl. 13. Kőszegen (Sopronm.); a bölcseleti tanulmányokat Nagyszombatban elvégezvén. 1751.
okt. 17. Trencsénben a rendbe lépett és
a theologiát Nagyszombatban hallgatta,
hol a probaéveket kitöltvén, az ottani
convictus igazgatója volt négy évig. A
bölcseletet Budán, azután a nagyszombati egyetemen tanította, melynek Budára
történt áthelyezése után, ugyanott a természettant és mechanikát adta elő 1792-ig,
midőn teljes fizetéssel nyugdíjaztatott és
egresi apáttá neveztetett ki. A göttingai
tudós társaság 1790. deczember 13-án
levelező tagjává választotta. Meghalt
1799. október 20-án Budán. — Munkái:
1. Fanegyricus
Immaculatae Virgini.
Tyrnaviae, 1760. — 2. Fanegyricus D.
Ignatio. U. ott, 1761. — 3. Fanegyricus
D. Francisco Xaverio. U. ott, 1762. —
4. Institutionis
logicae, quas in usum
auditorum philosophiae conscripsit. . .
U. ott, 1767. (2. jav. kiadás U. ott, 1771.
Végén: Paradigmata concertationum literarum, 4. jav. k. Eger, 1773., 5. jav. és
bőv. k., Augsburg, 1781., 6. jav. k. Nagyszombat, 1776., Buda, 1795., jav. k. 1797.,
jav. és bőv. 1799., 1809., 1813.) — 5.
Institutiones
metaphysicae,
quas in
usum discipulorum conscripsit. Tyrnaviae.
1767., (2. jav. k. U. ott, 1771., 3. k. Augsburg, 1772., 3. jav. k. Eger, 1773., 6.
jav. k. Tyrnaviae, 1776., újabb kiadás,
Buda. 1782., 2. budai k. 1795., 1817.,
velenczei 1. k., 1782. Institutiones logi-
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cae et metaphisicae, 4. jav. k. Augsburg,
1778.) — 6. Physica generalis
quam
in usum auditorum philosophiae- conscripsit. Tyrnaviae, 1767.. (1770.. újabb
k. Augsburg, 1772, 3. javított k. Eger,
1774., 4. jav. k. Nagyszombat, 1776.,
velenczei 1. kiadás, 1782.) —
l.lnstitutiones physicae particularis
in usum
auditorum philosophiae. Tyrnaviae, 1770.,
(2. k. Augsburg, 1772., 3. jav. k. Eger,
1774., 4. jav. k. Nagyszombat, 1777., Velencze, 1782.) — 8. Tentamen publicum
e praelectionibus physicis. Tyrnaviae,
1771. — 9. Elementa matheseos, philosophiae auditorum usibus accommodata.
Tyrnaviae, 1772—73. két kötet. (Velencze, 1781., Institutiones matheseos cz.
Augsburg, 1782.) — 10. Dissertatio
de
methodo futuram pontis lignei unico arcú
constaturi, firmitatem investigandi. Budae, 1780. — 11. Calculus orgyae civilis
ejusque partium aliquotarum. . .facilior
redditus et occasione solemnis inaugurationis ejusdem reg. scientiarum universitatis Budensis vulgatus. U. ott, 1780
— 12. Praelectionum
mechanicarum
partes III. U. olt, 1782—84. (I. Complectens staticam et mechanicam solidorum, II. De hydrostatica et hydraulica,
III. De m a c h i n i s . . . ) — 13 Theoria
globi aerostatici, ob inflammabilem, quo
repletur, aerem in altum ovulare soliţi.
U. ott, 1783. — 14. Ad novum quemdam autorem Josephum Nemetz, in
libello suo: Vorrath neuer Beiträge zur
Physik, Mechan u. Technolog. P. I. celeberrimos variarum nationum autores
prorsus audacter lacessentem epistola I.
U. ott, 1784. — 15. Mechanische Abhandlung von der Statik, und Mechanik
der festen Körper. Im lateinischen abgefasst von. . .zugleich von Johann Pasquich seinem Adjunct, ins Deutsche übersetzt. Pest, 1785. (Buda, 1809.) — 16.
Mechanische Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik und die von der Aerostatik und Pneumatik abhängende Ma-

schinen-Lehre. Pest, 1786. (Buda, 1810.
— 17. Elementa physicae, opus novis
elaboratum curis, et a prioribus editionibus diversum. Budae, 1790. (2. bőv. és
jav. k. 1792., 3. jav. és bőv. k. 1793..
4. jav. és bőv. k. 1799., 5. k. 1807., 6.
k. 1819. U. ott.) — 18.
Summarium
elementorum
physicae
comprimis in
usum gymnasiorum per regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. U. ott.
1794. (2. átnézett k. U. ott, 1798.) — 19.
Declaratio
infirmitatis fundamentorum
operis Kantiani: Kritik der reinen Vernunft. In supplementum metaphysicae
suae elaborata. U. ott. 1797. — Kéziratai, szám szerint 14. a budapesti egyetemi könyvtárban.
M. Hírmondó
Hadi

Történetek

aus

Ungarn

1780. 38. SZ.,

1792.

I.

82.

I V . 1791. 6 0 . 1 . — Neuer

1799. 128. 1.

—

Katona,

—

Curier

História

C r i t i c a X L I . 591. — Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 113. — Stoeger, S c r i p t o r e s 152. — Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i e g y e t e m t ö r t é n e t e .
B p e s t , 1880. I . — Figyelő X I I . 1882. 364. 1. —
Petrik
tár

B i b l i o g r . — A budapesti

kéziratainak

Jegyzéke.

138. 1. — Zelliger,

egyetemi

könyv-

B p e s t , 1889. I . 123.,

Egyházi írók

Csarnoka.

N a g y s z o m b a t , 1893. 178. 1. — De BackerSommervogel,
B i b l i o t h e q u e - B i b l i o g r . IV. 465.

Horváth János (Pál), theologiai doktor, a prémontréi kanonokrend tagja, szentesi (Csongrádm.) származású; 1787 —
1802-ig mint a veszprémi egyházmegye
papja, tanár és esperes-plébános volt
Veszprémben. 1804. jan. 4. a prémontréi rendben, Jászon theologiai tanár és
jószágkormányzó lett, hol 1815. jún. 22.
meghalt 51 éves korában. — Munkája:
Beszéd a religióbeli titkok régi szertartásairól, melyek a hagyományoknak és
hitbeli czikkelyeknek megerősítésére igen
hasznosak, úgy nem különben az istenes tudományokban jártasoknak tudni
igen szükségesek. Deákból magyarra fordította. Lőcse, 1814.
Schematismus

Ord.

Praemonstratensis

de

Castro J á s z ó . C a s s o v i a e , 1891. 137., 169. 1

Horváth János, theologiai doktor és
székesfejérvári püspök/ a m tudom, aka-
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démia tiszteleti tagja, szül. 1769. nov. 4.
Csicsón (Zalam.) középsorsú szülőktől. A
fiúnak szép tehetsége hamar feltűnt a
helybeli lelkész Jankó Ábrahámnak ; kinek buzdítására a szülők előbb a pápai,
azután a veszprémi gymnasiumba küldték fiukat további kiképzés végett. 1780
—86 közt végezte középiskoláit és a pozsonyi akadémiába ment, hol két év
után, 1788-ban a veszprémmegyei egyház
növendékei közé lépett. A hittudomány
tanulására a pozsonyi várban levő papnevelő-intézetbe küldetett, hol a keleti
nyelvekben, a sz.-írás magyarázatában,
az egyház történetében és régészetében
tökéletesíté magát. 1792-ben, a negyedik
év beteltével pappá szenteltetvén, megkezdé lelkészi működését mint káplán
Veszprémben. Jeles egyházi szónok és művelt férfiú volt. 1797-ben a Jankovichcsalád által szőlős-györki (Somogym.)
plébánossá neveztetett ki. 1801-ben, egyházi beszédeinek már hire kelvén, gróf
Festetich György a keszthelyi plébániával és a vele járó hahóti sz. Margit
szűzről czímzett apátsággal tisztelte meg.
Ekkor különös gondot fordított a nemes
ifjak nevelő-házára, zene-, rajz- és nemzeti iskolákra, Zalamegye árvaintézetének
rendezésére, mint az erre felügyelő bizottmány elnöke. Érdemei 1808. aug. 2.
veszprémi kanonokságra s 23. a rudinai
sz. Mihályról czímzett apátságra emelték.
Ugyanezen évben a papnevelő igazgatása
és a hittudományok kormányzása is rá
bízatott. 1815-ben següsdi, maja pápai, végre sümegi főesperessé neveztetett
ki. Mint káptalanának követe 1822. Pozsonyban a nemzeti zsinaton, 1825. pedig az országgyűlésen megjelenvén, a
vitatkozásokban élénk részt vett. Tagja
volt az országos munkálatok kidolgozására s a hazai irodalom törvényszeriuti
előmozdítását intéző küldöttségnek. 1826ban theologiai doktori oklevelet nyert és
az egyetem theologiai karának igazgatója
s elnöke lett és bozoni választott püspök.
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Nemsokára
helytartósági
tanácsossá,
1829. végével az udvari magyar cancelláriánál előadóvá, 1830. szept. 8. székesfejérvári megyés püspökké s 1832.
valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. A m, tudom, akadémia, melynek alaprajzát szerkesztő választmányának tagja volt, 1832. szept. 11. nagygyűlésében tiszteleti tagnak választotta.
A székesfejérvári kórház alapjához 1000
frttal járult; papnevelő-intézetében a hazai törvény tanszékét állítá föl és a 19.
sz. sorezred katonanövendékeinek a magyar nyelv tanítására évenként 60 pftot
rendelt; a magyar irodalmi vállalatokat
elősegíté tanácscsal, pénzzel. Zala-, Somogy- és Veszprém vármegyék táblabírája volt. Miután mint követ az országgyűlésre megjelent, meghalt 1835. jan.
Ifi. Pozsonyban. A m. tudom, akadémiában, (hol soha sem jelent meg) Guzmics
Izidor tartott fölötte emlékbeszédet. —
Czikkei, költeményei a Pesti magyar társaság Kiadványainak I. Darabjában (költemények); az Erdélyi Múzeumban (VIII.
A becsületes ember képe. Virág Benedekhez, Ártatlansághoz, Igaz férfiú); a
Tudom. Gyűjteményben (1817. VII. A ker.
hit terjedésének történetei, 1818. VII. Hahoti apátság emlékezete, 1819. U—IV.
Az egyházi kormány történetei a magyaroké lett tartományokban a IX. ésX.
században, 1823. III. Töredék Tóközről,
XII. A nevelést tárgyazó gondolatok,
1825. XI. Pestalozzi nevezetes állításai
a nevelésről); a Szépliteraturai Ajándékban (1824. költ.); a Hebeben (1825—26.
költ. és A Hunnusok királya); a Felsőmagyarországi Minervában (1829. X. A
szépség, 1830. X. Régi ének 1580, eszt.
előtt való időből, a magyarok eredetéről
s egyéb dolgaikról, 1831. V. Osszián.
IX. A hajdani görög fejérnép, XI.
Brindizi Lőrincz, vagy a Fejérvár elfoglalása után történt fő-ütközet 1601ben sat.); a Sasban (1831. VI. Fessler birói ítélete a könyvekről és a
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magyar hadi népről, VIII. Az isteni
gondviselés igazságos ez életbeli szerencsére és szerencsétlenségre nézve, 1833.
XIII. Csudálkozásra méltó sorsa egy magyar püspöknek Ilosvay Pálnak Tatárországban 1510 körül, XV. Báthory
Kristóf sikertelen szavai fiához Zsigmondhoz.) — Munkái: 1. Pdsstori
dal.
Veszprém, 1796. — 2. As
Istennek
•imádása. U. ott. 1796. (és 1812,) — 3.
Vités Kinisy Pálnak
hamvai.
Öszve
szedte H. J. s(zőllös) g(yöröki) p(lébános).
A haza s király védőinek ajánlja S(zvorényi) M(ihály) w(eszprémi) t(anító). U.
ott, 1797. (Költemény.) — 4. A jó hazafinak. s igaz kereszténynek példája.
Avagy az urban Boldogasszony hava 10.
napján 1797. boldogúl kimúlt.. .Tolnai
Festetits Lajos urnák. . . ditső emlékezete,
melyet halotti tisztességét gyászos szívvel illő sok fő-uri, és köz-rendeknek...
eleikbe terjesztett... Pécs. — 5. Tökélletes ssentségre, és boldogságra vezető
Jézus tudományának szivre ható rajzolatja a Danczer Jakab német munkájából. Veszprém, 1800. — 6. Busa-kaláss
kossorú. U. ott, 1801. — 7. As egyhási
férfiak tüköré; avagy Mélt. Zala-Lövői
Csapodi Lajos úr halotti dicsérete, melyet Szt Jakab havának 7. 1801. mondott. Veszprém. 1802. — S. Néhai Mélt.
és Ft. Péssaki Bajsáth Jóssef veszprémi püspöknek. ..nagy érdemei, melyeket, midőn 1802. Szent-György havának 29. napján a veszprémi megyének
árva rendjei gyászos egyházi pompával
tisztelték, az ő sirjánál a veszprémi püspöki templomban hirdette. U. ott, 1802.
— 9. Néhai Főméit, és Főt. Schwartsenberg Ernest Cromanai herczegnek, győri
megyés püspöknek, szép és kegyes erkölcsei, melyeket az ő gyászünnepén
pünkösd havának 21. hirdetett. (Győr),
. . . — 10. Néhai... Tolnai
Festetics
János úrnak T. Somogy vármegye . .
százados kapitányának Szent Iván havának 14. a győri ütközetben történt
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elestének emlékezete. Veszprém. 1809.
— 11. A tökélletes fő pásztor. Boldogult Nagy 51 élt. Milasin Miklós székesfejérváripüspöknek. . .emlékezetére,nagy
érdemeiből kis asszony havának 13. 1811.
Székes-Fejérvárott ábrázolta. U. ott. —
12. Miképpen kell embernek
tartoztatnia, viselnie, könnyebbítenie a kereszteket tiszti hivataljában? Azon alkalmatossággal, midőn. . . Magyarász József úr,
papi segédje, első áldozatját mutatta bé
...megfejteite. U. ott. 1811, — 13. Hitbéli és erkölcsi oktatások az ur imádságáról. angyali üdvözletről, szent mise
áldozatjárói és az anyaszentegyháznak
egyébnemű imádságairól. Franczia nyelven írta néhai Nicole ur. Ford. U. ott,
1815. — 14. As ékes ssóllás a koporsóknál. U. ott, 1816. — 15. A régi magyaroknak vallásbéli s erköltsi állapotytyokról. A mngyar anyaszentegyház történeteinek próbájából Pest, 1817. (Előbb
a Tudom. Gyűjteményben.) — 16. Tisstelet osslopa, melyet néhai Tolnai gróf
Festetics György ur Ő excellentiájának,
ápr. 15. 1819. emelt. Veszprém, 1819.
(Németre ford. Szluha Károly gróf. U.
ott. 1819.) — 17. A jó és tökélletes
szívnek rajzolatja, melyet néhai mélt.
és főt. Kurbély György urnák, veszprémi
megyés püspöknek kedves emlékezetének
megdicsöitésére készített, s az 1821. eszt.
kis asszony havának 8. tartott gyászünnepének alkalmatosságával előterjesztett.
U. ott. — 18. Szent István első apostoli király a magyar nemzetnek tökélletes emberségre vezető bölcs kalauza.
Bécsben a . . . kapuczinus atyáknak templomában 1825. eszt. kis asszony havának 21. napján hirdette. Bécs, 1825. —
19. Pásztori beszéd, melyet mélt. és főt.
. . . székes-fejérvári püspök . . . püspöki
székébe lett beiktatásakor boldogasszony
hava 8. 1832. a néphez mondott. Székes-Fejérvár. — Szerkesztette és kiadta
az Egyházi Értekezések és Tudósítások cz.
évnegyedes kath. egyházirodalmi folyó-
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iratot 1820—24-ben husz füzetben Veszprémben (ebben több czikke van); szintén az ő közreműködésével keletkezett
az Egyházi Folyóirás cz. kath. hittudományi folyóirat (szerk. Kovács Mátyás
és Oswald Ferencz 1832—34-ben) Pesten. — Levelei Révaihoz, Veszprém 1796.
márcz. 19. és Horváth Istvánhoz, Pécs
1822. nov. 6., 1828. okt. 25. Sz.-Fejérvár,
1831. decz. 21. (a m. n. múzeumban).
Két levelét 1816. máj. 10. és jún. 15.
közli a Kath. Hetilap (1879. 48. sz.) —
Arczképe rézmetszet, Ehrenreichtől.
M. Kurir
der

1808. I I . 2 9 . ,

Literatur.

34. SZ.

—

Annalen

W i e n , 1812. I I . 289. —

Katona,

H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 590. 1. — Tudom.
1827.

IX.

123.,

1835.

V. 261. 1.

Oesterr.

Encyclopaedie

I I . 649. — 1835 : Jelenkor

Fillértár

33. SZ.

32.,

Zeitung
Hazai
tud.

arcz.,

8., 13. SZ., Erdélyi
s Külf.

Társaság

Ver.

6. SZ.,

Ofner-Pester

Hiradó

Tudósítások

Gyűjt.

—

I.

9. SZ.,

I . 7 . . 8. s z .

Névkönyve

1836. 81.

—

—

HL.

Egyházi

Tár X. 1837. 183. (Briedl Fidél.) — M. tud.
társ.

Évkönyve

Muzarion

I I I . 1. o s z t . 1 8 3 4 - 3 6 . 185. 1. —

1838. ( E m l é k b e s z é d . )

—

Kis

János

E m l é k e z é s e i . Bpest, 1890. 166., 235. 1. (Olcsó
k . 283.) — Újabbkori

1. —

Ferenczy

Ismeretek

és Danielik,

198. 1. — Vasárnapi

— Toldy Ferencz,
ténete.

—

Ferencz.

M.

Joannes,

Alba-Regalensis.
Némethy

IV.

388.

írók

I.

1857. 6. SZ. a r c z k .

M. N e m z e t i I r o d a l o m T ö r -

Egyetemes

275. 1. — Pauer,
—

Újság

Tára

Magyar

Lajos,

Pályám

Encyclopaedia

IX.

História Dioecesis

Alba-Regiae,

1877. 305. 1.

Dicsbeszédek. —

emlékezete.

Kazinczy

Bpest,

1879.

225. 1. ( N e m z e t i K ö n y v t á r I I I . ) —
Figyelő
V., V I , X I I . (H. é s É d e s G e r g e l y . ) — Petrik
Bibliogr.

—

Irodalomtörténeti

Közlemények

1894. 429. és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth János (lepsényi.) — Munkája: Fejérvármegyei
nemesség örömünnepére 1790. (Költemény.)
Jankovich

Miklós

Bibliograpliiája. (Kézirat

a m . t . Al a d é m i á b a n . )

Horváth János. — Munkája: Közönséges előadása a gazdasági állapotnak
az erre készülők hasznára. Pest, 1811.
(A pécsi káptalannak, mint kegyes pártfogójának ajánlja a szerző.)
Szinnyei

Könyvészete.

Horváth János (takácsi), nyug. ág.
ev. lelkész, nemes H. György és Győrfi
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Zsuzsánna fia, szül. 1793. nov. 14. Takácsin (Veszprémm.); a soproni ág. ev.
főiskolában végezte a gymnasiumi s
theologiai tanulmányait; itt kötött szoros barátságot Edvi Illés Pállal, Petz
Leopolddal, Szabó József nyelvészszel és
itt nyerte meg Kis János superintendens
szeretetét is, kinek mindvégig pártfogoltja volt. Külföldre, az akkori politikai
viszonyok miatt nem mehetvén, a soproni főiskolában vállalt ideiglenesen tanszéket pár évre; azután nevelő lett a
gróf Brunswick, illetőleg gr. Deym családnál ; a család azonban egy év múlva
csehországi birtokaira utazván, ő az
atyai házhoz tért vissza Takácsiba. Pártfogója Kis János itt is fölkereste és elküldte Nikiára (Somogym.), hogy legyen
Berzsenyi Dániel fiának a nevelője. Végre
útlevelet nyert és a jenai egyetemre
ment, hol 1816. máj. 10. iratkozott be.
Másfélévi külföldi tartózkodás után viszszatért hazájába s 1818. okt. 6. főpásztora Kis János által a fel-péczi gyülekezet
segédlelkészévé szenteltetett fel. 1819-ben
a réti gyülekezet választá meg rendes
lelkészének. 1826-ban Vadosfára (Sopronm.) hívták meg lelkésznek és hivatalát okt. elején el is foglalta. 1880.
szept. 29. önkényt nyugalomba vonult;
azonban már decz. 1. meghalt Vadosfán. Sopronmegye táblabírája is volt. —
Czikkei a Felső-Magyarországi Minervában (1832. VI. Hazai dicső emlékeztetések: Jurisics, Keglevics, Gyulay Pál.
Dudits András és Vránczy Antal felől
való felszólítás, IX. Hunyady János Belgrádnál 1456-ban, 1834. I. Egy tekintetet Magyarország culturájára 1549 körűi
és utánna, 1835—36. I. Keresztelő János
vagy a spanyolok vallásossága, III. A
fakir és a szép indus asszony); a Tudományos Gyűjteményben (1834. II. A
tudományok dicsérete, V. Mit lehet tartani az iskolai vetélkedtetés, rangozás,
jutalmazás felől ?, VI. A keresztyén pap,
1835. III. Az angol főiskolában való

1234
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élet, V. A nagy erény, IX. Örökké való
tulajdonság a földön. A németekről. 1836
III. A törökökről és arabsokról, IV. Philosophiai megalapítása a tudományos
nevelésnek, IX. Mit kívánhat a haza a
mi időnkben felsőbb nevelőintézeteitől,
iskoláitól, 1837. II. Spanyol szokások:
táncz, az enni adás mestersége, 1839.
XII. Az erény boldogít, 1840. XII. A
religios, vallásos s erkölcsi élet mint
támad az emberben ? micsoda elsősége
vagyon még az ész fölött is ? és miben
áll annak becse ?) — Levele Károlyi
Istvánhoz Vadosfáról 1836. márcz. 8.
(melyhez csatolva apróságot küld a Tudom. Gyűjtemény számára s írja hogy :
A konfirmandns
ev. gyermekek
számára úrvacsorájáhos
késsitő könyv-él
újra ki akarja nyomatni.) — Nevét N(emes) Takátsi Horváth Jánosnak írta alá.
Pro'.. Egyh. és Isk. Lap 1880. 50. SZ. és g y á s z jelentés.

Horváth János (szalabéri), m. kir.
honvédezredes, szül. 1815-ben Zavaron
Pozsonymegyében. 1832-ben az akkori
Frimond, utóbb 9. sz. Miklós-huszárezredbe lépett mint hadapród. 1848-ban
lett százados. Ezrede, mely ekkor Morvaországban állomásozott, parancsot kapott
a hazajövetelre s itt a horvát mozgalmak előhirére a horvát határszélre rendeltetett. A Miklós huszárezred Görgei
táborába osztatott, be. H. nov. őrnagygyá
neveztetett ki; 1849. jan. alezredessé s
a Sándor huszárezred parancsnokává
lett és részt vett ezredével Görgei minden hadjáratában. Apr. 19. a nagysarlói
győzelem után dandárparancsnok és júl.
10. ezredes volt. A világosi fegyverletétel
után Aradon halálra ítéltetett, ítélete azonban kegyelem útján tizennyolz évi várfogságra enyhíttetvén, Olmützbe vitték,
honnan hat év múlva, miután még egy
évre Pozsonyba bellebbeztetett, szabadon
bocsátották. Azóta több magántársulatnál
mint igazgató, részint mint pénztárnok
működött. A honvédegyletek alakulása-

kor a központi honvédegylet bizottmánya
alelnökké választotta s később Beniczky
Lajos halála után elnökké. 1869. jún.
18. kineveztetett a pozsonykerületi parancsnoksághoz ezredessé. Miután 1872ben a külföldi ménesek tanulmányozása
végett külföldön hosszabb utazást tett.
mezőhegyesi ménesparancsnokká lett. —
Uti jegyzetei a franczia- és németországi
nevezetesebb ménesekről. (Vadász- és
Versenylap 1873. 4—17. sz.)
Honvéd 1869. 33. SZ. arczk.

Horváth János. — Munkája: JRóssa
kossorú, melyet Nemesnépi Zakál György
úrnak tiszteletére kötött, a midőn e f.
1824. eszt. augusztus hónapnak 9. Zalavármegyének tiszti ügyészévé neveztetett.
Szombathely. (Költemény.)
Petrik Bibliogr.

Horváth János (pálóczi), Ungmegye
lévéltárnoka. — Munkája: Ungmegye
monographiája. Ungvár, 1872. Két füzet.
Századok
nyek

1869. 276. 1. —

Földrajzi

Közlemé-

1873.

Horváth János, orvosdoktor, tőketerebesi (Zemplénin.) származású; 18í-0-ben
járásorvos volt Homonnán. — Munkája :
Dissertatio inaug. medica de genesi morborum eruditos adfligentium.Budae, 1836.
Rupp Beszéd 159. 1. — Szinnyei
szete.

Könyvé-

Horváth János, orvosdoktor, szül. 1818.
nov. Kecskeméten, hol középiskoláit végezte ; orvosi tanulmányait a pesti egyetemen hallgatta s 1844-ben orvosdoktori
oklevelet nyert. Ezután ismereteinek gyarapítása végett külföldre m e n t ; huzamosabb ideig volt Bécsben a közkórházban ;
megfordult Párisban, hol az orvosi s
egészségügyi viszonyokat tanulmányozta;
végre Brüsselben és Drezdában nyert tapasztalataival visszatért szülővárosába,
hol 40 évig mint gyakorló-orvos működött.
Meghalt 1887. máj. 1. Kecskeméten. —
Munkája : Orvosi értekesés as öröklött
kórokról. Pest, 1844. (Latin czímmel is.)
— Szerkesztette a Kecskeméti Lapokat
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1880. jan. 4-től 1885. decz. 25-ig (Dékány
Ráfaellel és Tassy Pállal.)
Szinnyei

Köliyvészete.

-— Kecskeméti

Lapok

1887. 19. sz. és g y á s z j e l e n t é s .

Horváth János, esperes-plébános, szül.
1823. jún. 12. Ebergőczön (Sopronm.); jelenleg lelkész Ruszton (Sopronm.) — Irt
több alkalmi czikket, egyházi beszédet
és keresztyén tanítást a lapokba s folyóiratokba.
Emlékkönyv.
Gyöl", 1892. 139. 1.
Horváth János, igazgató-tanár, szül.
1823-ban Bezin (Győrm.); 1864. szept.
óta igazgatója a békés-csabai ág. ev.
algymnasiumnak, hol a magyar és latin
nyelvet tanítja; betegsége miatt 1893.
okt. 19-től szabadságoltatott. — Programmértekezései a békés-csabai ág. ev.
algymnasium Értesítőjében (1866. A békés-csabai algymnasium keletkezése, 1867.
Mire való Csabán a gymnasium?, 1868.
A békés-csabai algymnasium haladásának két alapakadálya, 1869. Az ifjúkorban szokásos regényolvasásról. 1883. A
presbyterium azon határozatának tárgyalása, melylvel a gymnasiumot megszűntnek nyilvánította.) — Szerkesztette
a békés-csabai ág. ev. algymnasium Értesítőit 1865-től 1893-ig.
A

békés-csabai

Értesitöje

ág.

hitv.

1867—94. 29. 1. —

ev.

Rajner

algymnasium

Ferencz

N é v k ö n y v e . Bpest, 1893. 23. 1.

Horváth János, (egregi), gépész-mérnök, H. János földbirtokos és Sikor
Anna fia, szül. 1836. szept. 20. Győrött;
a gymnasium alsóbb osztályait Budán a
kegyesrendieknél végezte. A szabadságharcz után szülei nem akarták őt a tudományos pályára nevelni, tebát az óbudai hajógyár gépészeti osztályába vétették fel mint gyakornokot. 1853-ban
Zürichbe ment, honnét mint gépész-mérnök nagyobb utazást tett; Angolországban több időt töltvén, tanulmányozta az
ott már akkor kifejlett gépipart. 1855ben érkezett haza s Vidats István hívta
meg nagy kiterjedésű gépgyárába, hol
az első magyar locomobilt készítette.
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Később függetlenül gazdasági gépek, gyárak s nagyobb üzemberendezéseket eszközölt. 1865-ben Jászkiséren gőzmalmot épített magának és ott telepedett
le. 1874-ben a minisztérium pályázatot
hirdetett a legjobb gazdasági gépek leírására s használatára, mire H. is benyújtotta erre vonatkozó pályamunkáját. 1876-ban Fehér Miklós gépgyárostól
meghívást kapott és több évig vezette
annak gyárát. 1879-ben a székesfejérvári
ipar- és gazdasági kiállításon megbízatott
a magyar kir. államgépgyár képviseletével. A kiállítás bezárása után egészsége
meggyengült; e miatt a gyakorlati működéstől egészen visszalépett és teljesen
a szakirodalomnak szentelte idejét. —
Közgazdasági czikkeket írt a Pesti Naplóba (1865—67); később a Földmivelési
Érdekeinkbe; ezenkívül már megelőzőleg
is több gazdasági lapnak levelezője volt
és a külföldi lapokban ismertette közgazdasági viszonyainkat. Nevezetesebb
czikkei, melyeket az említett lapokba és
saját lapjába írt a következők: A magyar gépipar kérdéséhez, A magyar királyi államvasutak gépgyára Budapesten,
Társadalmunk helyzetének képe, Magyarország földmívelőinek érdeke, A székesfejérvári kiállítás, Gépiparunk fejlődése,
A villamos vasutak. Az elektromos erő,
A kazánrobbanásról, Iparunk fejlődése,
Az anarchismus, Az aluminium sat. —
1882-ben megalapította a Gépipar cz.
szaklapot, melyből akkor 5 szám jelent
meg; 1891. okt. 1. folytatta 1892. febr.
l-ig, midőn azt az országos gépészegyesületnek engedte át és márczius 15-től
Magyar Gépipar czímmel mint az egyesület hivatalos lapját 1895 márcz. l-ig
szerkesztette. 1895. máj. 25. megalapította a Gépészeti Lapokat, melyet mai
napig szerkeszt.
F i á n a k , H o r v á t h Bélának szives

közlése.

Horvát János, r. kath. lelkész, szül.
1843. máj. 3. Szegeden iparos szülőktől ; előbb a reáliskolába j á r t ; azonban
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a papi pályához lévén kedve, a gymnasiumba lépett á t ; tanulmányait Szegeden
és Budapesten végezte. Felvétetvén a
váczi püspöki megye kötelékébe, egy
évet mint növendék Nagyszombatban töltött ; püspöki engedélylyel a VIII. osztályt
Szegeden végezte 1864-ben. A váczi papnevelőben négy évet töltött. 1868. aug.
24. áldozópappá szenteltetett föl. Nyilvános papi működését Nándorban kezdette meg ; onnét Nagy-Kőrösre helyeztetett. Kecskeméten a reáliskolában és a
ref. collegiumban a kath. fiúk hitoktatója
volt; majd Csongrádon mint káplán és
az állami tanítóképzőnél mint hitoktató
működött. 1878-ban nevelő volt. 1881.
nov. 23. Kún-Félegyházára a Kalmárkápolnához lelkészszé neveztetett ki, hol
jelenleg is működik, egyszersmind népiskolai hitelemző. — Czikkei a Religióban (1873. Városunk történetéből három
év, 1875. Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben); az esztergomi Isten Igéje cz. folyóiratnak 1876 ban
munkatársa volt; a Jó Pásztor cz. havi
folyóiratnak 1880-tól állandó dolgozó
t á r s a ; a Borromaeusban (1895-ig) egyházi szónoklatai jelentek meg. — Munkái : 1. Pápai
csalatkozhatlanság.
Kecskemét. 1872. — 2. Mindegy-e bármily vallást követni P Eger, 1873. —
3. Római kath. világegyház
igazsága
és szépsége. U. ott, 187-i. — 4. Józsefet
irigységből eladják testvérei. Bibliai beszéd. U. ott. 1877. — 5. Izsák egybekelése Rebekával. Bibliai beszéd. U. ott.
1877. — 6. A szentírás és a tiszta ész.
Bpest, 1880. — 7. Bűnbánók
könyve.
U. ott, 1881. (2. és 3. kiadás.) — 8. A
nagy Isten eszméje. U. ott, 1881. — A
szeretet és fájdalomnak
anyja. RévKomárom, 1882. — 9. Szűz
Mária
könyve. U. ott, 1883. — 10. Te ki vagy ?
U. ott, 1883. — 11. A kath.
egyház
szertartásai.
Elemi iskolák számára. K.K.-Félegyháza, 1888. (2. jav. kiadás. U.
ott, 1890.) — 12. A kath.
egyháztörté-
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net rövid foglalatja több szent életrajzával. néptanodák, polgári és iparos iskolák használatára. U. ott, 1890. (Ism.
M. Sión 1891.) — 13. Rövid
synchronismus.
vagyis a világtörténelmi események egyidejűségének rövid feltüntetése a vízözöntől Jézus Krisztus idejéig.
U. ott, 1892.
Petrik Könyvészete. — V. Könyvészet 18?8.r
1890., 1892. — Kiszlingstein Könyvészete. —
Schemaiismus

Vaciensis

1892. 128. 1. és ö n -

életrajzi adatok.

Horváth János, jogi doktor, ügyvéd,
szül. 1853. márcz, 1. Csepregen (Sopronm.) régi nemes csizmadia családból,
melynek majdnem minden tagja czéhmester volt; H. a gymnasiumot Kőszegen, Nyitrán és Sopronban végezte. A
jogi tanfolyamot 1873-ban Bécsben kezdette s azután Budapesten folytatta s
fejezte be; 1879-ben jogi doktorrá avatták. 1881-ben ügyvédi vizsgát tett; azóta
mint ügyvéd a fő- és székvárosban működik. Bésztvett az 1878. boszniai occupatióban és katonai kötelezettségét mint
szabadságolt állományú honvédhadnagy
végezte be. 1883-ban a főváros IV. kerületében kerületi esküdté választották
és midőn az 18^4. év végén az új ipartörvény életbe lépett, őt bízták meg mint
iparhatósági biztost a budapesti ipartestületek megalakításával. Azóta tevékenységének és irodalmi működésének
jelentékeny részét az iparosok közügyei
nek szenteli. Részt vett az 1887. budapesti, 1890. aradi s az 1893. miskolczi
országos ipartestületi congressusokon;
felszólalásai, indítványai figyelmet keltettek és elfogadtattak. A hazai ipartestületek központi bizottságának titkárává
választották és a fővárosi iparoskörnek
is titkára. Részt vett az 1894. kerületi
betegsegélyző pénztárak congressusán. —
Már mint joghallgató czikkeket írt a M.
Themisbe s a Jogtudományi Közlönybe,
melynek állandó munkatársa (1881. Kis
István közjoga, 1882. Törvényellenessé-
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gek a szövetkezetek alapszahályaiban,
1883. Lefoglalható-e a függő termés mint
ingóság ? 1888. A törvény rendes útja,
Tekinthető-e szövetkezeti igazgatónak az,
ki czégjegyzési aláírását az alapszabályokban kitűzött határidő alatt be nem
mutatja? A kih. törv. 104. §-a, 1892.
Özvegyi jog az ipartörvény alapján). Irodalmi működése azonban leginkább az
iparosok ügyeire terjed ki, megvitatva s
tisztázva a fontosabb iparfejlesztési, ipariközigazgatási, -jogi s -pénzügyi kérdéseket, saját lapján kívül a M. Iparban,
az Alföldi Iparlapban, a M. Czipészek
Lapjában, a Mészárosok és Hentesek
Lapjában, az Építőiparban s a M. Iparosok Naptárában. — Munkái: 1. A
bosnyák társadalmi viszonyok. Sopron,
1879. — 2. As építőiparosok
képesítése.
Rpest, 1885. — 3. As iparosok
adó-,
bélyeg- és illetékügyeinek
késikönyve.
U. ott, 1890. (Az iparegyesület megbízásából.) — 4. A Magyar Iparosok Naptára. U. ott. 1894. és 1895. (III. és IV.
évf.) — Szerkeszti az Iparügyek cz.
szaklapot 1893 óta Budapesten (ebben
nevezetesebb czikkei: Az adóreform ipari
szempontból. Az iparosok választói joga,
Szabadalmi ügyünk reformja, A betegsegélvző pénztárak és közkórházak, A
betegsegélyző pénztárak létkérdése, A
magyar socialisták,Tan- és munkaviszony
szabályozása sat. Ezeken kívül több életrajzot írt jelentékenyebb iparosainkról).

tudományi doktorrá avatták és 1878.
jan nyert ügyvédi oklevelet. Időközben
az akkor fönnállott pesti, majd budapesti
kir. törvényszéknél, majd a budapesti
kir. ítélő-táblánál működött mint gyakornok, segédfogalmazó s fogalmazó. 1886
óta első sorban a budapesti, majd 1891
óta a pestvidéki kir. ügyészségnél mint
kir. alügyész működik. — Irodalmi működése 1873-ban kezdődött, mikor a
kecskeméti jogakadémián Kecskemét város Széchenyň-díját nyerte el: A törökmagyar harczok eredete s azok befolyásáról sat. cz. pályaművel. (Kéziratban
maradt.) Ez időtől fogva néhány évig a
Kecskeméti Lapokban jelentek meg dolgozatai. 1875—90 közt a német egyetemeken annyira kifejlett jogi correpetitióval foglalkozott, majd külföldön tett
egyes utazásokat. 1895-ben a Jogba s
Ügyvédek Lapjába irányczikkeket, tanulmány-töredékeket és könyvbirálatokat
írt; a Pesti Napló is közölt tőle ez évben ismételten czikkeket. — Munkái: 1.
A magyar
királyság
közjoga. Bpest,
189ß. (Ism. Nemzet 332. sz.) — 2. As
1867 évi kiegyezés. Történelmi, közjogi
és politikai tanulmány. U. ott, 1894. —
3. Kossuth Lajos, mint Pestmegye követe és mint miniszter a 67-es kiegyezés
és a függetlenségi párt programmja szempontjából. U. ott, 1895.

Farkas Sándor, Csepreg mezőváros története. Rpest, 1887. 390. 1. — M. Könyvészet
1887. és önéletrajzi adatok.

Horváth Jenő (rónai), honvéd-őrnagy
és a magyar tud. Akadémia levelező
tagja, szül. 1852. decz. 30. Drégely-Palánkon (Hontm.) ; a honvédséghez besoroztatván a Ludovika-Akadémián a tisztképző tanfolyamot végezte; 1876. szept.
18. hadnagy lett. 1878-ban a LudovikaAkadémia felsőbb tiszti tanfolyamába,
innét pedig a bécsi cs. kir. hadiskolába
jutván, ezeknek végzése után vezérkari
tisztté minősíttetett és soron kívül főhadnagygyá, 1886. máj. 1. szintén soron
kívül századossá, 1.892. nov. 1. pedig

Horváth János (Antal), jogi doktor
és kir. alügyész, H. János gyakorló orvos és Kollerich Vilma fia. szül. 1853.
jún. 13. Kecskeméten (Pestm.); gondos
nevelésben részesült; középiskoláit (1863
—70) a helybeli ev. ref. gymnasiumban
végezte; Iö72—7H-ban a harmadévet az
ottani jogakadémián tölötte, 1873-tól a
budapesti egyetemen hallgatta a jogi
tanulmányokat. 1877. okt. jog-és állam-

Corvina

1894.

32.

sz.,

1895.

G. s z . —

.»/.

Könyvészet 1894. és önéletrajzi adatok.
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ó'rnagygyá lépett elő. 1882-től három évig
a honvédelmi minisztériumban a kiképezési ügyek referense volt, 1885-től
fogva pedig hat évig a Ludovika-Akadémián mint a harczászat és hadtörténelem tanára működött, mely szolgálatának befejezte után a katonai érdemkeresztet kapta. Egy évi csapatszolgálat és
két évi kerületi segédtiszti alkalmazás
után 1894 őszén a honvédtörzstiszti tanfolyamhoz került, hol mint parancsnokhelyettes és a harczászat tanára működik. A m. tudományos Akadémia 1886ban a hadtudományi bizottságba előadóul
hívta meg, 1888. máj. 4. pedig levelező
tagjává és a hadtudományi bizottság
rendes előadójává választotta meg. —
Czikkei a Ludovika-Akadémia Közlönyében (1876. A katonai nevelő- és képzőintézetek, 1879. A gyorsírás és annak
alkalmazása katonai czélokra, 1880. Tanulmány a franczia hadi intézményekről. 1882. Kikülönítésekről, 1882. A csapatok térbeli kiterjeszkedéséről abarczban.
A kassa-vidéki harczmezők, 1883. A
magyar királyi honvédség kiképzési és
oktatásügyi viszonyai, A magyar vasúti
hálózat, németül a bécsi Organ der Militär-Wissenschaftlichen Vereineben, A
magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia, 1884. A román hadsereg, németül
az Organ der Mil.-Wiss. Vereineben,
Chalonstól Sedanig, 1885. Gordon tábornok. Szondy György, 1886. Kis űrmérettel bíró gyalogsági tárfegyverek, Szabályok a három fegyvernem használatára
az olasz hadseregben. 1888. Néhány szó
a magyar hadi történetírás ügyében, A
lugosi tábor őszi fegyvergyakorlatai,
1889. Lövészegyesületek, 1889. Gurko
tábornok hadműveletei a Balkánban,
1891. Zrínyi Miklós hadtudományi munkáiról, 1895. Az alkalmazó harczászat;
könyvismertetés minden évf.); a M. Katonai Évkönyvben (1887. A m. tud. Akadémia kebelében fennálló hadtudom,
bizottság működése, A m. kir. honvéd-
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ségi Ludovika-Akadémia, A közös katonai nevelő- és képzőintézetekben magyar
alapítványi helyeken elhelyezett ifjak
kiképzése, Hadi tudományok és művészetek, Hadtörténelmi események az
1885—86. évben, Az 1885—86-ban elhalt
jelesebb katonák nekrologja); a SegítségAlbumban (1887. Eperjes katonai fontossága); a Századokban (1888. Gróf Nádasdy Ferencz és a Nádasdy-levéltár);
a Hadtörténelmi Közleményekben (1888.
A várnai csata, Mátyás király, Zrínyi
Miklós Kanizsa előtt 1664-ben, 1889. Gróf
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi elvei, akadémiai székfoglaló.
Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat, Montecuccoli és Zrínyi vitája, Zrínyi M. és egy
költeménye, Károly főherczeg Neerwindennél, könyvismertetések és hadt. apr.,
1890. Lothringern Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben. Mátyás király
és hadjáratai, Montecuccoli Raymond
császári vezér és Zrínyi Miklós horvát
bán közt folyt vita iratai, 1891. Egy lap
a Mária Terézia-rend történetéből, Zrínyi Miklós a költő, mint hadvezér, Az
1664. mura-rábamelléki hadjárat és a
Szt.-Gotthard melletti csata, 1892. Egy
portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából, A koronázás
huszonötéves emlékünnepe, A Nagyvárad
visszavívásának kétszázados emlékünnepe, 1893. Pozsony és a Közép-Dunavonal, A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon, Bocskai háborúja
Rudolf ellen 1604-1606., 1894. A felsőmagyarországi hadjárat 1664-ben és további a d a t o k h a d t ö r t é n e l m i apróságok
és könyvismertetések minden évf.) —
Munkái: 1. A morvameUéki
hadgyakorlatok 1884-ben. Bpest. 1884. (Térképpel és 8 rajzmelléklettel.) — 2. Harczászat. U. ott, 1888. A m. kir. honvédségi
Ludovika-Akadémia tisztképző és felsőbb
tiszti tanfolyama számára előírt és rendszeresített s a m. kir. honvéd törzstiszti
tanfolyamon használatra elfogadott tan-
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könyv. Két kötet. (140 ábrával. 2. kiadás.
U. ott. 1891.) — 3. Az egyetemes
hadtörténelem vázlata. U. ott, 1889. (Két ábrával és 25 rajzmelléklettel.) — 4. Gróf
Zrínyi Miklós hadtudományi
munkái.
A m. tudom. Akadémia megbízásából
sajtó alá rendezve, bevezető életrajzzal,
szövegmagyarázattal és megjegyzésekkel
ellátva U. ott, 1891. (Zrínyi Miklós arczképeivel.) — 5. As újabbkori
hadviselés történelme. A m. kir. honvédségi
Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. U. ott, 1891. (Átlássál,
75 rajzmelléklet, hadműveleti vázlatok
és csatatervek.) — 6. Magyar
Hadi
Krónika. U. ott, 1896. Két kötet. (A magyar nemzet ezer éves küzdelmeinek katonai története. Millennaris kiadás. Sajtó
alatt.) — Szerkesztette a Magyar Katonai Evkönyvet 1887-ben; szerkeszti a
Hadtörténeti Közlemények cz. folyóiratot 1888 óta és a Magyar Hadtörténelmi
Könyvtárt, mind a hármat a m. tudom.
Akadémia hadtörténelmi bizottságának
megbizásából.

alumnusa végezte s 1755-ben baccalaureus, 1756. a bölcselet magistere lett. A
theologiát is ugyanazon intézetben fejezte be 1758-ban. Fölszenteltetvén, 1759.
máj, 17. Érsekújvárra küldték káplánnak. 1763. máj. 31. naszvadi plébános
lett; innét 1773. jún. 13. Tardoskedre
ment, hol 1804-től érsekújvári alesperes
volt és 1808. ápr. 17. meghalt. — Munkái : 1. Az Isten Szülőjének, a Boldogságos Szűz
Máriának
védelmezése,
melyben az ő különös tisztelete és segítségül hivása nyilvánságos erősítésekkel
győzedelmesen megmutattafik. Mindeneknek hasznos, nem csak a katolika igazságnak oltalmazására, avagy megtanulására e részént, hanem egyszersmind a
gyümöltses predikállásra, ájtatos elmélkedésre, és tudós vetélkedésre is
írattatott Hannenberg Godefrid Jézustársaságbeli pap által . . . Nemzetének
kedvéért magyarra fordéttatott. . . Nagyszombat, 1791. — 2. A keresztényi életnek kezdeti és tanusági. Pozsony, 1778.
(Bona János után ford.)

Hl. Akadémiai Értesítő 1886., 18t8—89., 1S92.
— ;V. Könyvészet 1887—88., 1891. — M. Aka-

Katona, História Critica XXXIX. 959. 1. —
Danielik, M. írók II. 117. — Petrik Bibliogr.
II.. IV. — Zelliger, Egyházi írók Csarnoka
180. 1. — Némeihy, Ludov., Series Parochorum
631. 1.

démiai

Almanach

139. 1.

—

1890. 280.,

l'allas

Nagy

1891. 138.,

Lexikona

IX.

1892.

382.

1.

(Mangold Lajos.)

Horváth Jeromos, bölcseleti doktor,
a cziszterczi kiváltságos rend áldozópapja
s tanár, szül. 1866. jan. 8. Baján (BácsBodrogm.), 1885. aug. 27. lépett a rendbe;
1890. aug. 3. pappá szentelték ; 1890 óta
főgymnasiumi tanár Baján. 1891-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert. — Munkája : Adatok az éti csiga (Helix pomatia L.) idegrendszerének boncz- és
szövettani szerkezetéhez. Bpest, 1891.
Egy tábla rajzzal.
Horváth
cziszterczi

Ignácz
rend

Könyvészete
Emlékkönyve

1891.

—

A

1896, 345. 1.

Horváth József, r. kath. plébános,
duna-szerdahelyi származású nemes;
atyja a semptei Haraszt nevű hegyen
mint remete fejezte be életét. H. iskoláit, mint a nagyszombati seminarium

Horvát József, Jézus-társaságbeli áldozópap és hitszónok, szül. 1737. márcz.
20. Kolozsvárt; 1750. október 30. mint
rhetor vétetett fel a rendbe; miután
Kassán a bölcseletet és theologiát hallgatta, előbb a humaniórákat tanította,
azután Magyarország több helyén hitszónok volt; végre a rend föloszlatásakor (1773) Kolozsvárt mint hittérítő működött. — Munkája: Emberi
okosság,
avagy mesterség, melyei az ember magát, és szerencséjét magasra emelheti.
Hasznos munka, melyet Britaine W. angol munkájából Gánóczi Antal deák
nyelvre fordított és. . . megbővített. Most
pedig. . .magyarra által-tett és. . .Dávid
Károly költségével kinyomtattatott. NagySzombat, 1760. (U. ott, 1764. és 1781.)
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Stoeger,

Horváth
Scriptores

153. 1.

—

Petrik

Bib-

liogr. I. 345. 1. — Ve Backer-Sommervogel,
Bibliothéque-Bibliographie IV. 470. 1.

Horváth Jóssef (szalabéri), országgyűlési követ 1792-ben Zalavármegvéből. —
Munkája: Ugronovics Francisca
assssonynák úgymint édes anyjának nevenapját tiszteli. Vácz, 1796. (Költemény.)
Nagy Iván, Magyarország Családai V. 166.1.

Horváth Jóssef (palocsai báró), bölcselethallgató volt Nagyszombatban, mikor a következő munkáját kiadta: Salutatio qua eels ac rev. . .princeps Franciscus e com. Barkóczy de Szala Regni
Ungariae primas archi-episcopus Strigoniensis . . . cum ad nobilium sancti
Adalberti convictum Tyrnaviensem inviseret Anno 1764. . .exceptus est. Tyrnaviae, 1764.
Petrik

Bibliogr.

Horváth Jóssef, bölcseleti doktor kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül.
1774-ben (márcz. 12. keresztelték) Győrött; 1790. nov. 7. lépett a rendbe s 1798.
júl. 31. fölszentelték. Tanított Kalocsán
(1792—93), Nagy-Károlyban (1794-95),
ismét Kalocsán (1796), Nyitrán (1797 —
98), Pesten (1799—1801). Váczon (1802).
Innét Bécsbe ment és Károlyi József
gróf nevelője volt 1802. okt. 1-től 1804.
nov. 10-ig. Ekkor növendéke elhalálozván, Váczra költözött és ott tanított,
1806-tól 1808-ig pedig Kolozsvárt a humaniórák I. osztályának tanára volt;
1809—14-ben ugyanott a természettant
tanította. 1815-ben Beszterczére ment
rectornak és gymnasiumi igazgatónak;
1824—29-ben M.-Szigeten volt ugyanaz;
1830—32; Szent-Györgyön rector és igazgató; 1833—35. ugyanott spirituális; 1836
- 4 1 - b e n ugyanaz és vice-rector. Meghalt
1841. aug. 29. Szent-Györgyön. — Munkái: 1. Rev. ac doct. dd. Antonio Majlath de Székhely, abbati seti Benedicti
de Borchi, cath. eccles. Jaurinensis canonico offert. . . 1799. — 2. Elegia Josephi Horváth.. .Pestino Vacium abeuntis, ad amicos. Pestini. — 3. Elegia
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cineribus Stephani Pállya e cc. rr. schol,
piarum per Hungáriám et Transylvaniam
praeposití provinciális VIII. Idus Április
fato cedentis sacrata 1802. U. ott. (Ism.
Annalen der Liter. u. Kunst 1804. 117.
sz.) — Iíézirati munkája: Memoire de
ce qui s'est passé relativement aux jeunes comtes Károlyi pendant que j'etois
leur gouverneur depuis le 1. Octobre
1802 jusqu'au 10 Nov. 1804. (8-rét 277
lap) és a Károlyi család története latinul és francziáúl a budapesti rendház
könyvtárában.
Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II.
124. 1.

—

Hazai

s Külf.

Tudósítások

1824. I.

11. sz. — Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése (a rendház jegyzökönyvéből.)

Horváth Jóssef, ev. ref. gymnasiumi
tanár, kiről Nagy Sámuel Debreczenből
1794. febr. 15. ezeket írja Kazinczynak:
«Horváth József eddig Debreczenben tanult, most József napkor Pápára fog
menni s 2 évig ott a poétákat fogja tanítani s azután a németországi akadémiákra kimenni. Ez az ifjú egészen a
filozofíára adta magát . . . Ő Kantianus
mindenben. Tudományára és itélet-tételére nézve nálunk hozzá fogható n i n c s . . . »
Ezen levélhez van csatolva H. A lélekről való vélekedése. H. valóban 1794—
96-ban a pápai ev. ref. főiskolában (Kiss
Ernő közlése szerint) publicus praeceptor volt.
Kazinczy

Ferencz

L e v e l e z é s e I I . 3 3 5 . , 583. 1

Horváth Jóssef, bölcseleti s orvosdoktor. a m. tudom. Akadémiának rendes tagja, szül. 1794. febr. 1. Lukácsházán
(Vasm.) ; tíz éves korában Kőszegre küldötték az elemi s középiskolába, hol
Faludi Ferencz munkái vonzották őt
korán a magyar irodalomhoz. 1811-ben
Bolla Márton kegyesrendi főnök által e
szerzetbe fölvétetvén, Kecskeméten állotta
ki a két próbaévet, hol segédtanítóul is
alkalmazták ; a kiszabott tanulmányokon
kívül szorgalmasan foglalkozott a római
classícusokkal és a magyar írókkal (Ré-
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vay, Baróti. Dugonics stb.). Ekkép a
latin verselés mellett a magyart is nemcsak maga űzte, de társaival is verses
levelezést folytatott, azokat is buzdítva
az irodalom szeretetére s az írói munkásságra. 1813 őszén a tatai gyinnasiumhoz helyeztetett át, hol a II. nyelvtani osztályban tanított és e mellett a
franczia s olasz nyelvet is tanulmányozta. Az 1814. tanév végén a rendből
kilépett és Szombathelyen megkezdte a
bölcseleti tanfolyamot, a második évet
pedig Pesten végezte. 1819 ben nyerte el
a bölcseletdoktori oklevelet, mire orvosnövendék lett és 1822. márcz. orvosdoktorrá avatták. Mint orvos gyakorlatát Pesten kezdette; de megházasodván,
Kőszegen telepedett le, honnan 1823
elején ismét Pestre tért vissza s folytatta
írói működését. 1824-ben Bakabánya
tiszti orvosa lett és Pestet elhagyta.
1825-ben Hontmegye tiszteleti, 1829-ben
rendes főorvosává neveztetvén ki, terjedelmesebb hatáskört nyert. A m. tudom,
akadémia megalakulásakor az igazgatóság Pozsonyban legott (1830. nov. 17.)
vidéki rendes taggá nevezte ki. Meghalt
1849. máj. 13. Bátban (Hontm.). A m.
tudom, akadémiában Toldy Ferencz 1851.
ápr. 26. tartott fölötte emlékbeszédet. —
Czikkeket írt a Társalkodóba, az Orvosi
Tárba (1831. X. A keleti dögkór okairól,
1840. Az orvosi és seborvosi tudomány
állapota Indiában Souty I. A. szerint.
IV. 1843. Adatok a másító, alterans,
gyógymódhoz, 1845. Adatok a gyógytudomány korábbi történetéhez a zsidók
között, Nézetek az anyarozs származásáról, 1846. Az orvosok és orvosi gyakorlat Oroszhon belsejében, németből,
1848. Nehánv szó a gyógyszerészet ügyében) ; a Tudománytárba (1841. Értekezések X. A hideg vízgyógyászat története.) — Munkái: 1. Dissertatio inaug.
medica de otitide, et nonnullis ejusdem
sequelis. Pestini, 1822. — 2. Tanácsadó
az elhálás előtt, alatt és után, az az

rövid utasítás, miként kelljen az elhálást, vagy nemi közösülést ugy gyakorolni. hogy az egészségnek ne ártson, és
szép. egészséges és erős gyermekeket
lehessen nemzeni. Egy toldalékkal, melyben a nemet s az ember nemzését illető
titkok magyaráztatnak. Becker G. W.
után németből ford. Pest, 1829. — 3.
As orvos mint hási barát, vagy egv
orvosnak az atyák- s anyákhoz intézett
barátságos oktatásai, minden gondoltatható nyavalyákról akármely korban. Egy
hiv és közönségesen érthető tanácsadó
azokra nézve, kik a betegségeket magok
ismerni akarják, vagy orvosi segítségre
szert nem mindjárt tehetnek. Frank Lajos Frigyes 3. német kiadása szerint
ford. U. ott, 1829. (2. jav. kiadás. U. ott,
1830.) — 4. A testi
gyermek-nevelés
megjobbitására szolgáló javallatok az
első életszakaszokban, némely makacs
és hirtelen megölő betegségekről, ártalmas szokásoktól és visszaélésektől és
veszedelmes ruházatoktól védő intésekkel együtt. A kezdő anyák számára Gölis L. Antal után németből fordítá a 2.
kiadás szerint. U. ott, 1830. — 5. Tanácsadó mindazokra nézve, a kik az
aranyérben. . .szenvednek. Itt előadatnak
azon védrendszabályok is. miként óhajtja
magát kiki a közönségesen elterjedt nyavalyától, és különös tekintetbe vétetnek
a vele rokon bajok . . . Richter F. után
németből ford. U. ott, 1830. (2. kiadás.
U. ott, 1836.) — 6. A bujakórság vagyis
venusi nyavalya a maga egész kiterjedésében és formájában. Wendt János
után németből ford. U. ott, 1830. — 7.
az
A hideg vis derék munkálatjairól
emberi test erősítésére és számos nyavalyák elhárítására, de főképpen a köszvény, csúz, gyomorbajok,fejfájás, aranyér,
bénultság ellen sat. Egy toldalékkal: az
eczet és tej gyógverejéről. Floyer John
után a 2. jav. német kiadás szerint magvarita H. J. U. ott, 1834. — 8. Útmutatás a betegségek olcsó s mégis biztos.
39. tv sajtó

alá

adatott

1896.

február

19.

Horváth
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orvoslására, annak bebizonyításával, hogy
a patikák többnyire nélkülözhetők és
azok kevesbitése az országra, s emberiségre, az orvosi rend s művészetre nézve
hasznos. Ott Ferencz Endre után ford.
U. ott. 1845. — Kéziratban maradt egy
latinból fordított
mytbologiai-historiai
szótár töredéke (A—M-ig) s a ritkább
magyar szavak gyűjteménye; legnevezetesebb munkája id. Plinius természettudományi Encyclopaediája. melyen haláláig dolgozott és a XX. könyvig haladt.
A m. tudom, akadémiánál orvosi műszók magyarázásával s tájszók beküldésével munkált közre.
M. Akadémiai

nielik,

Értesítő

1851. 122. 1.

M. írók II. 115. — Jelenkor.

clopaedia

i!2.

I.

—

Toldi/

Ferencz

—

Da-

Encyösszes

munkái V. 271. 1. — Szinnyei Könyvészete
s a m. tud. akadémia levéltára.

Horváth József (kocsi), színész, ki Kolozsvárt mint tanuló lépett a színészi pályára ; jeles hős és apa-szinész volt; szép
termete s méltósággal teljes játéka levén,
kedvelt egyéniség volt a színpadon ; szerepét mindig tudta, de heves természete
miatt társaival nem egyszer összekoczczant. Már 1818-ban a székesfejérvári
társulatnál volt és 1822-ben aligazgató
lett. A társaság az ő s Komlóssy Ferencz
igazgatása alatt 1826-ban Győrött s azután
több helyt játszott. 1827-ben Komlóssy
lemondott a társaság igazgatóságáról és H.
egyedül vezette azt Komáromba, hol megbukott ; innét Kassára készült, de ott már
akkor Barthát szerződtették, tehát innen
is kimaradt, ment tehát tovább Erdélybe ;
Ujfalusyval szövetkezve igazgatott egy társulatot, mely 1829. okt. 1 a kolozsváriba
olvadt. Itt azonban H. egy szerencsétlen
esés következtében eltörte a lábát, e miatt
mint súgót alkalmazták és kevéssel azután 1830-ban ugyanott meghalt; neje
is (ki szintén színésznő volt) egy ideig
tengődvén, nem sokára követte őt a sírba.
— Színművei: Inez de Castro, szomorújáték öt felv. (Kolozsvárt 1794. márcz. adták) ; Ujholdvasárnapi gyermek, érzékeny
I d . S z i n n y e i J . , Magyar írők IV.
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játék két felv. Perinet Joachim után ford,
(először adatott Pesten 1809, júl. 19., azután még ötször, 1810. négyszer, 18 J1.
egyszer. 1812. háromszor); Kincsásó, énekes játék két felv. Seyfried-Mehul után
ford, (először Pesten 1809. aug. 23., azután még 1810 —13-ban) ; Batthyány és
Parola cz. hibásan tulajdonítják neki.
ÜT. Hírmondó
Külf.

Tudósítások

1794.

I.

29.

SZ.

—

1824. I I . 18. Sz. —

Hazai

s

Könyves

Máté, Játékszini Koszorú. Pest, 1834. 57. 1.
— Benkö Kálmán, Magyar Színvilág. Bpest,
1873. 101. 1. — Déryné Naplója. Bpest, 1880.
I I . 5., 253. 1. — Idősb

Szinnyei

József,

A ko-

máromi magyar színészet története. Komárom, 1882. 71., 145., 149. 1.

Horváth József Elek, gymnasiumi igazgató s a m. tud. Akadémia levelező tagja,
szül. 1784 körül; Szombathelyen járta iskoláit ; a hittudományt ugyanott mint
növendék hallgatta, de kilépvén az ottani
püspöki seminariumból, törvényt tanult
Győrött és a kőszegi kerületi táblánál a
vizsgálatot kiállván, ügyész lett; 1827-ben
azonban a tanítói pályára lépett és 1829ben a kaposvári kir. gymnasium igazgatója lett. A m. tudom. Akadémia a nyelv
ügyében buzgón fáradozót 1833. nov. 15.
vette fel levelező tagjai sorába. Meghalt
1835. jan. 20. — Költeményei az Erdélyi
Múzeumban (1815—16.), a Szépliteraturai
Ajándékban (1826.) Czikkei a Tudom
Gyűjteményben (1819. XII. A nemzeti
csinosodásról, 1825. III. Kazinczy által
a m. verselésbe behozott elisiók eránt.
1826. I. Egyházi rendek intézete, 1829. I.,
II. Az iskolai nevelésről Magyarországon);
a Sasban III. 1831. Levelek a magyar
insurgens barátjához, V. Gróf Sigrai József életírása, XI. 1832. Utazása Vasból Somogyba 1827., XII. és XIII. költemények,
XIV. A magyarhon Tolnai gróf Festetich
György árnyékának, XV. költ.); a Társalkodóban (1833. Egy külföldinek levele
az arablovak tenyésztéséről Lengyeltótiban Somogyban, 1834. Figyelmeztetés a
gyermeki kora fejlődésről). — Munkái :
1. Nagy m. és főt. Somogyi Leopold ő
40

1-249

Horváth

nagyságának,
midőn a szombathelyi
püspökségbe bé iktattatnék, ajánlja a
szombathelyi nevendék-papság. Szombathely, (1806. Költ.) — 2. Nagym. és főt.
Somogyi Leopold ő nagyságának
neve
ünnepére áldozza a szombathelyi növendék papság. U. ott, 1806. (Költ.) — 3.
N. T. Horváth
András
téti
plébános
úr jeles verseire, melyeket a felkelő nemzethez, a buzogányos vitéz magyarokhoz
intézett. U. ott, (1809. Költ.) — 4. A szombathelyi hymen. Buda, 1812. (Költ.) —
5. Mélt. Monyorókeréki gróf Erdődi Cajetán cs. k. kamarás ő nagyságának.
Szombathely, 1816. (Költ.) — 6.
Titus
Amalia ligetében. U. ott, 1817. -(Költ. gr.
Sigray Titus születésére.) — 7. A kötés
napjára. U. ott, 1817. (Költ. Hettyei János és Korcsmáros Fanni egybekelésére.)
— 8. Főtiszt. Gyöngyösy Pál úr ö nagyságának, midőn a csornai és horpáosi
t űrjei s jánoshidi egyesült prépostsági
székébe beiktattatnék. U. ott, 1820. (Költ.)
— 9. A szombathelyi bölcselkedést hallgató két osztálybeli nemes ifjúságnak,
mely a nemzeti csinosodást igaz lélekkel
elő mozdítván, annak dicséretes példáit
adta e. f. 1823. eszt. tartott próba tétele
alkalmatosságával. U. ott. — 10. Tek.
Koltai Vidos Istvánnak
Vas és Szala
vármegyék táblabirájának, Kis-Zsennyei
báró Sennyei Polixéna kis-asszonynyal
Kis-Bérett Vasvármegyében okt. 6. 1823.
lött öszvekelésére. U. ott. (Költ.) — 11.
Az 1824. nov. 9. Szombathelyen
tartatott
újító szék alkalmával választott Vas vármegye t. tiszti karának tiszteletére. U. ott,
(Költ.) — 12. Daphnis. Pásztori versezet
. . .Böle András úr ő nagyságának szombathelyi püspökségébe e f. 1825. júl. 10.
lött bé iktatása alkalmával mély tisztelete zálogául áldozza a szombathelyi város és tanács H. J. E. által. U. ott. —
13. Sombathély évei. U. ott, 1825. (Költ.)
— 14. Beszéd a kaposvári kir. gvmnasiumbeli nemes tanuló ifjúsághoz, melyet
az iskolai törvények n'ov. 18. 1828. lett
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felolvastatása alkalmával mondott. Buda,
1829. — 15. Mélt. Kapos-Mérei
Mérey
Sándor úrnak, Somogyvármegye főispányi székének elfoglalása alkalmával. Pest.
1832. — 16. T. Sárdi Somsich
Miklós
úrnak, a haza egyik munkás atyjának
decz. 6. 1833. Kaposvár. (Költ.) — Kéziratban hagyott több eredeti s fordított
színművet (Németujvár ostroma, eredeti
vitézi dráma öt felv., előadatott 1831.
febr. 11. Debreczenben; Batthváni és fiai,
színj. négy felv.; Nevelés formálja az
embert, vígj. öt felv., Ştefani után ford. ;
Parola, vígj. négy felv. Spies után ford.
Kézirataik a budapesti nemzeti színháznál.) ; Szombathely történetét, töredékesen,
Magyar poétikát és Ovidius Herodiáinak
ford, sajtó készen ; végre Napkeleti szokások (utóbbi 8rét négy levél a m n. múzeumban.) — Levele Kaposvár, 1832.
ápr. 22. (a m. t. akadémia levéltárában.)
Hazai
—

s Külf.

.)/. tudós

Tudósítások

társasági

1831.

Névkönyv

II.

2 6 . SZ.

1 8 3 6 . 8 3 . 1. —

Petrik Bibliogr. és egykorú színlapok.

Horváth József, (szent-péteri), zágrábi
kanonok és szentszéki ülnök. — Munkája: Oratio in exequiis quas excell,.
ill. et rev. dno Maximiliano Verhovácz
. . .episcopo Zagrabiensi . . . persolvebat
venerabile capitulum Zagrabiense III.
Non. Maji Anno 1828. habita. Zagrabiae.
Petrik

Bibliogr.

Horváth József, (diószeghi). — Munkája: tíényesi Izidor hasonlításai a
természet templomában, Huber József
német munkája után. Kassa. 1832.
Szinnyei

Könyvészete 305. 1,

Horváth József Antal,
orvosdoktor,
pesti származású, hol az egyetemen végezte orvosi tanulmányait és 1846-ban
orvosdoktori oklevelet nyert. — Munkája:
Orvostudori értekezés az alajk-rákról.
Pest, 1846.
Ilupp

Beszéd 165. 1. —

Szinnyei

Könyvé-

szete.

H o r v á t h József, nyug. tanító, szül.
1840. jan. 28. Hodrusbányán (Selmecz
sz. kir. város egyik küiutczájában) sze-
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gény bányász szülőktől; nyomorral küzdve
tanult a selmeczi gymnasiumban. 1859ben a beszterczebányai tanítóképzőbe
iratkozott be; félév múlva meglátogatta
a szepes-váraljai püspöki tanítóképzőt.
1860-ban a kassai tanítóképzőbe ment
és a város ösztöndiját elnyervén bevégezhette tanulmányait. Tót és német
tannyelvű tanítói képesítvényt 1861-ben
Kassán nyert; de 186K-ban újból vizsgálatra jelentkezvén, tót, német és magyar
tannyelvű népiskolákra szóló oklevelet
kapott. Mint segédtanító működött Geszthelyen, Magyar-Szirákon és Sáriban;
honnét 1868-ban Pilis-Szántora hivták
meg kántortanítónak. 1866-ban megválasztatott Szentesen a Donátpusztai iskolához; 1870-ben meghívták Csáktornyára
leánytanítónak; 1872-től Aradon tanított,
hol 1889-ben szívbaja miatt nyugdíjaztatott és most Rézbányán (Biharm.) él. —
Társadalmi, nevelés-oktatástani, mezőgazdasági s bölcseleti czikkeket írt következő lapokba: Szegedi Hiradó, Független Polgár, Tanítóbarát, Somogy, Zalai
Tanközlöny, Népnevelők Lapja, Alföld,
Arad és Vidéke, Aradi Közlöny, Alföldi
Újság, Arader Zeitung, Slovenské Noviny,
Népkertésze,Zala-Somogyi Közlöny, Aradvidéki Tanítóegylet Értesítője, Általános
Tanügyi Közlöny, M. Állam és Selmeczi
Hiradó. — Munkái: 1. Földrajz, népiskolák számára. Arad. 1874. — 2. As
agyvelő és a szellem. U. ott. 1879. (Dr.
Piderit T. Gehirn u. Geist cz. művének
szabad fordítása.) — 3. Magyar
Nyelvgyakorló. Bpest, 1880. — 4. Tanulmányok a nőemancipatio köréből. Arad,
1881. — 5. A népiskola
mint közjólét
előmozdítója. U. ott, 1886. — 6. As osstály- és a váltakozó rendszer megbirálása. U ott, 1888. — Mint a tiszavidéki
aradállomási vasúti tisztviselők magyar
nyelv tanítója időközönként adott ki
ezek használatára kőnyomatos németmagyar nyelvgyakorlókat. — Szerkesztette az Alföldi Figyelőnek 1872. júl. 1. és
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8. két számát Szentesen; Graszel János
aradi tanítóval megalapította az Iskolakert cz. lapot, melyet két évig (1887—
88) szerkesztett Aradon. — Kéziratban:
Földrajz népiskolák számára, két rész ;
Az emberi gondolkodás élettana (Jessen
után ford.); Irányeszmék a népiskola
reformálására; Mondattan népiskolák szám á r a ; Dolgozatok a népnevelés köréből;
Legegyszerűbb és legbiztosabb tanmódja
az írvaolvasásnak ; Népnevelési jellemrajzok (Dröse után); Házi gyermekneveléstan (Kübler után) és A népneveléstudomány elemei, négy kötet.
I.akatos O.tó, Arad Története. Arad, 1881.
III. 57. 1. és önéletrajzi adatok.

Horváth József, főtanító, szül. 1848ban Binóczon (Pozsonym.), szegény földművelő szülőktől; 1859-ben Dévénybe
került, hol Krony Ferencz plébános magához vette a fiút és nevelte; a pozsonyi alsó-reáliskolát 1865-ben végezte s a
nagyszombati tanítóképzőbe vették fel,
hol 1867-ben magyar, német és tót tannyelvű iskolákra főelemi tanítói képesítést nyert. Tanított Dévényben, Vajkán,
Zavaron és 1870-ben a pozsonyi virágvölgyi r. kath. népiskolához választatott
meg; azóta a többi városrészek iskoláinál, végre 1882 óta a sz. Mártonról cz.
r. katb. elemi iskolánál van alkalmazva
mint főtanító. Hivatalos óráin kívül részt
vett a magyar ingyenes tanításokban is ;
tíz év óta a pozsonyi iparos-tanoncz-iskolában is tanít. A pozsonyvárosi kath.
aut. hitközség képviselője, a r. kath.
iskolaszék tagja sat. Zenei munkálkodása
is főiemlítendő, nevezetesen In honorem
St. Josephi cz. miséje és király hymnusa (mely sajtó alatt van.) — Czikkeket
írt leginkább a pozsonyi lapokba s más
szakközlönybe (nevezetesebbek: Die relig.
Übungen der Schuljugend, A Darvinismus ellen, A pálinkaivás ellen, A rózsaünnepélyesség.) — Munkái: 1. Deutschung. Schreib-Lese Fibel für katholische
Volksschulen. Pressburg, 1878. (2. jav.
41*

Horváth
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kiadás. U. ott, 1888.) — 2. Kis tót, magyar és német szótár, egyszersmind a
legegyszerűbb s minden szabály nélküli
bevezetés a tót, magyar vagy német beszédbe. U. ott, (1880., 2. átdolg. és bőv.
kiadás. U. ott, 1887.) — 3. Ima- és
énekkönyv a kath. ifjúság számára. U.
ott, 1894. (Veszely Ferenczczel együtt,
magyar és német szöveggel.)
Horváth ignácz Könyvészete 1887—88.
önéletrajzi adatok.

és

Horváth József, királyi törvényszéki
biró, szül. 1852. jan. 7. Galgóczon (Nyitram.); középiskolai tanulmányait Pozsonyban a kir. kath. főgymnasiumban
és a jogot ugyanott a kir jogakadémián
végezte. Előbb ügyvédi, majd 1877. jan.
1. a nyitrai királyi törvényszéknél bírói
joggyakorlatra lépett; 1879-ben a miavai
kir. járásbírósághoz albiróvá, 1882 elején
a nyitrai kir. ügyészséghez alügyészszé,
1888. jan 10. szakolczai kir. járásbiróvá
neveztetett ki, honnét 1890. őszén saját
kérelmére a nyitrai kir. törvényszékhez
birói minőségben áthelyeztetett, hol jelenleg is működik. — Fiatalabb korában
néhány verset és tárczát írt, melyek a
pozsonyi s nyitrai magyar lapokban
névtelenül jelentek meg. Később jogi,
néprajzi s közgazdasági czikkeket írt.
melyek ugyanazon vidéki s a fővárosi
lapokban jelentek meg. Az F. M. K. E. Naptárában (1895-re A panszlavismus múltja
és jelene cz. terjedelmes tanulmány.)
— Munkái: 1. A sommás eljárás reformja. Pozsony, 1892. (Előbb mint czikksorozat a Pozsonyi Szemlében.) — 2.
A magyar honpolgár jogai és kötelességei. Népszerű modorban. Nyitra, 1893.
(Ism. M. Állam 1894. 39. sz.) — 3. A
házassági jog, gyermekek vallása és az
állami anyakönyvek vezetéséről szóló
1895. XXXI. XXXII. és XXXIII, törvényczikk és az ezekkel kapcsolatos egyéb
törvények és rendeletek magyarázata. U.
ott, 1895.
Irodalmi

adatok.

Szemle

1895. 8 . s z . é s

önéletrajzi
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Horváth József, ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1852-ben Gyalakuton (MarosTordam.); középiskoláit a marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumban végezte 1871ben ; azután négy évig theologiát tanult
Nagy-Enyeden és 1875-ben papi vizsgát
tett. 1885-ben a kolozsvári egyetemen
középiskolai tanári oklevelet nyert és
máj. 30. óta a marosvásárhelyi ev. ref.
kollégiumban a classica philologia rendes tanára (hol 1882-től segédtanár volt.)
— Az Erdélyi Figyelőben (1879) Egy
vig ficzkó cz. Björnson elbeszélése, németből fordítva, jelent meg. Programmértekezése a marosvásárhelyi ev. ref.
kollégium Értesítőjében (1886. Az ókori
klasszikusok helye gymn. oktatásunkban.)
Koncz

József,

A

marosvásárhelyi

ev.

ref.

kollégium ismertetése 488. 1.

Horváth József, bölcseleti doktor és
ev. ref. főiskolai tanár, H. Antal ev. ref.
tanítónak és Gerenday Zsuzsánnának fia,
szül. 1858-ban Madocsán (Tolnám.); a
theologiát Budapesten végezte. 1881-ben
tanár lett Kún-Szent-Miklóson; innét
Pápára választották meg gymnasiumi
vallástanárnak, hol nem sokára theologiai tanár lett a bölcseleti szakban. 1889ben bölcseletdoktori oklevelet nyert a
kolozsvári egyetemen. 1894 óta a Pápán
akkor felállított reform, egyházkerületi
leánynevelőintézetnek igazgatója. — Bölcseleti, malhematikai dolgozatai 1882-től
megjelentek a Prot. Egyh. és Isk. Lapban, a Prot. Szemlében, a Mathem. és
Physikai Lapokban. — Munkája: Az
elimináczió
elmélete, különös tekintettel
az egy ismeretlenü elsőfokú egyenletek
resultánsok képzésére. Pápa, 1888.
Sz. Kiss Károly szives közlése.

Horváth József, bölcseleti doktor, ev.
ref. gymnasiumi tanár, szül. 1865. jún.
7. Szepetneken (Zalam.); 1882. aug. 27.
a kegyes tanítórendbe lépett, 1888. júl.
2. pappá szenteltetett föl és Kolozsvárt
az egyetemre járó tanárjelölteket a magyar és latin nyelvre s irodalomra tani
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totta; 1890—91-ben a váczi gymnasiumban volt tanár; azután kilépett a
rendből, az ev. ref. vallásra tért, nőül
vette Melháné-Szaák Lujza írónőt és
Csurgóra ment lakni, hol jelenleg főgymnasiumi t a n á r ; a Csokonai-kör elnöke. — Czikkei a csurgói Iskolai Szemlében (1887. A tanító és a tájbeszéd,
Milyen álláspontot foglaljon el a tanító
a tájbeszéddel szemben ?) — Munkája :
A debreczeni magyar grammatika.
Ismerteti és bírálja. Vácz, 1891.
Horváth
gyes
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Horváth

Ignácz

tanítórend

gói ev. ref.

Könyvészete
Névtára

főgymnasium

1891.

—

1888., 1890. — A
Értesítője

Kecsur-

1894—95.

Horváth H. József, hírlapíró, szül.
1868. jan, 1. Aradon, hol atyja Horovitz
Fülöp uradalmi bérlő volt; a gymnasiumot szülővárosában, jogi tanulmányait
a bécsi s a budapesti egyetemen végezte.
— írói pályáját a Pesti Hírlapnál kezdette mint tárczaíró. hol Krakeler álnevet használt; írt még a Pesti Hirlap
Naptárába, az Uj Időkbe, a Magyar Figaróba sat. — Munkája: Mosolygó történetek. Bpest, 1894. (A Pesti Hírlapban
megjelent tárczái.) — 1894 óta helyettes
szerkesztője a Telefon-Hirmondónak és
1895 óta felelős szerkesztője a Magyar
Sportlapnak.
Corvina

1894. 35. s z .

Horváth Jiüia. H. József nyug. tanító és írónak leánya, szül. 1864. szept.
14. Pilis-Szántón ; a polgári leányiskolát
Budapesten végezte. Férjhez ment Vasóci
Ferencz aradmegyei fakerti körjegyzőhöz. — Beszélyeket írt a Képes Családi
Lapokba s Aradi Közlönybe. — Álnevei:
Julia és Salix Babylonica.
Atyjának, Horváth Józsefnek szives közlése.

Horváth Kálmán, minorita-rendi szerzetes, született 1804. decz. 15. Pesten;
tanulmányainak bevégeztével 1824 ben
Egerben a minorita rendbe lépett és 1829ben Kolozsvárt pappá szenteltetett föl.
Tanár volt Aradon, Lúgoson és Miskolczon. 1848-ban a magyar hadseregnél

tábori lelkész; a szabadságharcz után
nevelő a Szirmay s Palocsay-családnál,
majd Pesten a Rókuskórházban lett káplán. 1872-ben a budai fürdőkben időzvén,
szélütés érte és szept. 26. meghalt. —
Munkái: 1. Magyarország
rövid földleírása gyermekek számára. Pest, 1845.
— 2. Magyar nyelvtan kérdések és feleletekben. U. ott, 1848. (2. jav. kiadás.)
lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881.
I I I . 57.

1.

—

Minorita-rend

Névtára.

Arad,

1883. 230. 1. — Petrik Bibliogr.

Horváth Kálmán,
vasúti ellenőr,
szül. 1843. júl. 25. Losonczon (Nógrádm );
középiskoláit Selmeczbányán, Rozsnyón,
Budapesten, Egerben és Kassán végezte
s az érettségi vizsgát Temesvárt tette le.
1860-ban a kassai egyházmegyében papnövendék lett és a theologiát Kassán
hallgatta. 1865-ben kilépett az egyházi
rendől és jogot tanult Pesten. 1868-ban
gyakornoknak ment az éjszakkeleti vaspályához, honnét az államosítás alkalmával a magyar államvasutak szolgálatába került, a hol jelenleg ellenőri minőségben szolgál. — Költeményeket írt
mint növendékpap a kath. Néplapba,
(melynek még jogász korában is híve
maradt), a hol később elbeszélései is
megjelentek ; mint jogász a Nefelejtsbe
dolgozott és a 80-as években főleg a
Budapes* cz. napilapba írt költeményeket,
tárczákat és regényeket. Itt jelentek meg
Ki volt nemesebb és a Korcs cz. regényei. Közreműködött az Összetartás cz.
kath. közlöny szerkesztésénél (1882—84.
több költeménye s egy hosszabb beszélye Az Isten újja cz. ; különösen említést
érdemel Salve Regina cz. szép költeménye.) 1892 óta szembaja miatt csak ritkán ír. — Munkái: 1. Nyári
alkony.
Beszélyek és elbeszélések. Bpest, 1883.
(Ism. Főv. L.) — 2. Szarkalábak.
Elbeszélések, rajzok és vegyesek. U. ott,
. . . — 3. Felhők felett. Költemények.
U. ott, . . . — 4. Válponton. Eredeti társadalmi regény. U. ott, 1885. két kötet.

Horváth
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— 5. A korcs. Társadalmi regény. U.
ott, . . . — 6. Költemények. U. ott, 1889.
(Ism. Főv. L. 1888. 247. sz., Vasárnapi
Újság 46. sz.) — 7. Elzüllött élet. Regény. U. ott, 1890.
Munkálatok.

B p e s t , 1883. 380. 1. —

stein Könyvészete
közlése.

és F i n d u r a I m r e

Kiszling-

szives

Horváth Károly, (mérai), városi főjegyző s országgyűlési képviselő, szül.
1812. decz. 18. Alsó-Zsolczán (Borsodm.),
hol atyja H. György ev. ref. lelkész volt
30 évig (14 gyermeke közül tíz ért emherkort). H. iskoláit 1818-ban a miskolczi ev. ref. lyceamban kezdte s ott a
gymnasiumi s bölcseleti tanfolyamot bevégezve, 1831-ben joghallgatónak Debreczenbe ment. 1833-ban b. Vay Miklós
kir. táblai biró meghívta gyermekei mellé
nevelőnek Pozsonyba, s kir. táblai gyakorlat végett ezen főúr családjánál maradt az országgyűlés berekesztése után
is Pesten 1838 végéig; ez idő alatt
1837-ben ügyvédi vizsgát tett. Az 1839.
országgyűlés megnyíltával ismét Pozsonyba ment. 1840-ben a dunántúli
megyéket járta be; azután külföldre ment
és Németország nagy részét beutazván,
Párisban. Svájczban s Felső-Olaszországban járt, és nyolcz havi utazás után
tért haza Pestre. Ekkor kezdte ügyvédi
pályáját, melyet 1848-ig folytatott. A kir.
városok ekkor újból történt rendezésekor Pesten tanácsjegyzővé választatott.
1849-ben a Windischgrätz által kiküldött
cs. biztos őt több társával együtt hivatalából elmozdította; ápr. 24. a magyar kormány ismét visszahelyezte hivatalába.
Haynau bevonulásakor kényszerült elhagyni Budapestet, hová csak 1850-ben
tért vissza; 1851-ben haditörvényszék elé
állították és 1854. máj. 4. halálra, kegyelem útján pedig két évi várfogságra
ítélték; Josephstadtban öt nap híján ülte
le fogságát, midőn kegyelmet nyert és
Pestre jött. Az ügyvédi gyakorlatot neki
1858-ig meg nem engedték. 1861-ben
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Pestvárosa törvényszerű
tisztújításán
egyhangúlag városbirájának választotta,
mely hivatalát az alkotmányos tisztikar
visszalépéséig 1861. nov. 30. viselte. Az
1865. decz. 10-re egybehivatott országgyűlésre Pest-Ferenczváros kerület megválasztotta képviselőnek. Mindig buzgó
s tevékeny részese volt a közéletnek,
úgy a főváros törvényhatósági bizottságában, valamint az ügyvédi karban, hol
előbb az ügyvédi egyletnek, 1869. jan.
31-től, később a kamarának elnöke volt
1878-ban betegeskedése miatt egészen a
magánéletbe vonult vissza. Meghalt 1893.
máj. 19. Budapesten 81 éves korában
— Az ő tollából kerültek ki az 1848—
49-ben Pest városának lelkes kiáltványai.
Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1867.
Felhívás a magyar ügyvédi karhoz); a
Fővárosi Lapokban (1890. Pesti reminiszcenciák 1848—49-ből.) Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. — Munkái:
1. Hortensia
grófnő. Franczia regény
Mér y után ford. Pest, 1848. (Külföldi
regénytár, kiadja a Kisfaludy-Társaság
XVII. XVIII.) — 2. A nemzeti
őrsereg
szolgálati s rendszabályai.
Javaslatkint
és ideiglenesen kiadta . . . U. ott, 1848.
— 3. Közjegyzői
intézményünk
és a
közjegyzői törvény módosítása tárgyában
készült törvényjavaslat. Bpest, 1884. (Különnyomat a Nemzetből.)
Magyarország

SZ. a r c z k . —
— Petrik

és

a Nagyvilág

Budapesti

Bibliogr.

—

Közlöny
Vasárnapi

1866. 12., 18.

1869. 27. SZ.
Újság

1893.

22. SZ. arczk. — Egyetértés 1893. 138. SZ.

Horváth Károly, szombathelyi egyházmegyei pap ; 1844-ben II. éves theologus volt. — Munkája: Örömdal. melyet Balassa Gábor úrnak, szombathelyi
megyés püspöknek beigtatási ünnepélyén
áldoz a szombathelyi növendékpapság
első osztálya. Szombathely, 1844,
Petrik

Bibliogr.

Horváth Károly, a kassai egyházmegye áldozópapja, szül. 1831. jan. 28.
Kassán (Abaujm.); Virasztó Gellért prémontréi tanár fejlesztette benne a papi
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Horváth

pályára való hajlamot és a történelemre
oktatta. 1848—49-ben honvéd volt. 1849
végével a kassai növendékpapok közé
lépett és 1852 diaconus volt. 1854-ben
miséspappá szentelték föl ; azután Sátoralja-Ujhelybe ment káplánnak. Mint önálló lelkész 1858-tól Troczonfalván működött. Fülbaja orvoslása végett 1863-ban
Kassára helyezték át, hol spirituális volt
és 1869-től a püspöki irodában működött, egyúttal szabad idejét az irodalomnak szentelte. 1888-ban püspöke fölmentette az irodai teendőktől. Jelenleg a
rabok gyóntatója és szentszéki ülnök. —
Mint káplán a Kath. Néplapba (1853),
a Családi Lapokba (1854) ; a 60-as években a kassai német lapokba írt. 1880—
89-ig a Religiónakrendes havi tudósítója
volt — Munkái: 1.. Emlékvirágok
a
hitélet mezejéről, irodalmi «Nefelejts»
koszorúba fűzve. Eger, 1866—70. (Három
kötet. Vezérczikkek. tudósítások a fővárosból, pohárköszöntések és egyházi
beszédei. I. kötet 2. kiadása. U. ott,
1867.) — 2. Tollrajzok.
Kassa, 1885.
(Hírlapi tudósításai.)
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Sión 1891. 704.
— Schematismus
C a s s o v i e n s i s 1893. 233. —
Emlékkönyv.
K a s s a , 1893. 232., 248. 1. ( V i o l e t
Gyula.)

Horváth (Méray-) Károly, "hírlapíró,
H. K városi főjegyző és országgyűlési
képviselő fia, szül. 1860-ban Pesten;
technikai tanulmányokat végzett a müncheni főiskolán; később a párisi école
des beaux-arts és a müncheni szobrásziskola növendéke volt. 1887. nov. 17-től
az Arad és Vidéke cz. politikai napilapot szerkesztette 1893. jún. 6-ig. Villamos typograph (szedő) gépét említették
1895-ben a budapesti hírlapok. — Képzőművészeti czikkeivel és birálataival tűnt
fel a Pesti Naplóban (1880. 284. sz.
Makart és atelierje, 302. sz. A müncheni
magyar művész-koloniából); Az uj operaház (M. Salon II. 1884—85). Az aesthetika biologiai elmélete (Philos. Szemle

1887.) — Munkái: 1. (Nő!) Egy aszszony története, dráma négy felv. Bpest.
1888. (Először adatott a budapesti nemzeti színházban 1884. nov. 12.) — 2.
Klára, dráma három felv. U. ott. 1888.
— 3. Falusi délutánok,
vígj. három
felv. U. ott, 1888. (Először a nemzeti
színházban 1888. nov. 23. Ism. Irodalmi
Értesítő 8. sz., Délmagyarországi Közlöny 72. sz.) — 4. A diadalmas
szerelem. Regény. Arad, 1889. (Ism. Délmagyarországi Közlöny 81. sz.) — 5.
Tűz és hamu. Regény. U ott. 1890.
(Mindkettő előbb az Arad és Vidékében.)
— 6. A kikosarazott,
vígj. egy felv.
(Arad és Vidéke 1888. 296. karácsonyi
sz.) — Nevét Méray-Horváth Károlynak
írja.
Budapesti

Hirlap

1882.

10. SZ. —

X V I I I . 399. 1. — M. Könyvészet
szág- Világ
Kézi

1890. 51. SZ. a r c z k .

lexikona

1888.
—

I . '(7fi. 1. — Hl. Hirlap

sz. és e g y k o r ú

Figyelő
—

Or-

Athenaeum
1895. s2.

színlapok.

Horváth Kozma (széplaki Petrityevith),
földbirtokos. II. Miklós (kinek őse Ruduezi Petrityevith Horváth Miklós 1553ban Dalmatiából származott Erdélybe)
és Toldalaghi Borbála fia, szül. 1634.
ápr. 8. Koronkán Marosszékben; 16í9.
jan. 19. vitték az unitáriusok iskolájába
Kolozsvárra s ott tanult 1651-ig; ekkor
hazament Széplakra. 1652 —65-ban Lázár György ítélőmesternél szolgált Gyulafejérvárt ; mikor a háború kitört, atyja
helyett ment a harezba, a mi gyakran
megesett. 1657-ben II. Rákóczy György
fejedelmet követte lengyel hadjáratában.
1658-ban mint Küküllő vármegye követe
részt vett a szász medgyesi országgyűlésen. — Önéletírását, 1634—1660. hagyta
kéziratban, melyet Thaly Kálmán adott
ki Történelmi Kalászok 1603—1711. cz.
gyűjteményes munkájában. (Pest. 1862.
1—83. 1.) Ezen önéletírás különösen II.
Rákóczy György lengyelországi hadjáratáról, Rhédei Ferencz fejedelemségéről
és a gyalui gyászos ütközetről sok érIi dekes és nem egy új részletet közöl, A
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Rákóczv-háznak nem volt barátja, azért
részrehajló.
Kővári László, E r d é l y nevezetesebb Családai. Kolozsvár, 1854. 119. 1.

Horváth Lajos, országgyűlési képviselő, született 1824-ben Alsó-Zsolczán
(Borsodm.) Jogi tanulmányainak befejeztével ügyvédi irodát nyitott Miskolczon.
1848-ban Szemere Bertalan belügyi minisztériumában fogalmazó volt. Az 1865.
országgyűlésen mint Miskolcz képviselője foglalt helyet. A koronázást követő
nagy törvényhozási munkálatokban élénk
és hatályos részt vett és különösen az
igazságügyi, az adó s honvédelmi törvényjavaslatok tárgyalásában vitt előkelő
szerepet. Az igazságügyi rendezésben
conservativ volt, a szóbeliség és közvetlenség rendszerének rögtönzött behozását és a királyi tábla felosztását nem
helyeselte; az első perrendtartási javaslat átalakítása s módosításában is lényegesen közreműködött. Egyébiránt az
országgyűlésen a Deák-párt buzgó híve
volt. Az 1869. országgyűlésre nem jelent
meg, de 1872-ben ismét megválasztatta
magát és ettől fogva állandó képviselője
Miskolcz városának, előkelő tagja és
szónoka a parlamentnek. 1873 végén és
1874 elején tagja volt a híres 21-es bizottságnak. Másfél évig támogatta a Tiszakabinetet ; a boszniai, általa teljesen
rosszalt politika miatt azonban kilépett
a szabadelvű pártból és a nemzetihez
csatlakozott, de az egyházpolitikai kérdésekben mégis a kormánynyal szavazott. A parlamenti igazságügyi bizottság
egyik vezérférfia s a közigazgatási bizottságnak is tagja. — A korona elrejtésére vonatkozólag az 50-es években őt
is kihallgatták; följegyzéseit közölte Jókaival és ez A korona viszontagságai cz.
a P. Hírlapban (1880. 140. sz.) fölhasználta. Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. — Az 1849. Közlöny teljes
példányát (nagy ritkaság) 1876-ban a m .
n. múzeumnak ajándékozta.

ill. Könyv-Szemle
Újság
99. s z .

1876. 167. 1. —

Vasárnapi

1880. 11. SZ. a r c z k . — Pesti
—

Sturm

Albert,

Napló

Országgyűlési

m a n a c h . B p e s t , 1892. 238. 1. — Pallas
Lexikona
I X . 383. 1. ( T ó t h L ö r i n c z . )

1886.
Al-

Nagy

Horváth Lajos, r. kath. plébános,
szül. 1827. júl. 17. Nagy-Baráton (Győrmegye); 1846-ban a szent Benedekrendbe
lépett; honnét 1848-ban a honvédekhez
állott. A komáromi capitulatio után az
1849—50. iskolai évet bevégezve, a győri
püspöki papnevelő intézetbe vétetett föl.
1854. júl. 26. pappá szenteltetett fel ;
segédlelkész volt Rába-Szent-Mihályon.
Kapuvárott, Rába-Tamásiban, majd Győrött a belvárosban. 1861-ben grófWaldstein János által győr-ujvárosi plébánossá
neveztetett ki, hol jelenleg is működik.
— 1857-ben a Hölgyfutárba tudósításokat í r t ; később Török János Pesti
Hírnökébe s az Idők Tanujába írt czikkeket. Az Isten Igéjének, a Jó Pásztornak és a Kath. Lelkipásztornak is munkatársa volt. — 1887-ben alapította s négy
évig egyedül szerkesztette a Borromaeus
hitszónoklati folyóiratot; azután is egy
évig társszerkesztője volt e lapnak Varga
Jánossal. (80 egyházi beszéde van ezen
folyóiratban.) — Munkái: 1. IIbrik Borbála siralma vagy a befalazott krakói
apácza szózata az egész kereszténységben. Győr, 1866 (és 1869. Népies verses
irat, névtelenül.) — 2.
Országgyűlés
pokolban, vagy az Antikrisztusnak, Renánnak, az ördögök által lett installáltatása Lucifer király udvarában. Bpest,
1874. Hat képpel. (Népies verses irat.
névtelenül.)
Munkálatok
Petrik

XLVI.

Könyvészete.

— Emlékkönyv.

Bpest,
—

1883. 374. 1. —

Hl. Sión

1891. 459. 1.

G y ö r , 1892. 139. 1.

Horváth Lajos, járási szolgabíró, volt
jogakadémiai tanár és ügyvéd, született
1847. decz. 25. Pápán (Veszprémm.).
1876. okt 4.-től jogakadémiai tanár volt
Pápán az ev. ref. főiskolában. 1883 végén Veszprémmegye szolgabírójának választatott Pápára. — 1872-től külmun-
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katársa volt a Győri Közlönynek, mig
Mersich József szerkesztette azt; 1874.
máj. 5. a Pápai Lapoknak egyik alapítója és munkatársa volt; hosszabb ideig
külmunkatársa lett az 1875-ben alapított
Veszprémnek is. Irt ezeken kivtii a Nemzeti Hírlapba, Ellenőrbe, Honba, Nemzetbe,
Veszprémi Független Hírlapba. Üstökösbe,
s a győri Garaboncziás Diákba. Programmértekezése a pápai ev. ref. főiskola
Értesítőjében (1877. A magyar közigazgatás fejlődéséről). Megírta a pápai állandó
színház történetét (Emléklapok. Pápa,
1881.) — Szerkesztette a Pápai Lapokat
1879. szept. 1-től 1883. decz. 31-ig egyedül; 1885-től 1890-ig Mészáros Károly
és H. felváltva viselték a szerkesztői gondokat ; a Dunántúli Képes Naptárt 1881
és 1882-re (melyben a dunántúli kerület
nevezetesebb egyéneinek életrajza, szebb
vidékeinek és nevezetesebb intézeteinek
ismertetése van.) — Álnevei s jegyei:
Kaktusz, Hansai. —r—, —h—s. (a nevezett lapokba írt társadalmi, szépirodalmi
s humorisztikus czikkeknél,)
Önéletrajzi adatok,
Horváth Lajos, (Z.), zalaegerszegi lakos, Z. H. Gyula ügyvéd és hírlapíró fia,
szül. 1867. nov. 5. Zalaegerszegen. —
Szerkesztette a Zalaegerszeg és Vidéke
cz. hetilapot 1891-től 1893-jún. 30-ig;
azóta a vidéki lapoknak ír.
Önéletrajzi adatok.

László, r. kath. lelkész, szül.
1839. okt. 14. Sóskúton (Fehérm.); székesfejérvári püspöki szertartó, szentszéki
aljegyző, a papnövendékek lelki igazgatója s tanára volt. Meghalt 1839. márcz.
20. Székesfejérvárt. — Munkája : A boldogságos szűz Máriának követsége, ford,
és kiadta. Székesfehérvár, 1866.
Horvát

Schemaiismus Albaregalenais 1864. 35. 1. —
Pauer, História Eccl. Albaregalensis 388. 1.
— Petrik K ö n y v é s z e t e .

Horváth László (Ernő). L. Horváth
Ernő (László.)
ŕ
Horváth Lázár,
(széplaki Petriche[ vich), hírlapíró, a m. tudom, akadémia
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levelező tagja, P. H. Dániel cs. kir. őrnagy és gróf Lázár Éva fia, szül. 1807.
máj 17. Kolozsvárt, hol tanulmányait
végezte s leginkább a latin szónoklat
terén tűnt ki. Innét Marosvásárhelyre
ment, megszerzendő a királyi táblánál a
hazai törvényekben szükségelt ismereteket és jártasságot. 1829-ben censurázott és mint gyakornok Nagy-Szebenbe
a királyi kincstárhoz ment. Nemsokára
Kolozsvárra tért vissza s a kir. főkormányszék mellett mint tiszteletbeli fogalmazó szolgált. 1834-ben lemondott a
hivatalos pályáról és szellemi kimívelésének szentelte minden idejét. A magyar,
német, rumén, latin nyelveken kívül beszélt már ekkor angolul, francziául és
olaszul, később utazásaiban megtanulta
a spanyolt is. Bulwer mindig egyik legkedveltebb olvasmánya volt. Gyakorlati
tanulmányozás végett ugyanazon évben
megkezdé utazásait; beutazta kis hónát
és 1836-ban Pestre költözött Szorgalmasan dolgozott az akkori lapokba s
munkáinak kiadásával foglalkozott. Levelei Emiliához, (Rindsmaul Albert grófnő) nővéréhez, a magyar és erdélyi társadalmi életnek rajzát adják s kiterjeszkednek a felsőbb és műveltebb körök
politikai, művészeti, aesthetikai, irodalmi
s társadalmi nyilatkozatainak kritikai
ismertetésére. Az ott összehalmozott adatok történelmi szempontból is érdekesek.
Munkáinak kevés olvasó közönsége volt,
minek oka nagy részt abban rejlett,
mert azon osztály, melynek számára H.
leginkább írta műveit, a magyar aristocraţia, azon időben még igen csekély
mértékben volt magyar. Horváthot születési s egyéb viszonyai e nemzetietlen
aristocraţia körébe vezeték. Ennek nemzetiesítése s általában a társadalmi műveltségnek ápolása s ezek által az elágazó osztályok és érdekek egygvé olvasztása lőn most a föladat, melyet H.
maga elé tűzött. Ily körülmények közt
létesült 1843 elején a Honderű cz. szép-
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irodalmi s divatlap H. szerkesztése alatt.
(A név gr. Széchenyi Istvántól származik. ki egy kedélyes beszélgetés közben
így kívánta neveztetni Budapestet.). E
folyóirat, a mily szép kilátások közt indult meg, szintúgy meghiusítá idő folytán mind a szerkesztő, mind az olvasó
közönség várakozásait, mely utóbbi évről évre fogyott, annyira, hogy 18-58 elején H. a bukásnak indult ügyet megmentendő, a Honderűn kivűl egy Morgenröthe cz. német lapot is szólított életre,
melyet azonban csakhamar az 1848.
márcziusi viharok, magyar ikertestvérével együtt elsodortak. Midőn a Honderű
fellépett, akkor nem csak a magyar politikában, hanem az irodalomban is
nemzeti alapokon, önmagunkból kezdénk
fejlődni. Irodalmunk idegen illatú virágai
hatás és inger nélkül maradtak. De H.
Honderűje idegen virágokkal volt tele
ültetve ; megtagadá a kort: az aristocraliának vakon, szolgailag hódolt ; külföldieskedő modora miatt kénytelen volt,
bizonytalan múltú embereket fogadni fel.
kik később, midőn a viszonyok ellenállhatlan hatással szakadának az ő fejükre
is, saját mesteröket tagadák meg és az
első perczekben oda hagyák. A m. tudom. akadémia 1844. decz. 24. levelező
tagjai sorába valasztotta. 1845-ben, midőn Német- és Francziaország nagy részét beutazva Párisban huzamosabban
tartózkodott, az ottani jeles írók legtöbbjeinek barátságát nyerte meg. Az ősz
Chateaubriand bámulva hallgatá a magyar ajkakról saját művei kitűnőbb helyeinek eredeti idézeteit és szellemdús
utazónkat arczképével ajándékozta meg;
Jules Janin arany tollat adott neki s később (1846), midőn Konstantinápolyra
utazott, a szultán kitüntetéssel fogadta
és nagybecsű gyémánt gyűrűvel ajándékozta meg. Irodalmi működésén kivül
megemlítendők itt H. művészeti matinéi,
miket 1846-ban Pesten szerkesztői szállásán időszakonként rendezett. 1848-ban
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Trieszten át keletre indult, hova régen
vágyott; nov. 10. folytatta útját Corfun
és Syrán át, meglátogatta Athént, Corinthust sat., honnan Smyrnát érintve Konstantinápolyba érkezett, hol a Bairamünnepen a török császári udvarnál jelen
volt; nov. 7. visszaindult Smyrnába s
onnét Rhoduson és Cypruson át Beyruthba érkezett. Syriának minden érdekesebb pontját meglátogatta s miután a.
Carmel hegyén néhány napot pihent, Jeruzsálembe utazott. Itt a szent helyek
és ereklyék körűi tanúsított buzgalma,
valamint a török udvarral Palaestina
helyzete, jövője s a hit érdekében kezdett levelezései a legőszintébb tiszteletet
szerzék meg számára; a patriarcha a
szent sír lovagi rendjelével diszíté fel.
Azután Egyptomba ment, meglátogatta
Cairót, a thebai romokat, a Nilus kataraktáit és végre Máltaszigetén, Syracusán
és Messinán át Nápolyba érkezett. IX.
Pius pápa is ott volt ekkor és igen
méltányolta utazónk tehetséges szellemét
és vallásos buzgalmát és ennek elismerése jeléül a szent Gergely nagy kereszt
rendjelét adá neki. Kevéssel utóbb a Vesuv aljában időzött és végre 1850-ben
Pestre visszatért. 1851 elején Hamburgba
indult: Bécsnél azonban tovább nem
mehetett, mert itten egy szíverének megpattanása következtében febr. 5. meghalt.
Tetemei Budára hozattak, az elhunyt
által épített sírboltba. — Szépirodalmi,
művészeti s kritikai dolgozatokat írt a
30-as években a Jelenkor melléklapjába,
a Társalkodóba (1834. Széchenyi mint
író) s az Athenaeumba (1837. Töredékek
Morier regényeiből, 1838. Shakespeare és
drámái, 1839. Levéltöredékek, 1840. beszély és levelek Emiliához, 1842. Szépirodalmi felszólítás a két magyar haza
lelkes hölgyei s fiaihoz), a Rajzolatokba
(1837. Shakespeare drámáinak muzsikája,
Töredékek a magyar szinészetről). a Regélőbe (1837. Töredékek Byron lord életéből), a Honművészbe (1838. Az álom,
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Byron után), a Budapesti Árvízkönyvbe
(II. 1839. A tor és a kéz), a Literatúrai
Lapokba (1841.1. 46., 47. sz. Nyilt levele),
a Pesti Hírlapba (1841. 29. sz. Salonélet.
53. sz. Pesti műkiállítás). a Tudománytárba (V. 1839. Victor Hugó mint költő
és drámaíró), a Regélő Pesti Divatlapba
(1842. Hangászat rovatot), a Honderűbe
(1843. I. Előítélet, beszély, II. Jósika
Miklós regényeiről s a regényirodalomról
átalában, Egy nyugodalmas nap, vígj.
egy felv., angolból szabadon magyarítva,
először adatott Pesten nov. 9.. 1844. I.
Hunyady László dalműről és a magyar
zenetanról, II. Lelia és Trenmor vagy
kaland a gőzösön, 1845. Levelek Emiliához. Egy pár komoly szó a maga idején. illetőleg a magyar szépirodalmat, A
lengyel művész család. 1846. A vesztett
paradicsom, akadémiai székfoglaló, II.
Néhány őszinte szó a nemzeti színházról, Új levelek Emiliához, Szükséges-e
courazsival birni a humoristicának ?,
könyvismertetések sat.) — Munkái: 1. Az
elbujdosott, vagy egy tél a fővárosban.
Kolozsvár. 1836. (Ism. Figyelmező 1837.
Szontagh Gusztáv, Tornay álnévvel.)
— 2. Petrichevich
Horváth
Lázár
Munkái. Pest és Buda. 1842—43. (kilencz kötet. I. Byron lord élete, II. Manfred, dráma, III. Mazeppa. Az álom,
Oda, A becsület érdemkeresztjéhez, Vegyes költemények, Zenére tett stanczák,
Búcsúszó, Héber dalok, IV—VII. Kaleidoskop vagy : levelek Emiliához élet, irodalom, politica és művészet körében, a
VIII. kötet nem jelent meg. IX. Álmok,
dráma négy felv. Az I— III. kötet ezen
külön czímlappal is: Byron lord élete és
munkái.) — 3. Szent sir. Petrichevich
Horváth Lázár után Komáromy Ferencz.
Kiadta Friebeisz István. Pest, 1854.
(Szerző életrajzával.) — Szerkesztette s
kiadta a Honderű cz. szépirodalmi hetilapot Pesten 1843. jan. 7-től 1848. ápr.
l-ig (1845-től Nádaskay Lajos volt a
szerkesztő s H. mint igazgató-tulajdonos
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működött a lap körűi.) -- Kiadta: Hiador (Jámbor Pál), Emléklapok egy főrangú hölgyhez. Buda, 1846. cz. munkáját.
Regélő
gy arkák.

Pesti

Divatlap

1842. 14.

8 . SZ.. 1847. I I . 6 . SZ.
277.

SZ.

L i p c s e , 1845. — Honderű

sz.,

Hölgyfutár

33.

4 1 6 . Sz. — Ujabbkori
1. — Kővári

László,

ládai. Kolozsvár,

—

1851:
SZ.,

Tára

7.,

Napló

M. Hirlap

Ismeretek

379.,

I V . 389.

E r d é l y n e v e z e t e s e b b csa1854. 119. 1. — Ferenczy

M . í r ó k I . 202. 1 . — Ungarns

der

P r a g , 1862. ( K e r t b e n y . ) —

Zeit.

Va-

Pesti

Danielik,

M. Encyclopaedia

—

1816. I .

I X . 276. 1. —

108. s z . ( J a k a b E l e k . ) — Petrik

éá

Männer
Egyetemes

Nemzet

1882.

Bibliogr.

Horváth Lénárd,
— Kézirati munkája : De Jubilaeo. 1776. (A pannonhalmi
szent Benedek-rend könyvtárában.)
X

Könyv-Szemle

1877. 179. 1.

Horváth Lilla. L. Vezekényi
Horváthné Csapliczky
Lilla.
Horvát (Horovitz) Lipót, róm. kath.
plébános, szül. 1815. máj. 22. Petrisen
Aradmegyében, hol atyja Horovitz (most
szintén Horváth) Lipót a Szalbek-család
uradalmi orvosa volt, anyja Goldscheider
Karolín (nagybátyja Horovitz Lázár e
század elején neves német paedagogiai
s regényíró, anyai nagybátyja Goldscheider, most Gál Henrik, atyja a német írónak, ki Balduin Groller néven ismeretes).
H. középiskolai tanulmányait Aradon és
Nagyváradon végezte, hol azután a
papi pályára lépett és 1868-ban pappá
szentelték. 1873-ban a nagyváradi kir.
reáliskolában hittanár, 1880. gyoroki,
1882. világosi plébános lett és azóta ott
működik. Az aradi Kölcsey-egyesület
1896. febr. 2. tiszteletbeli tagjának választotta, — Szinbirálatokat, aeslhetikai
czikkeket és költeményeket írt a 70-es
években a nagyváradi Biharba; itt jelent
meg Hamerling Ahasvér Rómában cz.
költeményének első éneke is az ő fordításában. Mint csanádegyházmegyei plébános az Alföldbe, az Arad és Vidékébe s
a Magyarország és a Nagyvilágba rajzokat, apróbb czikkeket és költeményeket írt. Színműveivel úgy az aradi, mint
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a kolozsvári színpadokon szép sikert ért
e l ; nevezetesebbek : Sophonisbe cz. öt
felv. tragédiája, mely az 1878. Karátsonyi pályázaton első helyen említtetett, a
díj azonban akkor ki nem adatott, mely
Kolozsvárt 1880-ban adatott először,
azóta repertoire-darab lett (ism. Szegedi
Hiradó 1882. 44. sz., Függetlenség 1882.
238 sz.); színpadra került még Budán,
Szegeden, Szabadkán, Kassán, Debreczenben és 1896. jan. 18. Aradon; Izmaeliták és Themistokles, illetve a Nagyság
súlya cz. tragédiák, utóbbi Csiky Gergelylyel pályázott és a második helyen
említették ; továbbá Marianne, Boris czár,
Agrippina s Buda halála cz. tragédiák a
pályázatokon szintén dicsérettel említtettek. Költeményei, rajzai s utilevelei
az Alföldben (1880—85); a Magyarország és a Nagyvilágban, a Magyar Szemlében (melynek több évig rendes munkatársa volt, és több beszélyt írt a lapba),
a Nagyváradban, a Tiszántúlban, a M.
Szellemi Életben (1892.) — Munkái: 1.
Egy karácsonéj az első században. Dramolette, Arad, 1886. (Előbb az Alföldben
jelent meg.) — 2. Pillanatfölvételek.
U.
ott, 1895. (1894. római zarándok útja.)
— 3. Sophonisbe, tört. tragédia öt felv.
Bpest. 1896. (Sajtó alatt.) — A szent
István-társulat ifjúsági könyvtárában is
megjelent egy elbeszélése s két egyfelvonásos dramolette-je. Mint az Aradmegye monographiájának munkatársa, az
Aradmegyében lakozó német polgárok
szokásait, életmódját sat. ismertette. —
Horovitz családi nevét 1887-ben változtatta Horvátra.
Hl. Könyvészet

1887.

—

Aradi

Képes

Naptár

X 1887. 66. 1. a r c z k . — Hl. Sión 1889. 470. 1. —
Hl. Szellemi
Élet. B p e s t , 1892. a r c z k . és n é v a l á í r á s a . — Századunk
Névváltoztatásai.
Buda-

pest, 1895. 106. 1. és önéletrajzi adatok.

Horváth Lukács Lajos, II. éves törvényhallgató volt Kassán, midőn a következő munkája megjelent:
Sirhalmi
versek, melyeket nagys. és főt. Szuhányi Xav. Ferencz úr cs. kir. tanácsos,
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pankotai apát. . .meghűlt hamvainak áldoz. Kassán, 1824. (Kassa.)
Petrik

Bibliogr.

Horváth Márk, Jézustársasági áldozópap. Draskovics György győri püspök és
választott kalocsai érsek 1579 aug. 2-ra
zsinatott hirdetett Szombathelyre, főleg
a tridenti egyházi végzések Magyarországra való alkalmazása végett. Ezen
zsinat kezdetén H. beszédet tartott, melyben kemény színekkel és szavakkal festvén le a római vallást nem pártolóknak
törekvését, hallgatóit az azok elleni működésre buzdította. Ezen beszéd és zsinat
kedvetlen érzést szült a helvétiai vallást
követőkben, olyannyira, hogy ezeknek
biztatására Beregszászi Pál nagyváradi
lelkész H. és általában a magyarországi
jezsuiták ellen sajtó utján is föllépett :
Apologia pro ecclesiis reformatis. . .Varadini, 1585. cz. munkájában. Ezen könyv
kiadása után a jezsuiták egész Erdélyből
az 1588. decz. 8. Medgyesen tartott országos gyűlésnek 5. törvényczikkelye
által kiutasíttattak. — Munkája: Oratio
synodalis Sabariae die 2. Aug. 1579 dicta.
Pragae, 1579. (Acta et constitutiones
Dioecesani synodi. . . S a b a r i a e . . . habitae
cz. munkában.) — Nevét Horváth Márkosnak írta.
Közhasznú
Stoeger,

Esmeretek

Tára

S c r i p t o r e B 154. 1. —

VI.
Gr.

381. 1.
Kemény

—
Jó-

zsef, T ö r t é n e l m i é s I r o d a l m i K a l á s z a t o k .
P e s t , 1861. 162. 1. — De
Backer-Sommervogel,

Bibliothéque-Bibliogr. IV. 470. 1.
nem találta a jezsuita a k t á k közt.)

(Nevét

Horváth Mátyás,
győrm egyei főjegyző, ugyanazon megye s nemes praedialis Bácsa-széknek táblabírája. — Munkája: Nyugodalom
munkája,
vagy is
erkölcsi könyvecske. Egynéhány deák
költemény függelékkel. Győr 1 tíl5. (Költemények. Ism. Hazai s Külf. Tudósítások
1824. I. 8. sz.)
Petrik Bibliogr.

Horváth Mihály,
kegyestanítórendi
áldozópap. szül. 1711-ben Nyitrán nemes
szülőktől; 1728. okt. 6. Privigyén lépett
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a rendbe; 1735-benNyitrán tanított, 1739.
márcz. 30. Szegeden áldozópappá szenteltetett föl; 1747. Váczon rhetoricát tanított. 1743—48-ban Kalocsán Patachich
Gábor érsek rokonánál Patachich Jánosnál nevelő volt; 1749-ben magyar hitszónok és plébános-helyettes volt Debreczenben; 1750. hitszónok Kecskeméten;
ezentúl ugyanott gymnasiurri igazgató s
házfőnök; súlyos betegségbe esvén, midőn gyógyítás végett Pestre jött, itten
1752. febr. 7. meghalt. Az egyházjogban,
különösen némely fölmerült vitás kérdésekben alapos ismeretei voltak. — Mun •
kája: Natales Archi Episcopatus
Metropolitanele
Colocensis & Batsiensis
Ecclesiarum Canonice unitarum, in quibus origo & series eiusdem sacrae sedis
Archi-Praesulum, fide dignis potissimum
testimoniis, cum accurata Cbronologia,
usque ad praesentem annum exhibentur
. . .Budae, 1746.
Horányi, Memoria II. IC,7. és Scriptores
Scholar. Piarum II. 125. 1. — Katona, História Critica XXXIX. 959. — Petrik Bibliogr.
és Csaplár Benedek szives közlése (a rendház jegyzökönyvéből.)

Horváth Mihály,
theologiai doktor,
Jézustársasági áldozópap, később egyetemi
tanár, szül. 1728. szept. 29. Horváth-Zsidányon (Siegersdorf) Sopronmegyében
1744. okt. 15. lépett a rendbe ; tanár volt
Nagyszombatban, hol a humaniorákat,
rhetorikát, mathematikát és bölcseletet
tanította; 1766-tól Győrben volt tanár;
azután Nagyszombatban a szent-írást és
dogmatikát adta elő. 1768-ban Kassán
kilépett a rendből és mint bécs-egyházmegyei pap regelsprunni plébános lett.
1774. okt. 23. a budai egyetemen az
egyházi szónoklattan és lelkipásztorkodás
tanárává neveztetett ki. 1780—81-ben
theologiai kari dékán volt. 1785-ben a
theologiai karnak Pozsonyba áthelyezése
folytán H. is ott működött. 1790-ben a
bold. Szűz. Máriáról nevezett grabai
czímzetes prépost lett. Meghalt 1810.
márcz. 9. Pozsonyban — Munkái: 1.
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Fanegyricus
D. Franc. Xav. dictus.
Tyrnaviae, 1756. — 2. Oratio de Beatissimae Virginis intemerato Conceptu.
U. ott, 1757. — 3. Fanegyricus
in laudem S. Ignatii de Loyola. U. ott, 1758.
— 4. lntroductio ad Históriám Ungariae
critico-politicam. Viennae, 1770. (Ism.
Privii. Anzeigen. Wien, 1771. 147. 1.) —
Latinitate
5. Belisarius
Marmontelli
donatus.. . 1771. — 6. Memoriae secretae belli hungarici annis 1737, 38, 39.
cum reflexionibus criticis comitis de
Schmettau.. .Viennae, 1771. — 7. História arcana belli Turcici anni 1737,
8, et cum animadversionibus criticis:
authore comite e Schmettau, potentissimi
Prussiae regis pro-marechallo. Eandem e
gallico sermone in latinum traduxit . . .
Tyrnaviae. 1776. — 8. Oratio habita
VII. Idus Sept. an. 1778. quum regia
studiorum universitas Budensis solemni
ad aras precatione pro auspicatissimis
hac in urbe rei litterariae initiis grates
Deo persolveret. Hely n. (Németül Bécsben 1780.) — 9. Elogium Mariae Theresiae, romanorum imperatricis. apóst
Hungáriáé reginae. . .honoribus adornatum. quum regia scientiarum universitas Budensis ritu solemni inauguraretur. Viennae, 1780. (Németül: C. R. által ford. U. ott. 1780.) — 10. Theologiae pastoralis Pars prior complectens
praedicationem verbi D e i . . . U. ott, 1780.
Pars II. Compl. Sacramentorum et reliqui cultus publici administrationem
1781. Pars III. Compl. exemplum vitae
1781. (2. kiadás 1782., 3. kiad. Pozsony,
1790.) — 11. Chrestomatliia
pastoralis
. . .Pestini, 1782—83. Két kötet. (Ism.
M. Hírmondó 1783. 6. 12. sz.) — 12.
História literaria prudentiae pastoralis. Vindobonae, 1783. — 13. Foecile.
Posonii,. 1785. — 14. Statistices
r égni
Hungáriáé supplementa. U. ott, 1791.
— 15. Breves lineae
Encyilopaediae
Theologicae. U. ott, 1790. — 16. História Hungáriáé
politica. Pars I. Vin-
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dobonae. 1786. Pars II. Posonii, 1792.
— 17. Statistice regni Hungáriáé. Posonii. 1794. és 1802. (Végén: M. H. ádditamenta ad statisticen regni Hungáriáé,
a se conscriptum.) Két rész. — 18. Otia
poetica. U. ott, 1797. és 1805. Három
posthuma ill.
füzet. — 19. Memoria
com. Nicolai P á l f f y . . . q u i Tricesimus e
nob. stirpe sua pro rege et patria occubuit die 28. Maii 1800. U. ott, 1800. —
20. Notitiae commercialis
rei praeliminares, gallico primum sermone conscriptae, nunc vero in latinum conversae,
usibus Hungáriáé juventutis. quae si
publicis commercii muneribus vult addiscere. U. ott, 1806. (Ism. Neue Annalen der Literatur. Wien, 1808. II. 24^.1.)
— 21. Specimen oeconomiae
politicae.
legibus ac moribus Hungáriáé et regnorum sacrae coronae haereditariorum
accomodatum. Budae. 1806. (Ism. Neue
Annalen der Literatur II. 249. 1.) — 22.
Marmontel. Belisarius.
E gallico sermone in latinum traductus. Viennae,
év n.
llorányi.

M e m o r i a I I . ICC. — Katona,

His-

tória Critica XLI. 591. 1. — Annalen der literatúr.

Wien,

1810. I I I .

336.

1.

—

Fejér,

História Academiae 96., 114. 1. — Sioeger,
Scriptores 154. — Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Budapest, 1880. —
Necrolog.
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Strigon.

85.

De Backer-Sommervogel,

—

Petrik

Bibliogr.

—

Bibliothéque-Biblio-

graph. IV. 470. 1. — Zelliger, Egyházi írók
Csarnoka 181. 1.

Horváth Mihály,
theologiai doktor,
jogakadémiai igazgató, előbb a jezsuita
rendnek volt áldozópapja; (ha nem csalódom, ez azon ifj. H. Mihály, ki a jezsuiták 1768. Catalogusa szerint akkor
Kassán a rhetorika tanára s az újoncz
papok felügyelője volt és miután neve
1769-ben már nem fordul elő, akkor a
rendet el is hagyta ; ez szül. 1733. decz.
24. Kőszegen és 1749. okt. 18. lépett a
rendbe.) H. 1780-ban nagyváradi akadémiai igazgató lett. 1784-ben a második
félévi vizsgálatok alkalmával hirtelen
rosszul lett és többé fel sem gyógyult.

Meghalt 1784. szept. 21. Nagyváradon.
— A latin classicusokból nem jelentéktelen verselési képességet sajátított el.
de ebbeli ügyességének jelét tudtomra
nem hagyta fenn nyomtatott műben. Révai Miklósnak meghitt barátja volt, vele
levelezett és buzdította őt a Magyar Hírmondó szerkesztésére. — Öt levele van
a m. n. múzeum kézirattárában, melyeket 1783. máj. 2., jún. 11., 25., decz.
26. és 30. Nagyváradról Révaihoz intézett, ki ezekből némi kivonatot is közölt
Elegyes versei (Pozsony, 1787. 249 —
255. 1.) cz. munkájában.
Csaplár Benedek, líévai Miklós élete. Budapest, 1881—83. I. 337., 352., 355. 1., II. 9.. 24.,
26., 27., 31.. 32., 45.. 77., 78., 80., 96., 102.,
106—108., 118., 123., 1S5—192., 325., 330., 344.
1. — Figyelő

XI—XIV.

—

Bozóky

Alajos,

A

nagyváradi kir. akadémia százados múltja.
Bpest, 1S89. 55. 1. — De Bncker-Sommervogel.
Bibliotliéque-Bibliogr. IV. 471. 1.

Horváth Mihály, ev. ref. lelkész, H.
Mihály és Burján Erzsébet fia. szül.
1808. okt. 27. Nagv-Piriten (Veszprémm.);
tanulmányait 1821-ben Pápán kezdte s
ugyanott 1833-ban be is végezte; ekkor
Csajágra ment akadémiai rectornak. 1836.
máj. 17. letette a lelkészi vizsgát a mezőföldi egyházmegyében; itt Szikszai
János esperes vette magához segédlelkésznek. 1837-ben Székesfejérvárra neveztetett ki administratornak; 183^-ban
a kis-keszii egyház választotta meg rendes lelkészének. 1852. márcz. 9. a lepsényi egyház hívta meg papjának. Az
egyházmegyének 1846—59-ig censora,
1859—61-ig pénztárnoka volt és 1861,től mint esperes működött. E mellett az
egyházkerület majd minden fontosabb
ügyben őt bízta meg küldöttségben, vagy
mint előadót, jelentéstétellel. A debreczenben 1881. okt. 31-től nov 24-ig
tartott zsinatra a dunántúli kerület képviselőül választotta. Meghalt 1892. jan.
15. Lepsényben. — Munkái: 1. Halotti
tanítás,
melyet néhai tiszt. Kálmán
Ádám szilas-balhási volt ref. lelkész
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végtisztességtétele alkalmával 1856. decz.
22. elmondott. Pápa, 1857. (Gyászhangok
cz. füzetben.) — 2. Egyházi
törvénykönyv, mely a Komjáthiban készült öt
osztályú kánonokat és a dunántúli helv.
hitv. ev. egyházkerület szabályrendeleteit
foglalja magában. U. ott, 1867. — ü. Imák,
fohászok és függelék az ev. ref. népiskolák használatára. Kiadta a mezőföldi
egyházmegye. . (Több kiadás, a 2. Székesfejérvár, év n. Függelékül: Illemszabályok és Életiskola.)
Uj

M.

Athenás

182.

1.

—

Domény

József,

Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882.
138. 1. — Petrik

Közlemények

Bibliogr. —

Irodalomtörténeti

18-)2. 359.

Horváth Mihály,
bölcseleti doktor,
r. kath. püspök, a m. tudom, akadémia
tiszteleti tagja, a Kisfaludy-társaság elnöke, szül. 1809. okt. 20, (keresztlevele
szerint okt. 22.) Szentesen (Csongrádm.);
szegénysorsú szülei 1814-ben átköltöztek
Szegedre, hol az elemi és a középiskolát
végezte. 1825-ben Váczon a növendékpapok közé fölvétetvén, a bölcseletet és
theologiát hat. évig tanulta; 1828. aug.
22. a pesti egyetemen bölcseleti doktorrá
avatták ; 1830-ban diaconus lett; 1832ben pappá szentelték föl és nov. 8. az
egyházmegyei hivatalnál jegyzői tisztségbe lépett; innét egy év múlva a gyakorlati lelkészkedésre térvén, abban Dorosmán a Kis-Kunságban három, Kecskeméten két, Nagy-Kátán (Pestm.) másfél
évig mint segédpap működött. Ez évek
alatt hazáját ismerni vágyván, azt sok
irányban beutazta és szabad idejét történelmi búvárlatokra használta. NagyKátáról gr. Keglevich Gábor tárnokmester
vitte Béla fia mellé nevelőnek és itt egy
évet töltött. A m. t. akadémia 1835-ben
a következő kérdésre tűzött ki pályadíjat: Milyen állapotban volt a műipar
és kereskedés hazánkban az Árpád- és
vegyes házakból származott királyaink
alatt ? mi történt fejedelmeink és törvényhozásunk részéről annak előmozdí-
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tására ? melyek voltak a nagyobb emeltetésüket hátráltató akadályok ? milyen
befolyásuk volt nemzetünk erkölcsi és
értelmi kifejlődésére ? Ez a pályakérdés
adott határozott irányt H. történelmi tanulmányainak, ez vezette őt a nyilvánosság elé. A pályázat sorsa 1837-ben
dőlt el, munkája a jutalmat nem nyerte
ugyan el, de dicséretre és kinyomatásra
érdemesnek ítélték, Ennek a pályamunkának egyik eredménye volt, hogy a m.
t. akadémia 1839. nov. 23. levelező tagjai közé választotta (1841. szept. 3. rendes tag, 1854-ben a tört. bizottság tagja,
1870. jan. 15. a történeti osztály elnöke,
1871. máj. 17. igazgató tag lett.) Horváthnak mindjárt első munkáiban írja
Fraknói, föltalálhatók írói egyéniségének
összes jellemvonásai, melyeket későbbi
irodalmi pályája mind tisztábban és élesebben tüntet elő. Lelkét nem töltötte
be teljesen az az ambitió, hogy a letűnt
századokra világot derítsen ; hatni akart
nemzetére, tanítva, emelve s lelkesítve
azt. Maga pedig Magyarország függetlenségi harczának története (Genf, 1865.)
előszavában így nyilatkozik irodalmi működéséről : «Megfogadtam magamnak,
hogy az események szintúgy mint a szereplő személyek tekintetében csak egy
erő s egy szenvedély által engedem vezettetni tollamat: az igazság ereje, a
szabadság és hazaszeretet szenvedélye
által; nem tekintve, nem kérdezve soha,
tetszik-e vagy nem az illetőknek». Lemondván 1840. jún. elején nevelői hivataláról, Nagy-Aboňyban ismét segédpapi
állomást nyert, honnét egy év múlva
gróf Erdődy Kajetán fiai mellé nevelőnek, innen pedig 1844-ben a bécsi Theresianumba a magyar nyelv és irodalom
tanárának hivatott meg. Ezen állásában
alkalma volt a bécsi levéltárakban búvárkodnia és a soproni s kismartoni
levéltárakat is átkutathatta. 1847-ben őt
bizták meg, hogy József nádor fölött magyar egyházi beszédet tartson, a mi jan.
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23. Bécsben a kapucinusok templomában
számos magyar főúr jelenlétében meg is
történt. Beszéde nagy hatást tett a hallgatóságra s különösen id. Bartal György
fejezte ki neki elismerését, és főképen
ennek köszönhette H., hogy jún. 20. a
magyar fővároshoz közei mint hatvani
plébános telepedhetett le. Itt nyugodtan
folytathatta történetírói munkálkodását.
1848-ban a király által préposttá, s jún.
25. csanádi püspökké neveztetett ki. (A
csanádegyházmegyei Névtár egyátalában
nem hozta őt az egyházmegyei püspökök sorában, mert a szentszék által meg
nem erősíttetett, miért ?Nsmeretes.) Mint
püspök a főrendiháznak tagja lett; elkísérte a kormányt és az országgyűlést
Debreczenbe s a függetlenségi nyilatkozat
szerkesztéséhez a főrendiház őt és Hunkár Antal főispánt «nevezte ki; ápr. 17.
a magyarországi püspököknek a királyhoz való hűségre serkentő pásztorlevele
ellenében, ellennyilatkozatot tett közzé.
Az 1849. máj. 2. alakult minisztériumban
elfogadta a vallás- és közoktatási tárczát;
máj. 9. minden egyházi s iskolai elöljáróknak meghagyta, hogy a kimondott
függetlenség iránt hódolati nyilatkozatokat küldjenek be; máj. 18. minden hitfelekezetűeket felszólított, hogy a népet
ünnepi isteni tisztelet, egyházi szónoklatok és menetek által lelkesítsék a szabadságharczra, mely czélra ő saját imát
készített és jún. 6. az egész országban
általános bőjtött rendelt; jún. 27. az
oroszok elleni keresztes hadra serkentő
felszólítást bocsátott ki s a lelkészeknek
megparancsolta, hogy a népfelkelés élére
álljanak és élet-halálharczra vezéreljék.
Végre a kormányt Szegedre s Aradra is
követte s itt még Kossuth lemondási oklevelét aláírta. A szabadságharcz után
menekülnie kellett, és álruhában Bécsnek tartott, de Kismártonban megismerték és majdnem elfogták; visszafordult és sikerült Pápára menekülnie, majd
elérkezett Kecskemétre s innen nagy
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kerülőkön végre Szegedre, a hol iratait
megbízható ember kezeibe adta. Szegedről feljött a fővárosba s itt néhány napig
barátainál rejtőzködött. A haditörvényszék (Pesten 1851. szept. 22.) őt is halálra
ítélte, in effigie föl is akasztották, magának
azonban október utófelében sikerült menekülnie, b. Prónavné vitte magával külföldre mint inast; livréeben a kocsi bakján ülve utazott Bécsen át és Lipcséből
Belgiumba jutott. Tizennyolcz évet töltött
a száműzetésben; tartózkodott Brüsselben,
Párisban, Montmorencyben egy évig, Genuában. Peglyben, Firenzében, Zürichben
a gróf Batthyány-fiúk tanítója volt négy
évig, Genfben előbb egy évig, Nizzában
fél évig, ismét Genfben fél évig, Genuában két évig, Florenczben és Livornoban
fél-fél évig, Genfben négy évig tartózkodott. Belgiumban 1856 ban telepedett le.
Volt kereskedő-ügynök, nevelő s e mellett szorgalmasan kutatta a levéltárakat
és dolgozott történelmi munkáin. Toldy
Ferencz buzdította a Magyarország történelme cz. nagy munkájának megírására
s egyszersmind vállalkozott arra, hogy
a munkának kiadót szerez; Heckenast
elvállalta kiadását. Folyamodott engedélyért a hazatérhetésre, de nem kapta
meg; azután a m. t. akadémia kért számára amnestiát, maga a királyné is közbenjárt és így H. 1866. utolsó napjaiban
megkapta a hazatérhetési engedélyt. A
történeti társulat 1867-ben megalakulván,
ez alelnökévé (gróf Mikó Imre halála
után. 1877. jan. 4. elnökévé) választotta.
A Kisfaludy-társaság 1868-ban választotta
tagjává (hol ápr. 28. tartotta székfoglalóját és később a társaság elnöke lett.)
A király vaskai apátnak és tribuniczi
püspöknek nevezte ki. Országgyűlési képviselőnek 1869. márcz. 18. Szeged városa, úgy 1869-ben és 1872-ben, később
Deák Ferencz halála után, Budapest belvárosi kerülete választotta meg. Az 1878.
évben megnyitott országgyűlésre nem
akart mandatumot vállalni. Meghalt 1878.
40.
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aug. 19. Carlsbadban. A magyar történeti
társulatban 1879-ben Fraknói Vilmos, a
m. tudom, akadémiában 1880-ban Salamon Ferencz tartottak fölötte emlékbeszédet. — Czikkei a Szion. egyházi folyóiratban (1838. Az isteni gondviselés
nyilatkozásai az emberi életben; az Anastasia melléklapban számos egyházi éneket és versezetet közlött); az Athenaeumban (1838. A szükség és szabadság a
történetben, 1839. Gondolatok a történetírás theoriájából, Wachsmuth után, Vázolatok a magyar népiség történetéből
a török uraság korszakában, Mikor és
miért fosztatott meg a pórosztály szabad
költözési jogától s mikor nyerte vissza
azt? Vázolatok a magyar népiség történetéből Buda visszavételétől II. Józsefig,
Nádasdv Tamás a nádor, 1840. Vázolatok a magyar népiség történetéből, II.
József kora. 1841—43. Corvin János sat.);
a Tudománytárban (IX. 1841. Az anjoui
királyok hatása Magyarországra, Az 1514
pórlázadás, annak okai s következménnei, XII. 1842. Az országtani theoriák
eredete, kifejlése és befolyása az ujabb
Európában. Heeren után); a Pesti Hírlapban (1841. 28. sz. Nyílt levél a káptalanok megyeszavazati jogáról); a M.
tud. akadémia Évkönyveiben (VI. 1845.
Magyar honvédelem történeti vázlata,
1842. nov. 22. székfoglalója mint rendes
tagnak; VII. 1846. Az 1764. országgyűlés története ; XI. 1868. Vármegyék szereplése nemzetünk életében); a Századunkban (1845 23., 30. sz. Mária Terézia
trónralépte, Az 1741. országgyűlés); az
Életképekben (1845.11. Egy jelenet II. József kormánytörténetéből); a Magyar
Hajdan és Jelen. Pest, 1847. cz. albumban (Szent-Mártonhegye hajdan és most);
a M. Akadémiai Értesítőbén (1847. Hu
nyady János zászlója, 1870. A magyar
egyház függetlensége szent István alatt); a
Pesti Naplóban (1850.18. sz. Levele a Kölner Zeitung szerkesztőjéhez); a Hazánkban (1. 1858. A vezérek kora, Hatvani M.
Xd. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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névvel. A kereszténység s az alkotmányos
rend megszilárdulásának kora 1038—
1846. Hatvani M. névvel, II. 1860. Az,
oligarchia harcza az alkotmány ellen,
Hatvani M. névvel); a Magyar Történeti
Tárban (VII. 1860. oklevelek. IX. 1861.
Magyar regesták a szepesi káptalan, jászói s leleszi convent levéltáraiból, X. kismartoni regesták); a Századokban (1867.
Beszéde a történelmi társulat első közgyűlésén máj. 15., Szent István első összeköttetései az egyetemes keresztény egyházzal. 1868. Az első esztergomi érsek,
Elnöki megnyitó beszéde a m. tört. társulatnak Kolozsvárt szept. 21. tartott gyűlésén, 1869. Elnöki megnyitó beszéde a
m. tört. társulat Ipolyságon szept. 20.
gyűlésén, 1871. Elnöki beszéde Leleszen
szept. 12. zárülésen. 1872. Elnöki beszéde
a szepesi káptalanban szept. 16. zárgyűlésen, A magyar államczimer, 1875. A
körmöczbányai bizottság jelentéséhez jegyzetei); a Győri Közlönyben (1868. 34.
sz. Levele a szegedi szabadelvű körhöz);
a Pesti Naplóban (1868. 69., 7 2 , 73. sz.
A vármegyék szereplése nemzetünk életében); a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban
(IV. 1868. Miért meddő korunkban a művészet? s a történetírás miért termékenyebb remek művekben ?, 1869. Zrínyi
Ilona, VII. 1871. Megnyitó beszéde a XII.
közgyűlésen); a Reformban (1870. 48—
51. sz. A magyar egyház függetlensége
szent István alatt); a Honvédben (1871.
49. sz. Beszéde a pest-csongrádi 3-ik
honvédzászlóalj lobogójának fölszentelése
alkalmával); az Arch. Értesítőben (lb71.
A magyar államczimer); a Néptanítók
Lapjában (1872. Beszéde a közoktatási
tanács megnyitása alkalmával); a M.
Szalonban (1891. Nyílt levele választóihoz, Pest, 1849. jún. 18.) Az Egyetemes
M. Encyclopaediának is munkatársa volt.
— Munkái: 1. Kossorú mélt. buzini gróf
Keglevich Géza emlékére, midőn 1837.
okt. 28. Egres-Kátán meghalálozott. Pest.
(Költ.) — 2, Örömdal, mélt. Ürménvi
41
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László és Keglevich Alexandra grófhölgy
házassági ünnepére. U. ott, 1838. (Névtelenül.) — 3. Gróf Nádasdy
Tamás
élete, némi tekintettel korára. Buda,
1838. (gr. N. arczk. Ism. Figyelmező'
1839. 9.. 12. sz.) — 4. Az ipar és kereskedelem története Magyarországban a
három utolsó század alatt. U. ott. 1840.
A m. tud. akadémia nagyjutalmában részesült (Ism. Athenaeum 1841. Literatúrai
Lapok 1841.) — 5. Az ipar és kereskea XVI.
dés története Magyarországban
század elejéig. U. ott, 1842. (Történettud.
pályámunkák II. Ism. Athenaeum 1841.
Literatúrai Lapok 1841.) — 6. A magyarok története Európába költözésöktől mostanig. A tanuló ifjúság számára.
Pest, 1841. (Ism. Athenaeum I. 17. sz.
2. kiadás. Pápa, 1843. Ism. Athenaeum,
Nemzeti Újság 2. sz., 3. ujon dolgozott kiadás. Pest, 1845, két rész, 4. kiadás. U.
ott, 1847. 9. kiadás. U. ott, 1869. 10. k.
U. ott, 1890. átdolgozta Marczali Henrik.)
— 7. Magyarok története. Pápa, 1842—
46. Négy szakasz (1792-ig Ism. Pesti
Hirlap 1846. 800. sz. Németül: Pest,
1850—54. Két kötet. A fordító jegyzeteivel, melyek a kifejezések és nevek magyarázatául szolgálnak.) — 8. Párhuzam
az Európába költözködő magyar nemzet és az akkori Európa polgári s erkölcsi míveltsége között. Pest, 1847. (Első
dolgozata s pályakérdés volt, melyet
1826-ban küldött be a m. tudom, akadémiához, de a jutalmat csak 1846-ban
nyerte el.) — 9. Emlékbeszéd,
melyet
fens. József főherczeg Magyarország nádor ispánya felett legfelsőbb rendelet következtében tartott gyászünnepély alkalmával Bécsben 1847. jan. 23. mondott.
Buda, 1847. — 10. A magyarok
története a bölcsészettanuló ifjúság számára
Bécs, 1847. (Újabb kiadása ezen czím
alatt: A magyarok története rövid előadásban. Pest, 1858. 3. jav. kiadás. U.
ott. 1861—62., 4. kiadás. U. ott, 1868.,
5. jav. k. Bpest, 1876., 6. k. U. ott, 1887.
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Németül: U. ott, 1863. Két kötet.) — 11.
Magyar történelmi okmánytár
a brüsseli országos levéltárból és a burgundi
levéltárból. Pest, 1857—59. Négy kötet.
(Monumenta Hungáriáé Historica I. osztály I—IV.) — 12. Történeti
zsebkönyv.
Bajzok a magyar történelemből. U. ott.
1859. ('Hatvani Mihály névvel. Ism. Pesti
Napló 1858. 248., 249. A Zsebkönyv új
olcsó kiadása. U. ott, 1865.) — 13. Magyarország
történelme.
Irta Hatvani
Mihály. Új dolgozat. U. ott, 1860—63.
Hat kötet, 2. kiadás. U. ott, 1871 — 73.
Nyolcz kötet. Mind a két kiadás a m.
tudom, akadémia nagyjutalmában részesült. (Ism. Új M. Sión 1872.) — 14.
Huszonötév Magyarország
történetéből
1823-tól 1848-ig. Genf, 1865. két kötet.
(2. jav. kiadás Pest. 1868. Három kötet.
3. k. Bpest, 1886. Németül, ford. Novelli
J. Lipcse, 1867. két kötet.) — 15. Magyarország
függetlenségi
harczának
története. Genf, 186o. Három kötet. (2.
kiadás. Pest, 1871.) — 16. A magyarok
története rövid előadásban. H. M. ugyanazon cz. munkája nyomán. Al- és középlanodák használatára. Szerkesztette
Vaszary Kolos. Pest, 1866. (Németül: U.
ott, 1867., 2. kiadás. Bpest, 1876., 3. k.
U. ott. 1882.) — 17. Kisebb
történelmi
munkái. Pest, 1867. Négy kötet. (Ism.
Hon 1868. 37—42. sz.. Budapesti Közlöny 1878. 14. sz., Századok 1867—68.).
— 18. A magyarok
története
rövid
előadásban,
a felső tanintézetek használatára, szerkesztette Vaszary Kolos. U.
ott, 1868. — 19. Williams
Roger, a
«szabad egyház a szabad államban» elv
megteremtője s megtestesítője. Életrajzi
vázlat. U. ott, 1868. — 20. Kossuth Lajos újabb leveleire. U. ott, 1868. (Két kiadás. Németül, ford. Dux Adolf. U. ott,
1868.) — 21. Zrinyi
Ilona
életrajza.
U. ott. 1869. (Ism. Hon 106. sz., Budapesti
Közlöny 111. sz., Századok 1869.) — 22.
Utyeszeuich Fráter György (Martinuzzi
bibornok) élete. U. ott, 1872. (Ez lenyo-
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mata a Történelmi zsebkönyvben foglaltnak.) — 23. A magyarok története. A
középtanodák alsóbb osztályai használatára. Bpest, 1875., 2. kiadás. U. ott,
1885. — 24. A magyarok
története. A
polgári iskolák használatára. U. ott, 1875.
— 25. A kereszténység
első százada
Magyarországon.
Budapest, 1878. (Ismert. Magyarország és a Nagyvilág 10. sz.,
Uj M. Sión, Hon, 1879. 54. sz. 2. czimkiadás. U. ott, 1884.) — Kertbeny szerint (A m. nemzeti és nemzetközi irodalom Könyvészete. Bpest. 1880.1.k. XCVIII.
1.) francziáúl is írt, ezen munkáját azonban nem ismerem. — Kéziratai: Az
országtani theoriák Heeren után,1 Az
európai országok viszonyai s politikája
1839. Horváth Alajos, a m. kir. államvasutak aligazgatója, H. testvére, irodalmi
s történelmi érdekű kéziratait és levelezéseit 1879-ben a m. n. múzeumnak
ajándékozta ; a hagyaték legnagyobb részét oklevél-másolatok képezik, melyeket
történeti műveiben feldolgozott; érdekkel
bir a magyar egyháztörténelemből, melynek megírásához a 40-es évek elején
hozzáfogott, egy töredék; levelezései az
1848—49. események és az emigratió
történetéhez becses adalékokat fognak
nyújtani. Az akadémiai Almanach 1868.
évf. említi egy kéziratban maradt munkáját : A . XIX. század jelleméről. -—
Levelei: Csajághy Sándor püspökhöz,
Brüssel, 1856. szept. 16. és nov. 14.
(Nemzet 1885. 314. sz.); nénjéhez Ivankovicsné Horváth Máriához és ennek
fiához írt leveleiből (1856—63.) húszat
közöl a Figyelő XX. kötete s a Szegedi
Hiradó (1885. 280. sz.) néhány levélnek Szegedre vonatkozó kivonatát. Mindezen leveleket Kovács János közli, azon
38 levél közül, melyeket Gábor József,
H. sógora, 1855-ben adott át neki. —
Arczképe lefestetett Szeged város tanácsterme számára s annak ünnepélyes leleplezése alkalmával, az 1872. júl. 14. rendkivüli közgyűlésen, Mészáros György fő-
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jegyző tartott H. fölött emlékbeszédet. A
m. tudom, akadémia képes termében
1879-ben függesztetett fel arczképe. Szülőházát Szentesen 1885. nov. jelölték meg
emléktáblával. Síremléke, mellszobrával
díszítve, a budapesti kerepesúti temetőben.
HL. t. társ.
tai.)

—

Közlöny

Névkönyve

Pesti

Hirldp

1848.

32.,

1841—48.
1848.

23.,

(Munkála104.

101. Sz., 1849.

135. SZ. — Respublica

SZ. —

111., 124.,

1849. 3., 13. Sz. —

Ma-

gyar Hirlap 1851. 568. sz. (Haditörv. Ítélet).
— Ferenczy

é s Danielik

I.

204.

—

Vasárnapi

Újság 1861. 32. sz. arczk., 1867. 11. sz. arczk.
(Szász Károly), 1878. 34. sz. arczk. (Szász
Domokos), 1893. 43. sz. (Síremléke). — Kolozsvári

Nagy

HI. tudom.

Naptár

Akadémia

1867.

(Szilágyi

Értesítője

1867.

S.) —

15.,

23-,

101., 1869. 75., 1870. 17., 27., 1871. 79., 169.,
1874. 127., 128. 131., 1877. 140., 147., 1878.
118., 121., 1879. 115.. 1890. 72., 74., 75. 1. —
Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalom Története és Összes Munkái VI. — Kertbeny Bibliograpbiája. Bpest, 1876. 1. füzet 24., 29.,
30. 1. — Magyarország

és a Nagyvilág

1866. 10.

sz. arczk., 1878. 34. sz. arczk. — Kisfaludytársaság

Évlapjai

I V . 1869. 12. 1 . —

M. Encyclopaedia

I X . 276.

—

Egyetemes

Budapesti

Köz-

löny 1869. 65. sz., 1872. 170. sz. (Mészáros
György

emlékbeszéde.)

—

1872. 170. s z . , 1878. 191. s z .

Fővárosi
—

Lapok

Szinnyei

Re-

pertóriuma. Történelem I., II. — M. KönyvSzemle

1876. 157. 1. —

Flegler

Sándor,

A

ma-

gyar történetírás történelme. Bpest, 1877,,
ford. ifj. Szinnyei József. (Olcsó-Könyvtár
38. SZ.) — Pesti

Napló

1878. 201. SZ. —

Figyelő

V I - I X . , XI., XXIII. (Vahot Sándorné). —
1878 :

Magyarország

1.

F a r k a s ) , Nemzeti
Petőfi-Társaság

Hirlap
Lapja

SZ.,

Tanáregylet

Lloyd

230. SZ.,

lenőr 416. sz.,

SZ.,

Századok

(Deák

227. SZ., Hon 202. SZ.,

I I . 8. s z . , Szabadság

Közlönye
Néptanítók

159.

X I I . 58. 1.,
Lapja

401.

1879. 50., 52., 54. sz.

Pester
1.,

El-

(Jakab

Elek.) — Fraknói Vilmos, Emlékbeszéd H.
M. fölött. Bpest, 1879. — V. Könyv-Szemle
1879., 1892—93. —

Akadémiai

272. 1. —

Akadémia

M. Tud.

Almanach
Évkönyvei

1880.
XVI.

6. Bpest, 1880. (Emlékbeszód, Salamon F.)
— Munkalatok. Bpest, 1883. XLVI. 222. 1. —
Nemzet 1885. "17. sz. (Wolafka Nándor.) —
Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — M. Heli-

kon. Pozsony, 1886. I. oszt. IV. k. 12—13.
füzet, arczk. (Dr. Szinnyei József.) — B»őthy
Zso't, A magyar nemzeti irodalom történeti
ismertetése II. és Képes magyar irodalomtörténete II. (Marczali Henrik.) — Magyar
Könyvészet 1886-87. 1889—90. — HI. Sión 1889.
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632. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — Irodalomtörténeti

Közlemények

1894.

Horváth Mihály, 1848 — 49. honvédtiszt, előbb donmiguel-ezredbeli altiszt. —
Emléklapok az 1848—49. magyar alvidéki
s középmagyarországi hadjáratból. H.
jegyzeteiből összeállttá Vahot Imre (Honvédek könyve. Pest. 1861. I. 1 — 17. 1.,
TI.. 72—76. 1.)
Horváth Miklós (széplaki Petrichevich
báró), hírlapíró, báró H. Mihály és nagyváradi báró Inczédy Mária fia, a yorki
herezegné nagybátyja, sz. 1829. Alvinczen,
Erdélyben; Bécsben a katonai mérnöki
akádémiában tanult; onnét kilépve a jogból a vizsgákat Kolozsvárt letette. Az erdélyi kormányszéknél hivataloskodott. Az
1848—49. szabadságharczban a Károlyihuszárok közé lépett mint közlegény. A
Bach-korszakban hivatalt nem vállalt,
hanem beutazta Törökországot és Ázsiának nagy részét; több évig tartózkodott
Konstantinápolyban ; végre haza jött és
utolsó éveit a fővárosban töltötte. Szüleitől nagy vagyont örökölt, de e vagyonának egy részét elnyelte a kártyajáték,
más részét a spekuláczió, mely által a
kártyán vesztett pénzt újra vissza akarta
szerezni ; e mellett egyik tulajdonsága a
lelki nyugtalanság, az örökös fészkelődés
okozta szerencsétlenségét. Ismert alak
volt a fővárosban, midőn kigyuladt arczczal a kávéházba sántikált és téntatartót és
tollat kért a pinczértől (mert a papirost
magával vitte), hogy megírjon egy felvonást abból a drámából, melyet soha
senki sem látott. Később kevesebbet dolgozott és élete végső éveit nagy nélkülözések közt töltölte. Meghalt 1895.
febr. 23. Budapesten. — Az ötvenes években mint hírlapíró fejtett ki nagyobb tevékenységet. Publicistikai munkásságát a
Kemény Zsigmond báró Pesti Naplójában
kezdte, 1863-ban a Kovács Lajos Független
cz. politikai napi lapjának lett munkatársa; írt a Budapesti Yiszhangba (1852.
Velenczei levelek); a Divatcsarnokba s
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Hölgyfutárba (1855. költemények Burns
után); a Nővilágba (1862. A forgó dervisek) ; az Ország Tükrébe (1862. Abdul
Medzsid, Törökország fővárosa); a Koszorúba (1863. Vénülés); a Fővárosi Lapokba (A Horvátiak, regény, Öner.ején.
Harcz harminczezer frankért, Apáról fiúra,
Egy nő ki eréjében bízott, A grófnő, Egy
tisztelt gazember, A boldogságra pályázók,
elbeszélések, utóbbi németül is megjelent
Berlinben, Greuter fordításában, 1894.
171. sz. Régi színészekről); a Képes Családi Lapokba (1881. elbeszélés, 1882. Jegyzeteimből, 1883. Ferde fogalmak, 1885.
Házasság pénzért, regény, 1887. Tört szárnyakkal, elb., 1892. A kor csillámai, regény) ; a Nemzetbe (1883. 107. sz. Körösi
Csoma Sándor ifjúsága. 293. sz. Dumas
Sándorról), a Pesti Naplóba (1885. 251,
sz. Az erdélyi ellenzék 48 előtt.) — Munkái : 1. Törökország fővárosa. Pest, 1862.
(Ism. Csatár II. 29. sz., Szépirodalmi Figyelő II. 22. sz.) — 2. A kik
sorsukat
vezérlik. Regény. U. ott, 1871. — 3. Régi
urak. Színmű öt felv. Bpest, 1874. (Nemzeti színház Könyvtára 54. ; először adadott 1873. febr. 28.) — 4 Egy királynő
szereim,e. Tragoedia öt felv. U. ott, 1876.
(Nemzeti szinház Könyvtára 98. Virág
Benő álnévvel; szintén előadatott a nemzeti s a budai színházban.) — 5. A métely hintók, eredeti regény. Bpest, 1883. (A
Képes Családi Lapok melléklete.) — 6.
Grál Sándor pusztulása.
Irta egy öreg
báró. U. ott. 1888. (M. Mesemondó 25.)
— Szerkesztette az Alkotmány cz. politikai napilapot 1880. decz. 25-től 1881.
febr. 6-ig Pesten névtelenül, melynek
szerkesztésétől visszalépve a lapkiadótulajdonos, dr. Darnóy P(ápaí) D.. lapját
megszüntette.
Köeáry László, Erdély nevezetesebb esaládai. Kolozsvár, 1854. 119., 120. 1. — Magyar
Nemzetiségi

vészete.

Zsebkönyv

I . 341. 1. — Petrik

— Kiszlingstein

1885 : Fővárosi

Lapok

54. é s 56. s z . ,

Vasárnapi

életrajzi adatok.

Köny-

Könyvészete. —

55. SZ., Budapesti
Újság

9. s z .

Hirlap
és

ön-
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Horváth

Horváth Mór, jogi doktor és ügyvéd,
szül. 1846-ban Szabadkán (Bács-Bodrogmegyében) ; a jogi pályára lépve. 1876.
a jog- és államtudományok doktora lett
és 1878-ban ügyvédi oklevelet nyert Budapesten. Mint szabadkai ügyvéd választatott meg 1884-ben Szabadka város II.
kerületében országgyűlési képviselőnek
szabadelvűpárti programmal. — Munkája:
A halálbüntetésről.
Szabadka, 1876.
ill. Könyvészet

1876.

—

Halász

Sándor,

Or-

szággyűlési Almanach. Képviselőház. Budapest, 1886. 77. 1.

Horváth Nicetas,
görög-katholikus
nagyváradi kanonok. — Munkája: Sermo
seu verum seculum pacis, concordiae,
atque unitatis, in commodum cunctorum
Christi fidelium maxime populi graeci
ritus uniti et disuniti. Viennae, 1786.
Petrik

Bibliogr.

Horváth Ödön, jogi doktor és jogakadémiai tanár, szül. 1862. márcz. 19. Huszton (Máramarosm.); középiskoláit a máramarosszigeti ev. ref. lyceumban 1879-ig,
jogi tanulmányait az eperjesi ág. ev. jogakadémián végezte, hol legnagyobb hatással voltak reá Vandrák András és
Berzeviczy Albert tanárai. A jog- és államtudományi vizsgák letétele után 1883-ban
az eperjesi ág ev. jogakadémia segédtanára lett; a tételes nemzetközi jognak és
néhány speciális collegiumnak tanításával
bízatott meg. 1884-ben Kolozsvárt az öszszes jogtudományok doktorává avatták
és ugyan ezen évben, az akkor elhalt
Vandrák András helyére, a magyar
közjog, jogbölcselet és nemzetközi jog
tanszékére rendes tanárnak választatott
meg; ez állást mind e mai napig viseli; 1886-ban a kar dékánja lett. 1885től öt évig az eperjesi ág. ev. collegium
jegyzőjeként is működött. Több rendbeli
utazást tett ismereteinek gyarapítására.
1889-ben a budapesti m. kir. ítélő tábla
bizottsága előtt ügyvédi oklevelet nyert.
1891-ben részt vett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumban az egysé-
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ges jogi állam vizsgálatok tárgyában tartott
szakértekezleten. 1895-ben a kolozsvári
egyetemen a magyar közjogból magántanárrá képesíttetett. Élénk részt vesz
Eperjes társadalmi életében: 1884 óta
titkára a sárosmegyei jótékony nőegvletn e k ; jelentékeny részt vesz az eperjesi
Széchenyikörnek működésében, az egylet szinészeti-, zene- s képzőművészeti
szakválasztmányainak elnöke ; 1894 óta
ezen egyesületnek titkára. Jelentékeny
része volt az egyletnek a sárosmegyei közművelődési egyesülettel való egyesítésében. mely alkalommal az egylet új alapszabályaitkidolgozta. — Czikkei a Sárospataki
Lapokban (1886. Az öngyilkosságról); a
Szilágyi Albumban (1885. A huszti pirosdomb, népmonda); az Ország-Világban
(1894. A Dunajecz) : löbb szépirodalmi
és szaklapnak munkatársa. — Munkái:
1. Az eperjesi ág. ev. collegiumi jogakadémia múltja s jelene. Kassa, 1886. —
2. A párviadal
történeti, jogbölcsészeti
és tételes jogi szempontból. Eperjes, 1887.
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 3. Tábori
Erzsók. Rozsnyó, 1887. (Különny. a Rozsnyói Híradóból.) — 4. Megjegyzések jogi
szakoktatásunk kérdéséhez. Sárospatak.
1888. (Kül. ny. a Sárospataki Lapokból.)
— 5. Ujabb megjegyzések jogi szakoktatásunk kérdéséhez. U. ott, 1890. (Kül. ny.
a Sárospataki Lapokból.) — 6. Az 1889:
XXVI. t. cz. (Az 1883. I. t.-cz. módosításáról, tekintettel a katonai szolgálatot
teljesítő joghallgatókra.) Bpest, 1890. —
7. Titkári jelentés a sárosmegyei jótékony nőegylet 1890. jan. 12. tartott közgyűlésén. Eperjes, 1890. — 8. A sárosmegyei jótékony nőegylet 1891. jún. 6.
tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. U.
ott, 1891. — 9. Dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. Bpest, 1891. — 10. A vallásszabadság kérdéséhez. Debreczen, 1891.
— 11. Jogi államvizsgálataink
reformja.
Bpest, 1892. — 12. A karbunkulus
torony. Eperjes, 1892. — 13. Jogi oktatásügyünk
néhány kérdéséről. U. ott,
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1893. — 14. Eszmék a
vallásszabadságról. U. ott, 1893. — 15. A
párviadal
kérdéséhez. U. ott, 1893. (Ism. Főv. Lapok
285. sz.) — 16. A házasság
felbonthatósága. Bpest, 1893. — 17. A vallás mint
a politikai jogok gyakorlásának alapfeltétele. Eperjes, 1893. — 18. Dolgozatok
a vallásszabadság kérdéséhez. U. ott. 1894
— 19. A magyar közjog tanításáról és
két dolgozat oktatásügyünk kérdéséről.
Debreczen, 1895.
JI. Könyvészet

1887—88., 1891—92. — Horváth

lgnácz Könyvészete 1890—91. — Szlávik Mátyás szives közlése (önéletrajzi adatokból.)

Horváth Pál, tihanyi apát, szül. 1753.
febr. 5. Szent-Békalján (Zalam.); a szent
Benedek-rendbe lépett és 1775. ápr. 18.
ünnepélyes fogadalmat tett; 1778. decz.
7. misés pappá szenteltetett föl. 1802—
1805-ig tanár és 180r-től 1807-ig igazgató a olt a soproni gymnasiumban; 1807
— 15. prior Pannonhalmán, 1815—17. a
komáromi gymnasium igazgatója ; ez évben tihanyi apát lett (1818—29-ig a pannonhalmi apátság kormányzója volt).
1830-ban visszavonult tihanyi magányába,
hol 1832. aug. 10. meghalt. — Munkája:
Carmen iubilum eels, ac rev. principi
domino Alexandro Rudnay de eadem et
Divék-Újfalu occasione solemnis inaugurationis a s. monte Pannoniae dicatum.
Jaurini, év n. — Kéziratban maradt több
latin és magyar költeménye, melyek a
pannonhalmi könyvtárban vannak.
Ft.
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Horváth

Horváth

Pál t i h a n y i é s

Taucher

Ágoston

bakonybéli apát uraknak, apátságokba lett
beiktatásokra 1817. Pannonhegyén. Györ,
(Költemény.)
S z . , Jelenkor

—

1832 : Magyar

76. SZ., Hazai

I I . 27. SZ., Pest-Ofner

Kurir

s Külf.

Zeit.unn

I I . 27.
Tudósítások

78. SZ. —

Scrip-

tores Ordinis S. Benedict! 198. 1.

Horváth Pál. — Munkája:
Huszárujoncz. Az őrseregnek ajánlja. Kolozsvár,
1848. (Költemény.)
Petrik

Bibliogr.

Horváth Pál, (kéri), jogi doktor és
ügyvéd. — Czikket írt a Kertészgazdába
(1868.) — Munkái: 1. Szerény
bepillantás az osztrák polgári törvénykönyvbe.

Debreczen, 1865. (Az előszó : Fejértó, bóti
pusztán máj. 30. 1865.) — 2. Nemzetgazdasági elvek. A XVIII. és XIX. században tartott országgyűlési munkálatokból kivonva. Pest, 1871.
Petrik Könyvészete.

Horváth Péter, szent Benedek-rendi
áldozópap, szül. 1747. aug. 6. Jászberényben; a szent Benedek-rendbe lépett
és 1774. nov. 27. ünnepélyes fogadalmat
tett; 1778. máj. 6. misés pappá szenteltetett föl. 1802—03. tanár volt Győrött,
1803-07. házfőnök, 1807—1810. spirituális; 1810—11. igazgató és házfőnök
ugyanott, hol 1811. nov. 28. meghalt,
— Munkája: Eucharisticon,
quod honoribus Josephi Vilt episcopi Jaurinensis
quinquagenarii sacerdotis urbe laetante
caelo favente pie cantabat . . . in regio
archigymnasio Jaurinensi die 14. Julii.
(1811.) Jaurini.
Scriptores

O r d . S. B e n e d i c t ! 198. 1. — Pet-

rik Bibliogr. I. 717. 1.

Horváth Péter, a jászok és kunok
főjegyzője (1801) és a jászberényi gymnasium igazgatója; később jász-kun alkapitány 1829-ig. Pest- és Heves megyék
táblabírája. — Munkái: 1.
Commentatio de initiis, ac majoribus jazygum, et
cumanorum, eorumque constitutionibus.
Ex probatis scriptoribus et authenticis
documentis depromta. Anno 1801. Pestini (1802.) — 2. Értekezés a kúnoknak
és jászoknak eredetekről, azoknak régi
és mostani állapotjokról. U. ott. 1823.
Katona, História Critica XLI. 592. 1. —
Schematismus

Regni

Hungáriáé

1830. —

Petrik

Bibliogr.

Horwath Péter. ág. ev. lelkész Brassóban. — Munkái: 1. Festgruss beim Einzüge des neugewählten wohlehrwürdigen
Herrn Pfarrers Friedrich Paul in Brenndorf am 10. December 18-59. Kronstadt.
— 2. Predigt am zweiten Sonntag nach
Ostern. U. ott, 1888.
Gross, Kronstädter Drucke 74. — Horváth
lgnácz Könyvészete 1888.

Horváth ( S á n d o r j Pius,

kegyes ta-
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Horváth

nítórendi áldozópap, szül. 1819. febr. 12,
Szombathelyt (Vasm.); iskoláit Kőszegen végezte; 1836. szept. 14. a szerzetbe
lépett; a novitiatust (1837—38.) Trencsénben, a bölcseletet (1840—41.) Váczon,
a hittant (1842—43.) Nyitrán és SzentGyörgyön (1844.) végezte. (Közben 1839ben Debreczenben a II. grammatikai
osztály tanára volt). 1844. aug. 2. misés
pappá szenteltetett föl Nyitrán. Tanár
volt 1845—48-ig Veszprémben ; midőn a
veszprémi nemzetőrség a Drávához vonult, őt mint jeles szónokot tábori lelkészének választotta. 1851—58. Kolozsvárt hittanár volt és 1859—60. egyszersmind a gymnasium igazgatója; 1861 —
1862. a rendház rectora, a gymnasium
igazgatója, hittanár és hitszónok. 1863
ban Mernyén jószágkormányzó ; 1864—
1867. Pesten a latin s magyar nyelvet
és a történelmet tanította a gymnasiumban ; 1868—69. Tatán rector és gymnasiumi tanár; 1871 — 72. egyszersmind
igazgató ; 1873—1874. Váczon tanár ;
1S74—84. Temesvárt rector és tanár,
később igazgató. 1885 óta Budapesten
működik mint a rendi kormánytanács
tagja s különösen a rend pénztárnoka.
— Pesti tanárkodása alatt vezette a főgvmnasiumi ifjúság önképző egyletét és
ennek Évkönyvét 1867-ben kiadta. (Ekkor
a kör tiszti karában voltak Szivák Imre
VI. oszt. és Wlassics Gyula V. oszt.
tanuló.) Költeményei, paedagogiai értekezései s történeti czikkei jelentek meg
a Religio és Nevelésben (1841. Nepom.
Szent János, Szent István vértanú, költői elbeszélések), a Hasznos Mulatságokban (Fülek vár visszavétele 1593-ban),
a Religióban és a Pesti Naplóban (Berzsenyi Dániel ismeretlen levele gr. Festetics Györgyhöz.). Programmértekezései a kolozsvári r. kath. gymnasium
Értesítőjében (1855. Gróf Koháry István
országbíró életrajza. 1856. A valláserkölcsi nevelés mint a sikeres iskolai tanítás főkelléke, 1860. Tarlózat a közép-
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kori tudományosság és művészet mezején) ; czikkei a temesvári Tört. és rég.
Értesítőben (VII. 1881. Szemelvények a
«Drávántúli» részek történetéből, tekintettel a horvátoknak adott «fehér lapra»,
VIII. 1882. Illyés András erdélyi püspök
eredeti levele 1697-ből.) — Munkái: 1.
Magyarország
ismertetése.
I. Erdély
nagyfejedelemség. II. Dalmát. III. Gallicia
IV. Európai Török- és V. Görög-országok
rövid leírása. Pest. 1847. (Két térképs a hozzá
pel.) — 2. Magyarország
kapcsolt Slavonia ismertetése. A honi
ifjúságnak kézikönyvül. U. ott, 1848.
(Magyar- és Erdélyország földképével.
Ezen két munka első terjedelmesebb
földrajzi tankönyvünk.) — 3. A veszprémi nemzeti
őrség zászlószentelési
ünnepén tartatott egyházi szózat, melylyet ápril 9. 1848. a szabad ég alatt elmondott. Veszprém. 1818. — 4. Egyházi
beszéd, melyet keresztjáró-hét első napján a kegyes tanítórendiek akadémiai
templomában tartott. Kolozsvár, 1851.
— 5. Egyházi
szózat, melyet Űrnap
utáni vasárnapon tartott szent menet alkalmával a k. t. rendiek akadémiai templomában hirdetett 1851. Kolozsvárott.
— 6. Tiszteletkoszorú
főtiszt, és tudós
Kalmár Endre úrnak, a kegyes tanítórend tartományfőnökének 1879. nov. 30.
Bpest. — 7. Egyházi szózat, mit a temesvári kath. főgvmn. új zászlójának
szentelése alkalmával fehér vasárnapon
1884. ápr. 20. a főgymn. ifjúságához
tartott. Temesvár. — 8. A
temesvári
kath. főgymnasium.
(Történeti vázlat.)
U. ott, 1884. (Különnyomat a M. orvosok és term, vizsg. XXIII. vándorgyűlésére kiadott Emlékműből.) — Kéziratban
van több egyházi beszéde.
Ferenczy
és
Délmagyarországi

Danielik,
lapok

M . í r ó k I . 206. —
1S82. 3. s z . ( S z e m e r e

Miklós.) — Munkálatok. Bpest, 1883. XLVI.
215. — .11. Könyvészet
1888.— Petrik Bibliogr.
— Tudósitvány a kegyes tanitórendiek budapesti fogy i n n a siumáról 1S95. 411., 418—20.1.

Horvát—; •Horváth

1295

arczk. és Csaplár Benedek szives közlése a
rendház jegyzökönyvéből.

Horvát Rezső, főreáliskolai tanár. szül.
1857. nov. 25. Czarny-Dunajeczen (Galliczia); mint okleveles tanárjelölt 1885.
szept. 2. a sümeghi alreáliskolához neveztetett ki rendes tanárnak, innét pedig
1891. szept. a kecskeméti főreáliskolához
helyeztetett át, hol a franczia és német
nyelvet tanítja. — Czikkei a Tanáregylet
Közlönyében (XX. 1885—86. A vidéki
tanulók elhelyezéséről); a sümeghi reáliskola Értesítőjében (1886. Az idegen nyelvek tanításának hatásáról az anyanyelvre,
1891. Néhány szó a szülőkhöz a latin
nvelv ügyében. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1892.)
A sümeghi
—

Kecskeméti

alreáliskola
nagy

Értesítője
képes

Naptar

1886 — 9 1 .
1892.

150-,

151. 1.

Horváth Róbert István, szent-benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1847.
máj. 30. Felső-Szakonyban (Sopronm.);
1867. szept. 8. lépett a rendbe s 1874.
júl. 30. miséspappá szenteltetett föl; gymnasiumi tanár volt 1874—77. Kőszegen,
1877—1882-ig Pápán és jelenleg Sopronban tanítja a magyar, latin nyelvet és
történelmet. — Programmértekezése : A
Balkán-félsziget. (Pápai r. kath. gymnasium Értesítője 1880. 3—63. 1.)
Pannonhalmi

szent Benedek-rend

Névtára

1880.,

1889.

Horváth Sámuel, ev. ref. lelkész. —
Munkája: Gonfessio et expositio
fidei
christianae helvetica, a z a z a keresztyéni
igaz hitnek vallás tétele. Melyet elsőben
Helvetziában irtanak ésbévettenek,annakutánna 1567. eszt. Magyarországban is
approbáltak, és mindezideig a ref. ekklésiákban megtartanak. Melyet most ujobban magyaról, Istenhez, vallásához és hazájához való kegyes buzgóságától és szeretetiből. egy magános ifjú személy ezen
szent confessiónak vallója kinyomatott.
(Kolozsvár), 1743.
Petrik

B i b l i o g r . I , 437.

Horváth /SoímMeZ,(hosszúfalvai), orvos-
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doktor ; az utrechti egyetemen tanult és
1776. júl. 26. nyert orvosdoktori oklevelet. — Munkája : Dissertatio physico-medica-inauguralis de diversa aeris in corpore diversa, agendi ratione. Trajecti ad
Rhenum, 1776.
Weszprémi, Succincta Medic. Biogr.
142. 1. — Szinnyei

IV.

Könyvészete.

Horváth Sámuel, ág. ev. lelkész, szül.
1753.márcz. 15. Nemes-Kéren(Sopronm.);
tanulmányait Pozsonyban kezdte és Sopronban végezte; 1776-ban a vittenbergai
egyetemre ment, hol két évet töltött. 1778.
decz. 5. Palotán (Veszprémm.) Perlaky
superintendens lelkésszé szentelte föl;
innét 1783-ban Gyönkre ment papnak,
1787-ben pedig Nagy-Geresdre (Sopronmegye), végre 1798-ban Bakony-Tamásiba (Veszprémm.). 1791-ben jelen volt a
pesti synoduson mint helyettes követ.
— Munkái: 1. Búcsúztató versek, melyek
Istenben boldogul kimúlt Tsáfordi Tóth
Pál úrnak karácsony hava 12. ez árnyék
világból lett csendes kimúlásakor, azon
hónapnak 14. u. m. utolsó tisztessége
megadattatásának napján. Nemes Ládonyban siralmas szívvel mondattak 1790.
eszt. Sopronban. — 2. Az Ur asztalához
járulóknak oktatások. . . 1790. — 3. Keresztyén ABC. avagy a ker. tudománynak első betűje. . .1796. — 4. A hétnek
minden napjaira való reggeli és estvéli,
és az ember életének nevezetesesb környül állásaira szolgáló buzgó imádságok,
melyeket Rosenmüller György János doktor és más kegyes férfiaknak német munkáikból magyar nyelvre fordította. Győr,
1799. — 5. Imádságos könyv, a közönséges isteni tiszteletre és az időnek s különféle eseteknek környül állásaira alkalmaztatott könyörgések. U. ott, 1799. — 6.
Agenda...
— 7. Rövid oktatás. miképen
kellessen magunkat a pestis ellen védelmezni, és a pestisben levő betegeket orvosolni. Győr, 1806. (Ezen munkát nem
ő írta, csak kiadta.)
Hrabowszky

György,

A

dunántuli

ev.

aug.

Horváth
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conf. Superintendentia Prédikátorai. Veszprém, 1806. 24. — Bartholomaeides, Memoriae
U n g a r o r u m 275. 1. — Tudom.
X . 88. — Uj M. Athenás

Gyűjtemény

183. 1. — Petrik

1826.
Bib-

liogr.

Horváth Sámuel, ág. ev. lelkész, szül.
1812-ben Sajó-Kazán (Borsodm.). hol
atyja H. Mátyás néptanító volt; gymnasiumi tanulmányait Aszódon kezdte és
Selmeczen végezte, hol mint kitünó' tanuló a Roth-Teleki-féle 100 frtos ösztöndíjban is részesült. A theologiát Pozsonyban végezte, miközben nevelőül
meghívást kapott csömöri gróf Zay Károly házához. Bécsben is hallgatta a hittani szakot; azután Aszódra hívták meg
segédlelkésznek és egyszersmind nevelőnek is a br. Podmaniczky családhoz. Két
év múlva Tiszaföldvár választotta meg
rendes lelkésznek. Itt az iskola szervezését mozdította elő. Szép egyetértésben
élt az ev. ref. kartársával, többizben tartván szónoklatotareformátusok templomában. Hat év múlva a népes Tót-Komlós
választotta papjának. Itt érte a szabadságharcz. melynek következtében mint
hazafias érzületű bujdosott egy ideig. Az
ötvenes években főesperes lett és egyike
volt a pátens ellen küzdőknek. Kiváló
buzgalmat fejtett ki a szarvasi iskola
megszilárdítása köriil. Neki köszöni lételét az ottani tanítóképző is. 1873-ban
hivataláról lemondott és nyugalomba
vonult. Szép könyvtárát a szarvasi ág.
ev. főiskolának hagyta. — Czikke a Prot.
Népkönyvtárban (I. 1857. A keresztyén
evang. hitnek jótékony hatása); imája
(Emlékszózatok. Szarvas, 1856.); egyházi beszédei a Néptanítók Könyvében
(1858. A nagy-szentmiklósi ev. egyházban 1856. okt. 4. a harang felavatása
alkalmával); a Margócsy József, Prot.
Egyh. Beszédtárában (Kecskemét, 1870.);
írt még a Prot. Egyh. és Isk. Lapba s
a Sárospataki Füzetekbe. — Munkái: 1.
Horváth S. márcz. 15. tartott beszéde
1849. Szarvas. (Ugyanez tótúl. U. ott, 1849.)
— 2. Búcsú Beszéde. U. ott, 1854. (A
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makai ág. hitv. fiók-gyülekezetnek anya
egyházzá lett kinyilatkoztatása s első
rendes lelkésze bevezetésének Ünnepélye
cz. munkában Placskó István és Szeberényi Andor beszédével együtt.) — 3.
A valódi evangyélmi
lelkipásztornak
ismertető jelei. Halotti beszéd, melyet
Haan János b.-csabai ev. lelkész temetése alkalmával Csabán 1855. szept. 14.
tartott. U. ott. 1855. — 4.
Magyarhoni
ág. hitv. papijog és sors. különös tekintettel a napi kérdésekre. Arad. 1865.
— 5. A keresztyén
ev. egyház
valódi
nagyságra emelésének tényezői. Sárospatak, 1869. — 6. Kalászok Tót-Komlós
múltjából és jelenéből... — 7. Proc
my evangelici cirkew nassi ewangelickau
draze sobe waziti máme? . . . Pest, 1872.
(Tót egyházi beszéd.)
Hl. Sajtó 1855. 113. sz. ( K ö n y v é s z e t . ) — Uj
.V. Athenás

183. 1. — Petrik

Bibliogr.

Horváth Sándor. Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1723. szept. 23.
Komáromban; 1742. okt. 17. lépett a
rendbe; gymnasiumi tanár volt; később
hitszónok. 1770-ben Nagy-Szombatban
élt a rend feloszlatásáig (1773.) — Kézirati munkája: Elegáns história in gymnasio Gincensi anno scholastico 1749.
discipulis proposita. 4rét (a pannonhalmi
szent Benedek-rend könyvtárában.)
De Backer-Sommervogel,
liographie IV. 465.

Bibliotlléque-Bib-

Horváth Sándor, ág. ev. lelkész volt
Győrött, hol 1887. jan. 3. meghalt élete
64. és lelkipásztorkodása 40. évében. —
Egyházi beszédei jelentek meg a Margócsy József, Prot. Egyházi Beszédtárában (Kecskemét. 1870. III.)
Győri

Közlöny

1887. 2. S z . — Dunántuli

Prot.

Közlöny 1887. 2. sz. és gyászjelentés.

Horváth Sándor, ág. ev. lelkész, szül.
1837. jan. 9. Nemes-Ládonyban (Sopronm.) kisbirtokos szülőktől; iskoláit
Sopronban, a theologiát a pesti prot.
theol. intézetben, végül Halléban végezvén, 1861-ben lelkészszé avattatott fel.
Ezután Nagv-Geresden néhai Trsztyen-

Horváth—Horvát
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szky Gyula esperes és hires szónok mellett, utóbb Dömölkön a hírneves Edvi
Illés Pálnál káplánkodott és 1863-ban a
vései (Somogym.) gyülekezetbe rendes
lelkésznek választatott. Egyházmegyéje
által csakhamar egy iskolai kör felügyelőjévé s jegyzőjévé választatott, a dunántúli ág. hitv. egyházkerület pedig tiszteletbeli jegyzőjévé emelte. Az 1869—72.
és az 1872—75. országgyűlésen a marczaii kerületet képviselte, szabadelvű
demokrata programmal. 1877 tői KővágóŐrsön lelkészkedett és 1884-ben a zalai
egyházmegye esperesének választotta.
1888. virágvasárnapja óta a budapesti
ág. ev. egyház lelkésze. — Eredeti s
fordított költeményei 1858—66. között
a Napkeletben, a Nefelejtsben, a Hölgyfutárban (I860., 1862—63. Goethe, Hemans
Felicia, Landon L. E. költeményei), a
Lelki kincstárban és a Protestáns Naptárban jelentek meg ; munkatársa volt a
Margócsy, Hazafias elmélkedések ez. kötetének. — Munkái: 1. Sión
öröme.
Győr, 1866. (Alkalmi költemény.) — 2.
Üdv as evangyélioni
gyámintésetnek.
Miskolcz, 1880. (Egyházi beszéd.) — 3.
Ki láthatja meg Isten orsságát ? Egyházi beszéd, melyet 1886. jan. 31. Bogláron mondott. Bpest, 1886. — 4. Egyhási besséd. A bányai ág. hitv. evang.
egyházkerület aszódi leánynevelő-intézetének megnyitó ünnepén 1891. szept. 8.
U. ott, 1891. (Sárkány Sámuelnek oltári
imádságával együtt.) — Álneve : Ládonyi
Sándor a Napkeletben és Nefelejtsben
(1859 körül).
Budapesti
mondó

1871.

Közlöny
2.

1869. 6 5 . , 70. SZ. —

SZ.

1886., 1 8 9 1 . — Protestáns

arczk. —
Uj Képes

Hl.

Igaz-

Könyvészet

Naptár

1887.

60. 1. arczk. és önéletrajzi adatok.

Horváth Sándor, takarékpénztári hivatalnok és hírlapíró, H. János nemes
származású szűrszabómester és Lázár
Julianna fia, szül. 1844. márcz. 17. Rozsnyón Gömörmegyében; a gymnasiumot
szülővárosában, a theologiát Eperjesen
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végezte. 1865—66-ban nevelő volt Bánó
Miklós családjánál Kükemezőn (Sárosra.)
1867-ben Jenában volt az egyetemen.
Haza térve előbb Miskolczon nevelő.
1869-től 1885-ig az ág. ev. gymnasiumban tanár és igazgató volt; egyszersmind
1870. májustól a miskolczi ág. ev. egyháznál segédlelkészi teendőket is végzett, mint felszentelt lelkész. Az algymnasium megszűnte óta a miskolczi takarékegylet fióktelepénél Szerencsen pénztárnok. — A Zemplén-Hegyalja cz. lap
az ő közreműködésével létesült 1893.
jan. 5. Szerencsen és ő kezdettől fogva
buzgó munkatársa volt a lapnak, melybe
költeményeket, társadalmi, vezéi- és tárczaczikkeket írt; ennek folytatása a Tokaj-Hegyalja 1894-ben, melynek szintén
munkatársa és 1895. jan. 1. óta szerkesztője, melyben négy vezérczikken kívül,
minden czikket és hírt ő írt.
Önéletrajzi adatok.

Horvát Sándor,
kegyes tanítórendi
áldozópap és tanár, szül. 1844. máj. 2.
Csepregen (Sopronm ) ; az algymnasiumot Kőszegen, az V. és VI. osztályt
Sopronban, a VII. és VIII. Győrött v é - '
gezte; 1863-ban a győri papnevelő intézetbe lépett; innét 1867. szept. 8. mint
II. éves theologus a kegyes tanítórendbe
lépvén át, Váczon mint ujoncznövendék
egy évet töltött. A próbaév után 1868—
69. Kecskeméten, 1869—70. Nyitrán volt
tanár; itt szervezte a magyar önképzőkört, mely azután góczpontja lett a magyarságnak. 1870. aug. 2. pappá szenteltetett föl Váczon és Szegedre küldetett gymnasiumi tanárnak, hol 1879-ig
(időközben mint képzőintézeti tanár is)
működött és 1874-ben tanári oklevelet
nyert. 1879—80. Kolozsvárt, 1880—86.
Veszprémben tanított. 1886 óta a nyitrai
fögymnasium tanára. 1890-ben a házfőnöki s hittudományi intézet igazgatótanári tisztét is ráruházták. (Utóbbit az
intézetnek Kolozsvárra történt áthelyezéseig viselte.) — Az ifjúsági lapokba írt
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1868—69-ben névtelenül; a Szegedi Híradóba (1872. Az emberi nem keletkezése,
1874. Petőfi Sándor lyrai költészete);
belmunkatársa volt az 1878-ban alapított
Szegedi Naplónak; programmértekezései
a szegedi róm. kath. főgymnasium Értesítőjében (1875. Berzsenyi Dániel lyrai
költészetének főbb vonásai, 1879. Emlékirat Szeged ujjáteremtése ügyében), a
kolozsvári r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1880. Önképzőkörök a jelenlegi
iskolai rendszerben.) — Munkája: Okmánytár a piaristák sz. László királyról
czimzett nyitrai kollégiumának történetéhez 1698—1849. I. kötet. Nyitra, 1896.
— Kéziratban: A nyitrai kollégium és
a kegyesrendiek XVIII. századbeli tanításügyének története.
Farkas Sándor, Csepreg mezőváros története. Bpest, 1887. 388. 1. — Kegyes tanítórend
Névtára 1896. és önéletrajzi adatok.

Horváth Sándor, főerdőtanácsos, szül.
1850-ben Kolozsvárt; tanult Nagy-Enyeden és Selmeczbányán; az erdőmérnöki
szakot mint ösztöndíjas végezte 1874-ben
és azonnal kinevezték a m.-szigeti erdőigazgatóság kerületébe I. osztályú gyakornoknak. 1876-ban oklevelet nyert és
behívták központi erdőgyakornoki minőségben a pénzügyminisztérium erdészeti
osztályába. 1877-ben Szászországba küldötték az erdőrendezés tanulmányozása
végett. 1880-ban a földmívelésügyi minisztériumban erdőmérnökké, 1881-ben
kir. erdőfelügyelővé nevezték ki. 1885 tői
kezdve önállóan vezette az erdőrendezőségi osztálynak egy részét, 1889 elején
pedig az állami kezelésbe vett községi
erdők ügyeit intéző új osztály vezetésével bízatott meg. Ezt a működési kört
tölti be jelenleg is, 1891 óta erdő-igazgatói
minőségben. 1881-ben az országos erdészeti egyesület megválasztotta titkárának.
Az 1890. bécsi gazdasági s erdészeti kiállítás magyar erdészeti csoportjának
rendezésével ő bízatott meg és munkásságának elismeréséül a Ferencz József-

rend lovagkeresztjével tüntették ki. —
Czikkeket írt az Erdészeti Lapokba, mely
lapnak főmunkatársa. — Szerkeszti az
Erdészeti Zsebnaptárt 1882 óta.
Vasárnapi

Újság

1895. 235. SZ.

—

1895. 39. Sz.

—

Pallas

Lexikona

Nagy

Egyetértés
IX.

386. 1. (Vadas Jenő.)

Horváth Sándor,
kegyes-tanítórendi
áldozópap és tanár, szül. 1856. decz. 11.
Pápán (Veszprérom.); a gymnasiumot
Pápán, Szombathelyt és Kecskeméten
végezte; 1875. szept. 8. a kegyes-tanítórendbe lépett Váczon, hol az ujonczévet
töltötte s a gymnasiumi tanulmányok
ismétlésén kívül a paedagogiai tanfolyamot is hallgatta; innén Nvitrára helyezték át a theologiai tanfolyam bevégzésére. 1880. aug. 7. áldozó pappá szenteltetett föl. Sátoralja-Ujhelyt kezdte
tanári pályáját, honnét négy év múlva
(1884) P.-Szent-Györgyre helyezték át;
azután Rózsahegyen, M.-Óvárott, M.-Szigeten és Kecskeméten tanárkodott; jelenleg a veszprémi főgymnasiumban tanít.
— Tárczákat írt a Mosonmegyei Lapokba
s a Máramarosi Hírlapba; programmértekezései a rózsahegyi gymnasium Értesítőjében (1886. Néhány szó a tanulókhoz, 1887. A gyermek otthon és az iskolában), a m.-óvári gymnasium Értesítőjében
(1889. Magyarország viszonya Németországhoz a Hunyadiak korában), a máramaros-szigeti gymnasium Értesítőjében
(1891. Mit tegyen az ifjúság, mit a jó
magyar, 1892. Széchenyi István gróf a
nagy magyar élete.)
önéletrajzi adatok.

Horváth Sándor,
fő- és székvárosi
tanító, szül. 1810. szept. 5. Duna-Almáson (Komáromm.), hol atyja épületfakereskedő s bányatulajdonos volt. 1875ben szüleivel Budapestre költözött és itt
végezte iskoláit; az V. gymnasiumi osztályból a kereskedelmi iskolába ment:
innét pedig a kath. tanítóképzőbe. 1892ben tanítói oklevelet nyert és azon év
őszétől a főváros szolgálatában áll. 1895.
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jún. 26. a székesfővárosi tanács osztálytanítónak választotta meg és három év
óta a IX. ker. mester-utczai iskolában tanít.
— Első irodalmi kísérletei az ifjúsági
folyóiratokban jelentek meg; elbeszélései, rajzai, humorisztikus költeményei s
czikkei pedig a következő lapokban vannak : Kis Újság (1892-96), Képes Családi Lapok (1893—96), Nagy-Károly és
Vidéke (1893—96), Szombathelyi Lapok
(1893-94), Alföldi Lapok (1894—95). a
székesfejérvári Szabadság (1894). Magyar Nők Lapja (1894—95), Nemzeti
Iskola (1895), Debreczeni Lapok (1895—
1896), Félegyházi Hiradó (1895—96).
Czegléd és Vidéke (1895—96), Mohács
és Vidéke (1895—96), Szekszárd és Vidéke (1895—96), Ada-Moholvi Közlöny
(1895—96. A párbaj vége cz. beszélye pályadíjat nyert), Vásárhelyi Hirlap (1895),
Munkács és Vidéke (1895), Budapesti
Értesítő (1896), Néptanítók Lapja (1896),
Tanügy (1896). — Néhány költeményét
zongorára zenésítette s ezek közül : Hervadoz a nyárfa cz. a Zenélő Magyarországban (1894), a Halvány csillag cz.
a M. Daltárban megjelentek. — Munkája: Innen-onnan.
Tárczák. Budapest,
1895. — Költeményeit most rendezi
sajtó alá,
Önéletrajzi adatok.

Horváth Simon. — Munkája: Der
Durchlauchtigst
Hochgebome . . Herr
Nicolaus Esterházy
v. G a l a n t h a . . . als
Retter in Lebensgefahr bei einreissender
Krankheit in ewig dankbaren Herzen
seiner Unterthanen Wien, 1806.
Petrik

Bibliogr.

Horváth Tamás Zénó (szent-andrási),
kir. tanácsos és kir. táblai ülnök. —
Meghalt 1827. ápr. 29. Pozsonyban 54.
évében. — Munkája: Honoribus exc. ac
ill. dni comitis Ignatii
Gyulay
dum
banus regnorum Croatiae. Sclavoniae,
Dalmatiae installaretur. Die 29. Julii
1806. Posonii. (Költemény.)
Petrik
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Bibliogr.

Horváth Timót József, szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1788.
márcz. 25. Zala-Egerszegen; 1804. okt.
31. lépett a rendbe s a theologiál Pannonhalmán végezte. 1811. aug. 22. szenteltetett föl. Gymn. tanár volt 1 8 1 1 - 1 8 .
Esztergomban, 1818—1822. Sopronban.
1 8 2 2 - 2 8 . Komáromban; 1828—32. Pápán
igazgató s házfőnök, 1832—44. Csanakon administrator. Meghalt 1844. okt. 20.
mint a komáromi rendház lelkiigazgatója.
— Munkái: 1. In laudem cels. . principis Pauli Esterházy de Galantha, regni
Hungáriáé quondam palatini. 1819. Sopronii. — 2. Ode in natalem gloriose
regnantis Francisci I. augustissimi regis
Hungáriáé, ad diem 12. Febr. 1819. U.
ott. — 3. Ode, qua Soproniensis poeta
pro feriis autumni discessurus extremum
vale suis commilitonibus dicens inducitur 1820. die 15. Sept. U. ott. — 4. Ode
honoribus illustr. ac rev. domini Thomae
Kováts archiabbatiš oblata a reg. minore
gymnasio Papensi occasione sollemnis
installations 1830. Jaurini. — Levele
Horvát Istvánhoz. Sopron. 1819. szept.
11. (a m. n. múzeum kézirattárában.)
Scriptores Ordinis 8. Benedicti 199. 1.

Horváth Venczel, prémontrei kanonokrendi áldozópap, szakolczai (Nyitram.)
származású; 1813-tól a lőcsei gymnasiumban a humaniórák tanára volt, hol
1822-ben meghalt 33 éves korában. —
Munkája: Magniflco et sped, dno Sigismundo
Jekelfalussy,
de eadem, I.
Com. Scepus. VComiti occasione solem
nis eiusdem in r. consiliorium publications, gymnasium Leutschoviense vota
offert die 22. Április 1822.
Schematismus

O r d . P r a e m o n s t r a t e n s i s . Cas-

soviae, 189t. 137., 171. 1.

Horváth Vilma, Budapesten élt a 60-as
években, mint magánzó nő. — Elbeszélései jelentek meg a Divatcsarnokban
(1861), a Fővárosi Lapokban (1861—62)
és a Nefelejtsben (1862.) — Munkája:
Raoula Pest, 1862.
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Horváth
1862. 69., 138. s z . — Petrik

Köny-

vészete.

Horváth Vilma, egregi H. János mérnök író és Patay Mária leánya, szül.
1869. febr. 10. Máté-Szálkán (Szatmárm.);
iskoláit Budapesten végezte. 1887-ben
Szegeden tartózkodott nagynénjénél, ki
Pósa Lajosnak elárulta, hogy huga verseket ír és ettől fogva a Szegedi Napló
sűrűn közölte költeményeit 1891-ig, midőn férjhez ment, bihari Pásztor Lajos
bányamérnökhöz. Az Ország-Világ (1890.
18. sz.) hét költeményét mutatta be s
a Magyar Salonban is jelent meg költeménye. Férje 1895. febr. 15. meghalt és
ő visszatért a músához. Most foglalkozik
költeményeinek sajtó alá rendezésével.
A családtól nyert adatokból.

Horváth Zoltán, esztergom-főegyházmegyei áldozópap és tanár, szül. 1866.
máj. 10. Nagy-Kőrösön (Pestm.); a gymnasium négy osztályát ugyanott, az V.
Esztergomban, a VI. Nagyszombatban, a
bölcseletet és tbeologiát ismét Esztergomban végezte. Mint szerpap az esztergomi érseki tanítóképző-intézet tanára
volt. 1888. decz. 18. fölszenteltetett. 1889.
szept. óta főgymnasiumi tanár Nagyszombatban. — Irt költeményeket, czikkeket,
könyvismertetéseket a kath. lapokba, ú.
m. a M. Államba (1888. nov. Szellemek versenye szent Imre ünnepén), a
M. Szemlébe (1889. Szellemhangok egy
önképzőkör megnyitására), a M. Sionba
(1889. Ismeretlen Istennek, Lehet-e ellentétbe állítani a keresztény erkölcsöt és
az önök dogmáit és könyvism.), az
István bácsi Naptárába (1887. A jubileum eredete és jótékony befolyása az
erkölcsi világra és költ., 1888. A szerénységről, 1889. Az öngyilkosságról. Az
ember eredete és fája, és költ. 1891.
költ.) — Munkái: 1. Ekuádor
vértanúja. Ifjúsági szinmű 3 felv. Nagy-Körös. 1890. (Ism. M. Sión.) — 2. Mit
beszélnek a kristályok
a legfőbb törvényhozóról. Nagyszombat, 1890. (Kü-
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lönny. a főgymn. Értesítőjéből.) — 3. A
Balaton és partvidéke talajviszonyok és
művelés szempontjából. U. ott, 1892.
(Különny. a főgymnasium Értesítőjéből.)
— 4. Magyarország
az erkölcsi átalakulás küszöbén. (A honszerető magyarok figyelmébe ajánlva.) U. ott, 1894. —
5. Földrajz
a gymnasium I. osztálya
számára. I. rész. Európa földrajza. Pozsony, 1895. (98 képpel.)
Zelliger, Egyházi í r ó k Csarnoka 183. —
N.

Könyvészet

1894. — Corvina

1895. 15. Sz.

Horváth Zsigmond, ág. ev. lelkész és
a m. tudom, akadémia levelező tagja,
sziil. 1782. jan. 20. Kis-Köcskön (Vasm.)
nemes szülőktől; középiskoláit Sopronban végezte, hol Kis János éleszté benne
a hazai irodalom iránt való szeretetet.
1802. okt. 12. a jenai egyetemre iratkozott
be, hol két évig hallgatta a hittudományt,
a szünidőket kirándulásokra fordítván;
meglátogatta Weimarban Herdert, Schillert és Gőthét; ellátogatott Erfurtba s a
wartburgi várba; fölkereste Bietendorfban a herrnhutiak gyarmatát és Schnepfenthalban Salzmannt, kinek előadásait
hallgatta. Hazatérve Nizsnyánszky György
gyermekei mellett nevelő volt. 1806. jan.
20. pappá szentelték föl és a csengei (Vasm.)
ág. ev. gyülekezet választotta lelkészének.
1824-ben Kővágó-Örsre (Zalam.) hivatott
meg. 1828-ban a zalavidéki esperességben jegyző, 1831. zalavármegyei táblabíró, 1835. a győri kerületben első egyházi jegyző s 18H7. zalavidéki esperes
lett. A m. tudom, akadémia 1833. nov.
15. választotta meg levelező tagjának.
Meghalt 1845. okt. 17. Kővágó-Örsön. A
m. tudom, akadémiában azon év decz. 29.
Toldy Ferencz tartott felette gyászbeszédet. — Czikkei az Erdélyi Múzeumban
(1817. IX. A triumphusról); a Tud. Gyűjteményben (1818. XI. A magyar stylistikát tárgyazó észrevételek, 1825 XII. A
házi nevelésnek hibáiról és azoknak orvoslása módjáról, 1832 X. A Vesta szüzekről, 1833. IV. A világ rendszere,vagyis:

1-249

Horváth

az égi testek az Isten dicsőségének harsány tolmácsai, XI. A 12 égi jegyek magyarázatai, 1836. VI. Életrendszer, VIII.
Hosszú élet példái. 1837. II. IV. A csillagok esmértetése, 1839. XII. A Balatonmelléki tájszólás kivonata.) — Munkái:
1. Cooknak, ama híres ánglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, melyet
Banks és Solander tudósok társaságában
tett 1768—1771. esztendőben. Németből
ford. Pest, 1810. — 2. A vallásnak intései s vigasztalásai. Melyeket a csengei
ev. hiveknek, a midőn ezek az ő gyászos
hamvaiból újonnan felépült templomokba
nov. 21. 1813. isteni tisztelet végett legelőször beléptek, tolmácsolt és szivekre
kötött. Győr. — 3. Amerikának
haszonnal mulattató esmértetése : vagyis az újvilág minden tartományainak, nevezetesebb hegyeinek, folyóinak, városainak,
terméseinek, s állatjainak és egyéb ritkaságainak ; úgy nem különben otthoni s
külföldi, vad és szelíd lakosainak természeti, polgári, erkölcsi s vallásbeli állapotjokra nézve a legújabb időkig folytatott
leírása. I. kötet U. ott. — 4, Gróf Macartneynek Chinába tett követségi
utazása.
Németből ford, és némely felvilágosító
észrevételekkel megtoldotta. Pest, 1818.
(.Nevezetes Utazások Tárháza, szerk. és
kiadta Kis János V.) — 5.
Meermannak
utazása
Éjszaki Európában. Fordította
és holmi szükséges jegyzetekkel megbővítette. U. ott, 1819. (Nev. Utazások Tárháza VIII.) — 6. Elmederítő,
szivképző
s characterfestő
történetek s adatok fűzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv.
U. ott, 18Í0. Két kötet. — Kéziratban:
A. reformatio históriája a leghitelesebb
kútfőkből, A naptárak értelmesítése, Egyház-szerkezet, Népnevelés és oktatási
rendszer, a m. tud. akadémia által elfogadva. Az akadémia Tájszótárához balatonmelléki tájszók gyűjtésével járult. —
Levelei Horvát Istvánhoz Kővágó-Örsről
1836. máj. 24., szept. 2.. nov. 12., 18H7.
okt. 31. és szept. 2. (a m. n. múzeumban.)
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György,

A

dunántuli

e v . aug',

coiif. Superintendentia Prédikátorai. Veszprém,

1806.

125.

—

Thewrewk

József,

Ma-

gyarok Születésnapjai 62. 1. — Vjabbkori
Ismeretek

Tára

IV.

392. 1. ( s z ü l e t é s é n e k

éve

hibásan van 1784-re téve.) — Ferenczy és
Danielik, Magyar írók I. 206. — Haan L.,
Jena Hungarica 124. — Magyar tud. Akadémia
Évkönyve

V I I I . 1860. — Toldy F., Ö s s z e g y ű j -

tött Munl ái V. (Gyászbeszéd.) — Mokos,
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen
90. — Petrik

Bibliogr.

Horváth Zsigmond,
cziszterczi rendi
áldozópap és tanár, szül. 1822. júl. 2.
Győrött; 1840. szept. 17. lépett a rendbe
s 1845. aug. 17. pappá szentelték; gymnasiumi tanár volt 1845—46. Székesfejérvárt, 1846—i 8. Egerben; 1818 — 1850.
lelkész Bakony-Nánán; 1850—54. gymnasiumi tanár Pécsett, 1854—55. Székesfejérvárt, 1855—84. Egerben, egyúttal
1873-tól ugyanott alperjel. 1884-ben nyugalomba vonult, Meghalt 1886. febr. 19.
Egerben. — Programmértekezései az egri
kath. nagvgymn. Értesítőjében (1857. A
természettan történetének rövid vázlata,
1860. A fényképészetről, 1861. Értekezés
a háromszögtan körében, 1872 Természettani értekezések, 1873. Tanulmányok
a meteorologia körében, 1875. Az állati
meleg, 1876. A légtünettan fejlődése és vívmányai. 1877—79. Az egri főgymnasiumnál elhelyezett országos meteorologiai
fiókintézetnek 1876—78. észleletei, 1878. A
levegő fontossága egészség tekintetéből,
1879. A természetben működő erők egységéről, 1880. A bor vegytanilag kezelve);
czikkei az Egri Értesítőben (1861. Eszmetöredék a természettan hasznáról, A
lőgyapot, Az ezüstölésről. Az alumíniumról, A léghajózás történetének rövid vázlata, A fényképészetről, A szines füzekről, A föld alakjáról, Newton Izsák és
Kepler János életrajza); az Orvosok és
természetvizsgálok Munkálataiban (XIII.
1869. A lebkőhullás történetének rövid
vázlata, különös tekintettel a hazánkban,
valamint az 1868. jan. 30. hullottra); a
Természetben (1875. A párolgás befolyása
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a szerves testek nedveinek mozgására,
Az éghajlat befolyása az emberi természetre, A természettudományok haszna
és azok ismerete által a közéletben előforduló némely balhiedelmek megczáfolása), az Egerben (1875. A hullaégetés
ellen, 1876. A mireny.) — Munkái: 1.
Elemi számtan
a tanuló ifjúság számára. Pécs. 1851. Két rész. — 2. Liebig
és Platen. Carriere után közzé teszi.
Eger. 1875. (Különnyomat az Egerből.)
A rziszlerczi

rend

Emlékkönyve.

B p e s t , 1896.

345. 1.

Horváth Zsigmond
(vezekényi), volt
gymnasiumi tanár és kir. tanfelügyelő,
szül. 1837-ben Albertin (Pestm.); kitűnő
tehetség volt és jeles philologus (az újgörög nyelvet folyékonyan beszélte); de
állhatatlan természete miatt sehol sem
volt maradása. 1861-től helyettes, 1863tól pedig rendes tanár volt a pesti ágost.
evang. gymnasiumban, hol 1869-ben rövid ideig mint helyettes igazgató is működött. A 70-es évek elején egész családjával Oroszországba költözött, hol
nyolcz évig Pétervárott élt, mint egyik
császári felsőbb tanintézet tanára. Midőn
haza jött, 1879. szept. kinevezték ideiglenes tanfelügyelőnek Szolnok-Doboka
megyébe. De ez állásában sem maradhatott meg. Olynemű viszályok és rendetlenségek fordultak elő kerületében,
hogy felfüggesztették állásától. Ekkor közel elzülléséhez betegesen élt a fővárosban; többször kellett rajta gégemetszést végrehajtani. Meghalt 1884. jún.
13. Pesten a Rókus-kórházban. Temetéséről régi barátja Keleti Károly gondoskodott. — Programmértekezései a pesti
ág. ev. gymnasium Értesítőjében (1861.
Kivánatos-e a most élő görögök népnyelvének tudása a régi írók helyes megértésére és magyarázására?, 1863. és 1864.
A görög dialektusok rövid ismertetése
nyelvtörténeti szempontból.) Czikke a
Budapesti Közlönyben (1871. 90. sz. Az
úgynevezett byzanti szent-kép festészet-
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ről.) — Munkái: 1. Görög nyelvtan
1.
rész. Alaktan. 2. rész. Mondattan. Pest.
1865—66. (1. rész 2. kiadás. U. ott.
1871.) — 2. Latin prosodia es metrika.
U. ott, 1867. — 3. Plato, Socrates védelme és Kritója. Magyarázta. U. ott,
1867. (2. k, U. ott, 1875. Görög és latin
remekírók 1.) — 4. Chrestomatia
Xenophon Cyropaediája, Anabasisa és Socrates nevezetességeiből. Magyarázta Schenkl
Károly, ford. U. ott, 1867. (2. k. U. ott,
1874. Görög és latin remekírók 2., Ism.
Egyet. Philol. Közlöny 1885.) — 5. Siebelis János, Tirocinium, poeticum, vagyis
olvasmányok latin költőkből kezdők számára, ford. U. ott, 1867. — Szerkesztette a Budapesti Tanáregylet Közlönyét
1867-ben ápr.—decz.
Bartl

é s Felsmann,

A

magyarországi

kö-

zéptanodák Névkönyve. Pest, 1868. 57. 1. —
Néptanítók

Lapja

1879. 378. 1. — Petrik

v é s z e t e . — Egyetértés

1884. 163. SZ. —

KönyDole-

schall, E. A.. Das erste J a h r h u n d e r t . Bpest.
1887. 132., 174. 1.

Horváth Zsigmondné (Csapliczky Lilla), előbbinek neje. — Czikkeket írt a
szépirodalmi lapokba, így a Nefelejtsbe
(1859. Szózat a nevelés barátaihoz.) —
Munkái: 1. Olvasókönyv gyermekek és
leánynövendékek számára. Pest, 1871.
— 2. Egy orosz nihilista nő. Korrajz.
Bpest, 1890.
Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein
vészete.

Köny-

Horváth Tholdy Kozma
(széplaki,
nagyszalontai és fekete-báthori gróf),
tengerész hadapród, gróf H. Lajos József
és gróf Bethlen Irma fia, szül. 1864. jan.
1.; meghalt 1884. okt. 28. Kolozsvárt. —
A gróf Kreith-féle Szemlében (1884. 14.
sz.) közölte naplójának (1884. febr. 16.)
Bahiára (Brazilia) vonatkozó részét.
)I. Nemzetiségi

Zsebkönyv.

B p e s t , 1888. 128.

1. és gyászjelentés.

Horváthy
tartózkodott
nek a véres
voltak saját
nem akarták

Ferencz, Korpona városban
volt, többek példájára, kiktörök háborúban vagy nem
erős váraik, vagy ha voltak,
azokban az ellenséget be-
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várni. Itt írta Korjegyzeteit 1587—89-ről
a család genealógiájával 1277-től. melyet
az Új M. Múzeumban (1858. 51.1.) Kubinyi Ferencz közölt.
Horváthy Ferencs, kath. plébános, szül.
1803. okt. 30.; a theologiát Pesten 1826ban végezte; 1827-ben az esztergomi papiintézetbe lépett és aug. 30. fölszentelték ; segédlelkész volt Kőhíd-Gyarmaton ;
1830. plébános lett Helembán (Hontm.);
1834. ápr. 9 Óhajra ment, 1848. szept.
7. Nadlányba, hol 1850. ápr. 16. meghalt. — Munkái: 1. Egyházi
beszéd.
melyet hébeczi búcsú alkatmatosságával
Pünkösd után 11. vasárnapon 1829. eszt.
tartott. Esztergom. — 2. Egyházi beszéd., melyet pünkösd után 12. vasárnapon 1830. Hébeczen tartott. U. ott.
Petrik Bibliogr. — Zeitiger,
C s a r n o k a 184. — Némethy,

Egyházi írók

Ludo v.. Series P a -

rochorum 633. 1.

Horváthy Imre {István),
kegyestanítórendi áldozópap és tanár. szül. 1779.
aug. 16. Disznóson (Hontm.); 1795. okt.
1. lépett a rendbe Trencsénben; gymnasiumi tanár volt 1797—99. Rózsahegyen,
1800. Kőszegen r 1801—02. Váczon bölcselethallgató; 1803. Selmeczen gymn.
tanár; 1804. ápr. 8. miséspappá szenteltetett föl Nyitrán, hol 1804—5. theologus volt; gymnasiumi tanár 1806—08.
Kis-Szebenben, 1809—12. Podolinban,
1813-14. ismét K.-Szebenben, 1815—17.
Kalocsán, 1818—37. Temesvárt; 1838—
46 spirituális és vice-rector. 1847—49.
tanár. Meghalt 1849. augusztus 14. Temesvárt. — Munkája: Carmen quo ill.
ac rev. Andreas Szabó primus episcopus Cassoviensis dum dioecesim suam
visitans collegium Cibiniense scholarum
piarum gratiose inviseret a gyinnasio
ejusdem salutatus est. Die 14. Julii
anno 181H. (Eperjesini.)
Petrik

Bibliogr.

Horvátovszky Zsigmond, orvosdoktor,
bártfai (Sárosm.) származású. — Munkája: Flora Tyruaviensis
indigena. Pars
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prima. Quam cum annexis thesibus authoritate et consensu. . .universitatis rectoris
.. . pro consequenda suprema medicinae
laurea, et juribus et privilegiis eidem
annexis 1774. . . . publice disquisitioni
exponet. Tyrnaviae. (Kétséget nem szenved, hogy ezen mű Winterl tollából került ki.)
Szinnyei

Könyvészete.

Horvay Róbert, bölcseleti doktor és
középiskolai tanár, szül. 1878-ban Felkán (Szepesm.) ; a gymnasiumot Iglón
végezte, modern-philologiai tanulmányait
a budapesti egyetemen, hol 1894 ben
tanári s bölcseletdoktori oklevelet nyert.
Jelenleg tanár a debreczeni kereskedelmi
középiskolában. — Egy bírálata van az
Egyet. Philol. Közlönyben (1894.) —
Munkája: A XVIII. századi német mese.
A budapesti kir. m. tudom, egyetem bölcsészeti karától jutalmazott pályamű.
Bpest, 1894.
A m. n. múzeum könyvtárában levő példányról és a budapesti egyetem jegyzökönyvéből.

Horwitz Náthán, orvosdoktor, bródi
(gallicziai) származású; később Tarnopolban orvos. — Munkája : Dissertatio
inaug. medica de phthisi hepatica. Pestini. 1832.
Szinnyei

Könyvészete.

Hory Béla, árvaszéki elnök, Hory Farkas ev. ref. lelkész s Aumüller Rozália
fia, szül. 1845. június 1. Magvar-GyerőMonostoron ; tanulmányait a ref. kollégiumban és a pesti egyetemen végezte.
Kolozsvárt hivataloskodása mellett az
irodalomnak is élt. A kolos-kalotai egyházmegye algondnoki hivatallal tisztelte
meg. Jelenleg Kolozsvármegye árvaszékének elnöke. Tagja az erdélyi irodalmi
társaságnak, melynek egyik szervezője
volt. — Tárczát, rajzot és vegyes czikkeket írt a M. Polgárba a Századokba
(1869. A magvaródi pecsét), a Jónás Lapjába (1873. Egy kiszakított lap Ihász
Dániel naplójából), a Petőfi-Múzeumba
(1892. Petőfi Sándor Kolozsvárt). — Mun41.

it

sajtó

alá

adatott

1896.

márczius

15
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kái: 1. A nagy napok 1848—49-ben, a
magyar szabadságharcz rövid naplója.
Kolozsvár, 1873. — 2. Ilonka
könyve.
U. ott, 1883. — 3. A tűzoltók, vígj. egy
felv. U. ott, zenéje Sigmund Ákostól. U.
ott, 1883. (és 1895.) — 4. Községi elöljárók teendői gyámügyekben.
U. ott,
1883. — Szerkesztette Moldován Gergelylyel a Részvét-Albumot a marosvásárhelyi árvaházak javára (Kolozsvár. 1872;
ebben két költeménye s egy beszélye van);
a Társadalom cz. hetilapot 1874. jan.
3-tól szept. 26-ig és az Újvilág cz. nagy
naptárt Kolozsvárt 1874-re.
Petrik Könyvészete. —• Kiszlingstein Könyvészete. — Corvina 1895. 2G. sz. és Dombi
Lajos szives közlése.

Hory Etelka.
mondné.

L. Gyarmathy

Zsig-

Hory Farkas, ev. ref. lelkész, terebesi
H. András birtokos és Rácz Zsuzsánna
fia. szül. 1813. okt. 30. Kótajban (Szabolcsm.); atyja még gyermekkorában elhalt és anyja nyolcz árva gyermekével
Erdélybe költözött; gymnasiumi tanulmányait a zilahi s később a kolozsvári
ev. ref. kollégiumban kezdette s folytatta ;
a theologiát is ugyanott végezte. 1839ben ugyanott segédlelkész volt. 1840. okt.
4. magyar-gyerő-monostori pappá választatott meg. Hívei a gyenge hivatali előde
alatt a templomtól egészen elszokva, anynyira eloláhosodtak. hogy egymással való
társalkodásukban is e nyelvet használták.
A fiatal pap nagy buzgósággal fogott a
mentő munkához ; nagy fáradsággal és
hosszas küzdéssel sikerült végre híveit
visszamagyarosítania. E nemes mentő
munkában hűséges segítő társa volt neje
borosnyai Aumüller Rozália, kivel 1842ben esküdött meg. A költői lelkületű pap
a'házi s gazdasági dolgokkal nem sokat
foglalkozott, mint neje kedélyesen megjegyezte: a Farkas gazdálkodása a Pegazuson való lovaglásból áll, de ott volt
neje. ki elvégzett helyette is mindent.
Temetési s más egyházi nagy ünnepélyek
Id

S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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alkalmával a díszszónok mindig ő volt;
így az 1858. nagyenyedi zsinaton is. Az
egyház terén kifejtett buzgóságáért 1853ban tanácsbíróvá. 1858. aljegyzővé s 1864.
főjegyzővé választották. 1863-tól 1871-ig
mindig jelen volt az egyházkerületi zsinatokon s közgyűléseken. Híresek voltak
zsinati alkalmi poémái, melyekben humoros kedéiylyel felfrissítette a munkában
kifáradt paptársait. Nejét 1869. máj. 5.
elvesztvén, e fájdalom megtörte, elbetegesedett és majdnem félévig tartó kínos
szenvedés után 1872. okt. 25. meghalt
M.-Gyerő-Monostoron. — Költeményeivel
a Kolozsvári Reményben (1840.) és az
Athenaeumban (1840.) lépett föl először ;
írt czikkeket a kolozsvári Vasárnapi Újságba (1844—45. hol Nagy Ferenczczel
is polemizált); több czikke s költeménye
jelent meg a pesti Vasárnapi Újságban
is (1854—59. többi közt Debreczeni Márton életrajza, Nemes vetély cz. dicséretet
nyert balladája s népdalaival háromszor
nyert ugyanott pályadíjat); az Erdélyi
Múzeumban (1857. Az árva cz. költői
beszélye); írt még költeményeket a M. Néplapba (1857.;, a Divatcsarnokba (1859.)
és a Hölgyfutárba (1860-61.); a Hazánk és a Külföldbe (1867. 40. sz., 1868.
6. sz. Vasvári Pál hamvait illető helyreigazítások.) — Munkája:
Költeményei
Kolozsvár, 1858. — Levele K. Papp Miklóshoz M.-Gyerő-Monostorról 1864. nov.
5. (gyűjteményemben, mely levéllel egy
egyfelvonásos vígjátékát küldte meg neki,
melyet a pesti bíráló választmány akkor
már rég elfogadott volt, előadatás végett).
Benkő is (Magyar Színvilág 69. 1.) említi
Házi barát cz. eredeti színművét, (melynek kézirata megvan a m. n. színházban)
— Izsó Miklós a híres Népdal hősét az
ő pályadíjnyertes népballadáihoz faragta.
Budapesti
napi

Újság

Közlöny

1872. 249. SZ.

1872. 4 4 . SZ. N e k r .

1878. 328. 1. — Erdélyi

ľrot.

—

Athenaeum

nagy

Vasár-

Figyelő

Közlöny

38. sz. .és Hon 1879. 237. sz.
Zsigáné.)

—

—

V.

1879. 37.,

(Gyarmathy
képes

Naptára

1868., Mihálcz Iílek szives közlése Gyar-
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matby Zs -nétól nyert adatok után és gyászjelentés.

Hosszú Demeter, görög kath. lelkész,
szül. 1792. nov. 7.; a papi pályára lépett
és 1816-ban áldozó pappá szenteltetett;
plébános volt Nagy-Lóznán (SzolnokDobokam.), Domahidán, 1853-tól pedig
Szaniszlón (Szatmárm.). Meghalt a 60 as
években. — Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1825. IV. Hazafiúi gondolatok töredékei), a Hasznos Mulatságokban
(1842. 28. sz. Ajánlat a tudós hazafiaknak, hogy a városok, faluk neveiben bővebben keressék a régiség nyomait.) —
Munkái: 1. Mélt. és főt. Laicsák
Ferencz úrnak, nagyváradi megyés püspöknek tiszteletére: midőn a rozsnyói főpásztori székéből a nagyváradiba lett
általlépése. Nagyvárad (1827. Költemény).
— 2. Vale Syntagma
ill. et rev. dni
Josephi Vurm antea Varadiensi nunc
vero Nitriensi episcopi. . honoribus adornavit. U. ott, 1828. (Költ.) — 3. Tissserötévi kossorú Vécsei és Hajnácskői
báró Vécsev Miklós úr tiszteletére, midőn
szathmár vármegyének főispányi méltóságára emeltetett; és 1833. márcz. 11, hivatalába béiktattatott.Nagy-Károly. (Költ)
— 4. Hálahangszó
a következendőségig
. . .Donembergi szül. Thólnauer Rozália
asszony néh. Bagossy Károly úr özvegyének általa. . . . a kaplonyi gör. egy,
sz. egyház előtt felállított kereszt és státuák . . . felszenteltetése alkalmával. (U.
ott, 1834. Költ.) — 5. Lugubre
monumentum
in extremum pietatis officii
Francisci Primi. .. dum inter primam et
secundam Marţii 1835 diem supremam
viveret positum a clero curato dioecesis
g. r. c. Magno-Varadinensis partium
Szathmariensium, signanter venerabilis
districtus vice archidiaconalis MagnoKarolinensis moesto ac lugente spiritu.
U. ott.
Universalis

Schematismus

Ecclesiaslicus.

Bu-

dae, 1842—43. — Schematismus Magno-Varadinensis G. C. 1853., 1861. — Petrik Bibliogr.

Hosszú István,

ág. ev. lelkész, nemes

1316

H. Pál és Szucbovszky Judit fia, sz. 1755.
aug. 16. Turolukán (Nyitram.); 1774.
ápr. 29-től a debreczeni ev. ref. főiskolában, 1779-ben a pozsonyi ág. ev. lyceumban tanult; az 1780. nyári félévben
a jenai egyetemen iratkozott be ; innét,
bevégezvén tanulmányait, 1783-ban a
csehországi hermanseiffeni ág. ev. egvházban lett lelkész; 1784-ben Miskolczra
hívták papnak: innét 1792. Pádárra.
1802. Losonczra helyeztetett át, hol 1808márcz. meghalt. A jenai latin tudós társaságnak tagja volt. —Latin költeményeket
írt, melyek nyomtatásban is megjelentek.
— Munkái: 1. Sincerum amoris et pietatis erga virum cl. doct. Joannem Georgium Stretsko rectorem gymn. Posoniensis A. C. . . . cum feliciter sibi redeuntem diem 24. Apr. nomini suo sacram
incolumis recoleret,documentum ab ovantibus auditoribus . . . testatum . . . carmen
recinente. Posonii, (1779.) — 2. Erste
Predigt vor der evangelischen Gemeinde
in Hermanseiffen einem Fürst Schwarzenbergischen Orte des Bidschower Kreises in Böhmen den 20. April 1783 gehalten. Prag.
Bartholomaeides, Notitia Comit. Göffiör.
Leutschoviae, 1806—08.. 418. — Haan, Jena
Ilungarica 88. — Petrik Bibliogr. és Bakóezi János szíves közlése (a debreczeni főiskola jegyzökönyvéből).

Hosszúfalussy Gyula, (hosszúfalvi),
m. kir nyug. honvédszázados; a königrätzi csatában mint kadet szolgált a Vasaezredben, több sebet kapott és fogságba
esett. Briegben félévig volt fogva. Haza
kerülvén, könnyelműen eltékozolta birtokát és öngyilkossági kiserletet is tett, de
kiépült. 1871-ben hadnagygyá neveztetett
ki; 1892-ben mint százados ment nyugdíj bas jelenleg Mi:kolczon lakik. — 1879—
80-ban hosszabb utazást tett Egyiptomba
s Nubiába Csoma József társaságában.
Ezen utazásáról leveleket írt a Pesti
Hírlapba (1880. 15. sz.) és a Magyarország és a Nagyvilágba (1880. 4., 35.
43. sz )

Hosszúfalussy—Host

1817
Pesti

Hírlap

1880. 15. s z . é s

testvér-bátyjá-

nak H. K á l m á n n a k szives közlése.

Hosszúfalussy Kálmán
(hosszúfalvi),
földbirtokos és nyug. miniszteri titkár,
előbbinek testvér bátyja, szül. 1832.
márcz.. 26. Felső-Ábrányban (Borsodm.);
iskoláit a II. bölcseleti osztályig a miskolczi ev. ref. lyceumban végezte. 1848ban honvéd lett és hadnagygyá léptették
elő; részt ve't a temesvári ütközetben.
A szabadságharcz után iskoláit nem
folytathatta; de Indali Péter jeles paedagogus házában falun levén mint nevelő,
annak utasításai szerint tanult és olvasott, különösen jogi könyveket. 1857-ig
Felső-Ábrányban lakott atyjánál; azontúl Tisza-Dadán (Szabolcsm.) saját birtokán és gazdálkodott. 1871-ben abba hagyván a gazdálkodást, Pestre tette át lakását
és jún. a m. kir. pénzügyminisztériumba
lépett be mint fogalmazó ; 1883 első napjaiban mint miniszteri titkár az ó-budai m. kir. jószágigazgatósághoz ment
át és 1887. nov. nyugalomba vonult.
Utazott Németországban, Francziaországban és Svájczban. — Az irodalom tanulmányozására s az írói pályára Szemere Pál és Miklós buzdították. Költeményeket írt a Szikszói Enyhlapokba
(1853), a Divatcsarnokba (1853), a Keletbe és több naptárba; novellákat a
Hölgyfutárba (1851) s a Budapesti Viszhangba. A komolyabb irodalommal 1866ban kezdett foglalkozni, mikor az ínség
és bank-kölcsön cz. czikke megjelent,
melyet több lap átvett, s az Ínséges köl
csön az ő általa javasolt módon osztatott
ki. Időközben még az Ágai Adolf által
szerk. Magyarország és Nagyvilágban és
a Független Újságban jelentek meg szépirodalmi dolgozatai s ford, novellái német, franczia, angol és orosz írók után.
Czikkei a Haladásban (1872. 18., 25.,
30. sz. A főrendiház reformjáról, 39. Néhány szó a munkás kérdés megoldásához ; ezeken kívül minden héten egy-két
-czikket írt a lapba); a Honban (1872.
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82. sz. esti kiadás, A földhitel mozgósításról értekezett); a Közvéleményben
(1877. 99. és 184. sz. K—n jegy alatt
két czikk, utóbbiban az Ausztria-Magyarország és Németország közti szövetségről) ; a Pesti Naplóban (1888. 133. sz. A
kincstár és a kegyurasági ügyek); a Budapesti Újságban (1890. 86. sz. A földbirtokos osztály és a nyilt hitel); a Független Újságban (1891. 69.. 76., 101. sat.
szépirodalmi czikkek Száva név alatt
14 számban). Az országos kaszinó felállításának eszméjét szintén ő pendítette
meg először; írt még a Testvérbe s az
Ellenőrbe; végül a Bolond Istókban is
több humorisztikus czikke jelent meg. —
ssavasati
jog
Munkája: As általános
és a községenkénti titkos szavazásról.
Pest, 1871. (Egy hazafi álnév alatt.) —
Álneve s jegyei: Száva, H. K. és K—n.
Önéletrajzi adatok.

Hosszúfalussy Lássló (hosszúfalvi),
földbirtokos, előbbinek testvéröcscse, szül.
1837-ben; borsodmegyei közgyám volt.
Meghalt 1882. febr. 4. Miskolczon. — Egy
költeménye van a Müller Gyula nagy
Naptárában (185L), czikkei vannak a
Gyakorlati Mezőgazdában (1874. Az ausztráliai búza kérdéséhez) és a Dapsy László
által szerkesztett Magyar Földben (ezen
lapba még egy tört. czikket is í r t : Nagy
Péter czár végrendelete cz.).
Gyászjelentés és testvérbátyjának H. Kálm á n n a k szives közlése.

Hosszútóthy György
(hosszútóthi),
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem követe
volt a török portán 1627-ben. Ezen követségéről írt tudósítása: Relatio legationis. . . qua ad Principem Transylvaniae
Gabriele Bethlen functus est. (Kovachich,
Scriptores rerum Hungaricarum Minores.
I. Budae, 1798. 2 7 7 - 2 8 5 . 1. Kézirata a
pécsi püspöki könyvtárban van.)
HaĽachich, Scriptores rerum Hung, minores. 15udae. 179S. I. Series Chroiiologiea
Diariorum 41. 1.

Host Miklós Tamás, orvosdoktor, cs.
kir. udvari orvos, szül. 1761. decz. 6.
42*

Fiúméban; a bécsi egyetemen végezte
tanulmányait, hol orvosdoktorrá avatták ;
később cs. kir. tanácsos és Ferencz császár és király udvari orvosa lett; fiatalabb korában barátjával Jacquin Józseffel
botanizált az ausztriai tartományokban,
Horvátországban és Magyarországban is.
1793-ban Ferencz császár az ő ajánlatára
alapította a Belvedere melletti kertet, melyet ausztriai növényekkel ültettetett be.
Meghalt 1834-ben Schönbrunnban (Bécs
mellett.) — Munkái: 1. Synopsis
plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium. Viennae, 1797.
— 2. Icones et descriptiones graminorum
Austriacorum. U. ott, 1801 — 1809. Négy
kötet (négyszáz színezett tábla rajzzal.
Ezen műben vannak a magyarországi
ritkább és új fajú füvek, melyeket Waldstein és Kitaibel Hostnak átengedtek és
saját díszmunkájokban nem vettek föl.)
— 3. Flora Austriaca. U. ott, 1827—32.
Két kötet. — 4. Salix. Vol. I. U. ott, 1828.
Kanitz, August, Versuch einer Geschichte
der ungarischen Botanik. Halle, 1805. 129. 1.
— Szinnyei
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K ö n y v é s z e t e 999. 1.

Hostinský Zdboj (családi nevén Kellner Péter), megyei szolgabíró, polömi
(Gömörm.) származású ; a gymnasiumot
Rozsnyón és Lőcsén, jogi tanulmányait
Pozsonyban végezte. Itt ismerkedett meg
Sturral, mire annak lapjánál 1848-ig működött. A szabadságharcz után a Bachkorszakban szolgabíró volt Gölniczbányán,
Lőcsén és Gömörben. A kiegyezés után
állás nélkül maradt Rimaszombatban,
hol 1873. aug. 10. megbalt. — Politikai
czikkeken kívül írt költeményeket, aesthetikai s tudományos értekezéseket és egy
szomorújátékot : Svätoslavicovci 1869.
(Svetoszlávfiai.)— Munkája: Starávieronauka slovenská. Pest, 1870. (Az ó-tót
mythologia.)
Vlcek, Dejiny Literatúry Slovenskej. Turocz-Szent-Márton,

1890.

—

Pallas

Nagy

Le-

xikona IX. 407. 1. (Sebesztha.)

Hoszmann János, ág. ev. lelkész, rozsondai (Vallis rosarum, Nagy-Sink-szék)

származású ; 1622 körül Danzigban. tanult. Visszatérte után 1626. jún. 26. Riomfalván ordináltatott papnak. 1636-ban rozsondai lelkész lett; 1646-ban mint kisdi
káptalan-dékán Százhalomra ment. hol
1654-ben meghalt. — Munkái : 1. Hypothesis Augustae
Confessionis ţvyjoîidc
De persona Jesu Christi. Disp. Praeside
Andrea Hojer d. 20. April 1622. Dantisci.
— 2. Disputatio
extraordinaria,
de
Electione Filiorum Dei ad vitám aeternam die 21. April 1623. U. ott.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n i i . 220. 1.

Hosztinszky János,
ügyvéd; szül.
1821. febr. 12. Kis-Tapolcsányban (Barsmegye) ; a pozsonyi kir. törvényszék elnöke volt 1875-ig, mikor országgyűlési
képviselőnek választatott meg és az maradt 1881-ig. Pozsonyban az ő indítványára alakult meg a casinói könyvtár
1865. jan. 15., mely az ő buzgósága folytán 1869-ben 2247 kötetre szaporodott. Jelenleg Pozsonyban él és kitartö
szorgalommal vesz részt a társadalmi
s közművelődési mozgalmakban; a pozsonyi közművelődési egyesületnek igazgató választmányi tagja. — Költeménye
a Hölgyfutárban (1850. II.); levelezője
volt Pozsonyból a Pesti Naplónak (1861.,.
1863.); jogi czikkei vannak a Pozsonyvidéki Lapokban (1874. decz. Titus álnév
alatt); a Honban (1877. 63., 66. sz. A
birói sommás eljárás tárgyában); országgyűlési beszédei a Naplókban, a Pozsonyvidéki Lapokban és Pressburger Zeitungban. — Munkája : Aus
halbvergangenen
Tagen. Briefe und Reden nach dem Ungarischen. Pressburg, 1875.
Budapesti

Közlöny

18P9. 8. SZ é s Ö n é l e t r a j z i

adatok.

Hottovinszky Károly, r. kath. plébános, szül. 1841. okt. 21. Balassa-Gyarmaton; iskoláit Selmeczbányán, Nagy-Szombatban és Esztergomban végezte ; 1868.
aug. 2. fölszenteltetett, mire segédlelkész
volt Vaj kán, Prukkon, 1870. Tallóson,
1871. Ipolynyéken, 1872. B.-Gyarmaton

Houchard —Hoványi
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1877 végén ugyanott plébános-helyettes
lett, 1884. febr. 16. óta pedig plébános;
1892. nov. alesperesnek neveztetett ki.
— Mint növendékpap a pesti magyar
•egyházi irodalmi iskolában feltűnt: A
szentek tisztelete az egyházban cz. munkájával ; írt szent beszédeket a Kath.
Lelkipásztorba, a Jó pásztorba és a Nógrádi Lapokba. Pályadíjas műve : András
bácsi, elb. az István bácsi Naptárában
(1869.)
Zelliger

Alajos,

Egyházi írók Csarnoka.

N a g y s z o m b a t , 1893. 184. 1. — Némethy,

Lu-

dov.. Series Parochorum 633. 1.

Houchard Ferencz, gó'zhajó-kapitány,
(egyik őse H. János a franczia forradalom rémbizottsága által 1793. május 17.
guillotinnal végeztetett ki); szül. 1822ben Marosvásárhelyt, hol a gymnasiumban tanult; két évig a kincstári tanács
mellett az erdőszeti osztályban gyakornokoskodott; azután a selmeczi akadémián a bányászatot és erdőszetet tanulta ;
innét Triesztbe ment és tengerészszé képezte magát. Beutazta kelet kikötőit.
1846-tól dunai gőzhajó-kapitány volt;
1860 óta a Luczenbacher testvérek gőzhajózási vállalatánál szolgált. 1865-ben
az első magyar gőzhajózási vállatat rendező kapitánya lett; de ez állásában nem
sokáig maradt, mert a vállalat megbukott. 1869. febr. 27. Pesten alakult az
országos gőzhajózási társaság, melynek
vezérigazgatója volt szintén rövid ideig,
miután ezen vállalat sem állhatott fenn
sokáig. — Czikkei a Vasárnapi Újságban
(1863. Gyújtó Károly tengernagy); a Békésmegyei Közlönyben (1894. 22. szám.
Hazaáruló-e Görgey?)
Nagy Icán, Magyarország Családai V. 120.
1. (Neve Hochárdnak írva.) — A Hon 1869.
103. SZ. — Hazánk

és a Külföld

1865.

22., 23.

sz. arczk.

Houchard József, nyug. m. kir. sóbányanagy, előbbinek testvérbátyja; 1823tól a selmeczi bányász-akadémián tanult; azután bányatiszt lett; 1848—49ben nemzetőrségi őrnagy volt; később
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m. kir. sóbányanagy volt Parajdon (Udvarhelym.) Meghalt 1883. decz. 22. Budapesten 82 éves korában. — Czikkei a
M. orvosok és természettudósok Munkálataiban (V. 1845. Jegeces sótermés közti
szénről, X. 1865. Vázlatok a székelyföldi
sóképletekről, XIV. 1870. Magyarország
sóügyérül, XV. 1872. Az Alsó-Fehérmegyeben F.-Váradján kutatás alatt levő
kőszéntelep viszonyairól és annak fölfedezése utáni horderejéről mind pénzügyi,
mind pedig nemzetgazdászati tekintetben);
a Magyarországban (1867. 177. sz. A sóügy fontossága hazánkban).
Gyászjelentés.

Hounold János, protestáns főtanító
és igazgató (rector) volt a selmeczi iskolában 1585-től 1594-ig. — A tanácsnak előterjesztést tett 1587-ben az iskola
viszonyairól s a teendő javításokról. (A
városi levéltárban.)
Franki, A hazai s külföldi iskolázás a
XVI. században. Bpest, 1873. 151. 1.

Hoványi F'erencz, bölcseleti s theologiai
doktor, nagyváradi kanonok és a m.
tudom, akadémia tiszt, tagja, H. János
malommester, ki erdélyi régi nemes család ivadéka volt, és tamásfalvi Turi Jozefa fia, szül. 1816. ápr. 2. Kőrös-Tarjánban (Biharm.); a nagyváradi főiskolában 1824-ben kezdte tanulását és ott
négy latin osztályt végzett; 1829-ben
Temesvárra ment a rhetorica s poézis
tanulására, főleg hogy a német nyelvet
is elsajátítsa. Váradon végezte a két bölcseleti osztályt. 1832-ben a papi pályára
lépett és a bécsi Pázmány-intézetbe küldték. Bécsben két szigorlatot tett, Pesten
pedig bölcseletdoktori oklevelet nyert és
1836-ban visszatért Nagyváradra. Itt a
püspöki papnevelő tanulmány-felügyelője
s reggeli hitszónoka lett; a Lajcsák
Ferencz püspök által alapított vallásos
gyermekek-intézetében a hittan előadásával is foglalkozott. 1838. október 4.
áldozópappá szenteltetett föl. E közben
theologiai doktorrá avatták. Az egyház-
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megyei hivatalban igtatóvá, utóbb szentszéki jegvzó'vé, 1840-ben pedig püspöki
titkárrá neveztetett ki. Az 1839. országgyűlésen Pozsonyban püspökével együtt
küzdött az akkoriban nagy tűzzel vitatott vegyes-házassági kérdésekben. Később
b. Bérňer László püspök mellett is, ki
által szentszéki ülnökké neveztetett ki,
mint titkár működött 1843 végéig, midőn
váradi-velenczei plébánossá s a körösvölgyi kerület helyettes alesperesévé lett;
még azon év aug. 15. elment SzilágySomlyóra (Ivrasznam.) plébánosnak; kerületi rendes alesperes és az ottani gymnasium felügyelője is>olt 1847-ig ; itt új
iskolákat építtetett. Krasznamegye megválasztotta táblabirájának. 1847-ben a
budapesti egyetemen a hittan tanárának
neveztett ki; azonban még azon évben
ő felsége a király és testvérei magyar
nyelvtanárának hivatott meg. 1849-ben
nagyváradi kanonokká, 1853. a ker. szent
Jánosról cz. nagyváradhidi préposttá, a
pápa által pedig 1854 végén házi praelátussá neveztetett ki. 1846-ban beutazta
Erdélyt, 1847. Német-, 1850. Olaszországot
és 1856. a Szentföldet. A m. tudom,
akadémia 1858. decz. 15. tiszteleti tagjává
választotta. A zsinati vizsgáló bizottmány
elnöke volt. Meghalt 1871. decz. 11.
Nagyvárad-Olasziban. Jótékony adományait Ferenczy és Dánielik (M. írók, I.
212. 1.) felsorolja. — Költeményei és
czikkei vannak a M. Kuril*, melléklapjában a Sokfélében (1832—36); Nagyváradon a 40-es években irodalmi társulatot alakított; a Religióban (1844—45, A
lelkipásztorság terhei és vigasztalásai cz.
levelei); a M. tudom. Akadémia Értesítőjében (1859. Bölcsészeti zátonyok és
örvények). A szent István-társulat által
kiadott Egyetemes M. Encyclopaediának
is munkatársa volt. — Munkái: 1. Gyakori használata
az égő gyertyáknak
a
ker. katholikus anyaszentegyház szertartásaiban, mint eszköze a vallási épülésnek: kifejtve egy Gyertyaszentelő boldog-
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asszony ünnepén tartatott egyházi beszédben. Nagyvárad, 1838. — 2. Az Ür
háza a mi üdvösségünk
hajléka, előadva a tiszt, sz-ferenczrendű capucinus
szerzet nagyváradi egyházában, midőn
ez 1836. jún. 21. tűzvész által történt
elpusztulása után felépülvén, újra fölszenteltetett 1838. máj. 20. U. ott. 1838.
— 3. A szerzetes élet hasznos és üdvös
volta. Alkalmi egyházi beszéd a sz.
Orsolya rendét követő szűz szerzet várad-olaszi egyházában nov. 22. 1838. U.
ott. — 4. Isten iránti
hűség legszebb
katonai
disz. Egyházi emlékbeszéd a
37. sz. magyar gyalog ezred alapításának százados ünnepén, a n.-váradi erősség templomában szept. 8. 1841. U. ott.
— 5. A vallás tökéletesítése. Megfejtve
a derecskei r. kath. egyház helyreállításának százados ünnepén jún. 29. 1842.
U. ott. (Az 1—5. sz. munkák névtelenül
jelentek meg.) — 6. Szent István
szelleme. Nemzeti ünnepén Bécsben, a t. t.
kapuczinus atyák templomában 1847.
Kisasszony hava 22. fejtegette. Bécs. —
7. Könyvnélküli
katechismus.
Katholikus lelkészek használatára. Buda, 1847.
(Mai helyesírás szerint leírta és 327 példával bővítve kiadta Huszár Károly, Székesfejérvár. 1891.) — 8, Vallás és szabadság. Sz. István nemzeti ünnepén
Bécsben a kapuczinus atyák templomában 1848. kisasszony hava 20. fejtegette.
Bécs. — 9. Nászkoszorú
Ferencz Károly főherczeg és Sophia Friderika . . . .
ezüst menyegzőjük ünnepére 1849. nov. 4.
U. ott. — 10. Olasz út 1850-ben. U. ott,
1851. Két kötet. — 11. Fensöbb katholicismus
elemei. U. ott, 1853. (2. kiadás. Bpest, 1881—82. két kötet. Házi
könyvtár 38. 39.) — 12. Örömdal austriai császár és magyar király I. Ferencz
József ő felségének Erzsébet Amalia bajor királyi herczegnő ő fenségével boldog
egybekelése ünnepére. Bécs, 1854. — 13
Ujabb levelek a felsőbb katholicismusról
U.ott, 1855. két kötet. (2. kiadás. Bpest

Hoványi—Hozlpeck

1825

1883—85. Ház. Könyvtár 44. 51.) — 14.
Néhány hét a Szentföldön
lS56-ban.
Bécs, 1858. (Ism. Religio 1857. II. 51.,
52.) — Arczképe : kőnyomat Canzi Ágosttól 1856., nyomt. Walzel A. F. Pesten.
Ferenczy

és

Danielik,

M . í r ó k I . 207., I I .

404. 1.—leienkor. Encyclopaedia. Pest, 1858.
189. 1. — Egyetemes
HI. Encyclopaedia
1. — 1871 : Akadémiai
Értesítő
:t20.,

Újság 53. sz. a r c z k .

I X . 2S8.
Vasárnapi

(Életrajza.) —

Némethy

l.ajos, Szent István első apostoli magyar
királyról mondott dicsbeszédek irodalma.
Bpest, 1878. — Ország-Világ 1889. 12. Szám
arczk.

—

M.

Könyv-Szemle

1891.

—

Petrik

Bibliogr. és gyászjelentés.

Hoványi Lajos, nyug. jogakadémiai
igazgató, kir. tanácsos, előbbinek testvérbátyja ; a jogot 1830-ban Nagyváradon
végezte; azután Tisza Lajos, majd Hodossy Imre megyei főjegyzők mellett
gyakornokoskodott; 1832 nyarán mint
Klobusitzky Péter kalocsai érsek és hétszemélvnök jurátusa Pesten tartózkodott;
ugyanazon év végevei Tisza Lajos követtel Pozsonyba ment és midőn ez lemondott, Laicsák Ferencz nagyváradi
püspök jurátusa lett. 1838-ban ügyvédi
oklevelet nyert. 1834-ben mint gyakorló
ügyvéd telepedett le Nagyváradon. 1845
Biharmegye táblabírája lett és 1749-ben
Nagyvárad képviselő testületének tagjává
választották. A nagyváradi akadémiánál
1838—39-ben a magyar jog helyettes.
1841 — 49. a politikai tudományok rendes,
1850—58, a m. magánjog, váltó- s kereskedelmi jog rendes tanára, egyszersmind igazgató, 1 8 5 8 - 6 1 . a magyarmagánjognak, valamint a peres- és perenkívüli eljárásnak nv. r. tanára, 1861-től
187y-ig ismét mint igazgató működött,
azonfelül még előadásokat is tartott. 1879.
okt. saját kérelmére nyugdíjaztatott. A
társadalmi téren is hathatósan közreműködött a helybeli koldus-ápoló intézet,
bölcsőde. Csesztivó-intézet. a Lasino megalakulásánál és a takarékpénztár körül
sat. Meghalt 1882. aug. 17. NagvváradOlasziban 70. évében — Munkája: Vélemény az egyetemek és jogakadémiák
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rendezése tárgyában. Bpest, 1870. (A
Jogtudományi Közlöny melléklete.) —
Levelei Kossuth Lajoshoz 1836. jún. 10,
decz. 17. és kelet nélkül (a m. nemzeti
múzeumban).
Bozúky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. Bpest, 1889. 58. 1. és
gyászjelentés.

Hoxa János, conrector és könyvtárnok volt Vittenbergában, hol állandóan
letelepedett; korponai származású s 1727beniratkozott bea vittenbergaiegyetemre.
— Munkái: 1. Disputatio
de litteris
Canonicis. Vittebergae, 1731. —2. Compendium Theologiae D. Fechtii. U. ott,
1740. (Több alkalmi munkája jelent meg
külföldön.)
Bariholomaeides. Memoriae Ungarorum 224.

Hoynigg János, hivatalnok volt a
székesfejérvári cs. kir. megyei törvényszéknél. — Munkája:
Alphabetisches
Repertórium zum Reichsgesetzblatté des
Kaiserthums Oesterreich und Landesregierungsblatte des Königreichs Ungarn
für die Jahre 1850 bis einschl. 1858.
Ofen. 1860.
Petrik

Bibliogr.

Hosák József, bányamérnök Abrudbányán. — Czikke a M. orvosok és természetvizsgálok Munkálataiban (XV. 1872,
Földtan-bányászati képe a magyar keleti
aranykerületnek általában, és a kincstári füzes szentháromsági aranybányászatnak különösen Három kőny. térképpel és egy fametszettel.)
.)/. orvosok

és természetvizsgálók

Munkálatai

XV. 1872.

Hozlpeck Ignácz Ferencz, a bölcselet
mestere s a theologia baccalaureusa,
szokolóczi (Nvitram.) származású, 1733.
nagyszombati káplán, 1734. május 29.
viszokai plébános volt; 1736. Bélabányára
ment; 1741. októberben kanonok. Eszterházy Imre nyitrai püspök titoknoka
és ceremoniáriusa, az apostoli szék protonotáriusa volt. — Munkája: Obraz
cilomeka sprawedliwého,
togest. nékdy
malých . .pan Hunyady lstwan,.. .skrze
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pohrebnj kázánj . . . w Urmine . . . roku j giát 1836. aug. 7. Pesten végezte; okt.
1743. dne 17 listopadu vstné prednesés decz. Duna-Szekcsőn administrator
seny. Nagyszombat, 1744. (Halotti bevolt. Ekkor Pécsett tanulmányi felügyeszéd.)
lőnek és theologiai helyettes tanárnak
Katona, História Critica XXXIX. 960. —
nevezték ki. 1840. nov. 7. ugyanott vicePetrik B i b l i o g r . — Némethy,
ludov.,
Series
rector; honnét 1847. jan. Vaszaron plébáParochorum 633. 1.
nos lett. 1847. nov. 21-től Magyar-HerteHoznék János, ág. ev. igazgató-tanár,
lenden (Baranyam.) plébános és 1865.
sz. 1798-ban ; 1817. okt. 13. a jenai egyejan. 28. a gödri egyházkerület alesperese.
temen iratkozott be ; a sárospataki főisMeghalt 1872. jan. 9. — Pesten mint
kola tanári székébe 1820. márczius 13.
theologus és később is írt a Munkálatokba
Kövy Sándor igazgató-tanár által igtatta(1835. A temető. 1836. A jövendő életről.
tott be, midőn latin beköszöntő beszédet
1838. Az igéret nagy napja). Négyesi b.
tartott. A nyelveken kívül mü- és gazSzepesy Ignácz pécsi püspök élete. (Egydászati leczkéket is adott. Egyszersmind
házi Tár 1839. XIII.) — Munkája: Tekatekbeta is volt. 1820. máj. 4. Tállyán
metési beszéd néhai Márton István sirtartott egyházkerületi gyűlésben hozatott
halmánál 1831. szept. 21. Veszprém, 1832.
köztudomásra Yay József főgondnoknak
(Többekkel együtt. Ekkor takácsi ev. ref.
a sárospataki kollégiumnak felvirágzását a
káplán volt.)
tett száz éves alapítványa. 1824-ben vált
Briisztle, Recensio. Quinque-Eccl., 1879.
meg Pataktól és Osgyánba ment minden
I I I . 47. 1. — Irodalmi
Szemle
1884. 90. 1.
tudományok tanítójának, mint neve aláHöchell
Hermann,
hírlapíró,
heilírásánál magát kifejezni szokta, hol egybronni (Würtemberg) származású volt; a
szersmind rector volt. Innét 1831-ben Lő40-es években mint nyomdász betűszedő
csére került, hol a nyelvészet-szónoklati
jött
Magyarországba s Magyar-Ovárott
osztályt vezette. Meghalt 1833. márcz. 29.
Czéh Sándor nyomdájában nyert alkal— Munkái a Solennia memoriae annivermazást. Itt szerkesztette s adta .ki 1848.
sariae bibliothecae Kis-Honthanae evanjúl.
1-től röpíveit: Der emancipirte Satagelicorum a. c. publicae secundum celenas als Apostel der Freiheitund Gleichheit,
brata in Alsó-Szkálnok cz. gyűjteményben
der Wahrheit und des Bechts. Eine polijelentek meg (XVIII. Pest, 1826. Supremi
tische
Monatzeitung für das Volk und seine
honores. . .Joannis Malatinszky. . .die 28.
Freunde. Nebst einem belletristischen
Maji 1826. in aede sacra A. C. PonBeiblatt: Asmodi ein impolitischer Teufel
gyelocensi pie celebratis, költemény, XX.
im Gefolge des Satanas ; összesen 12 fü1829. Bonae a teneris statim suscipiendae
zete jelent meg. Az 50-es évek elején
institutionis summum momentum oratione
Pozsonyban Wigand Károly Frigyes nyomrediviva evincere conatur. XXII. 1831.
dájában mint korrektor működött és 1852
Obitum viri clar. et liter. Samuelis Kollár
elején átvette a Pressburger Zeitung szeranno 1830. querulus deplorat)
kesztését. Kedvelt egyéniség volt és a
Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai
városi képviselő testületbe is beválaszegyetemen. Bpest, 1890. — Sárospataki l.apok
1890. ">1. sz. (László János).
tották. A német-franczia háború alatt a
megfeszített munkában megerőltette maHőbe Károly, theologiai doktor, kath.
gát és elmezavar tünetei mutatkoztak
esperes-plébános, szül. 1808. máj. 1. Győreljárásában, ugyanis lapjában amerikai
'Szemerén ev. ref. szülőktől; a pápai ref.
örökségét említette fel ; ekkor (1871.) önlyceumban elvégezte a theologiát; azután
kényt lemondott a szerkesztésről és állíPécsre ment, a kath. hitre tért és a nötólagos öröksége elnyerése ürügye alatt
vendék papok közé lépett; a kath. theolo-
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Bécsbe ment, hol nyomdát alapított és
szerencsétlen üzletekbe merült, úgy, hogy
minden vagyonát elvesztette. Ismét nyomdai javító lett, eló'bb Bécsben, azután
Pozsonyban ugyanazon lapnál, melyet
előbb szerkesztett volt. 1878-ban őrültségi rohamai voltak és az országos kórházba szállították, hol 1879. márcz. 30.
nagy nyomorban meghalt.
Pressburger

Zeitung

1879. 80. sz. — Petrik

1879.

74.

SZ. —

Hon

Bibliogr. III.

Höchsmann János, ág. ev. lelkész, szül.
1841-ben; 1861-ben végezte a gymnasiumot és 1863. nov. 12. tanító lett ; azután lelkész Mártontelken (Mortesdorf);
1880. jan. 28-tól Szent mártonfalván (Martinsdorf) hol jelenleg is működik— Czikkei a nagy-szebeni Archívban (N. F. XI.
1873.. XVI. 1880. Zur Geschichte Siebenbürgens im 18. Jahrhundert, XXVII.,
XXVIII. 1895-96. Zur Geschichte der
Gegenreformation in Ungarn und Siebenbürgen.) — Munkája : Die
Commandirenden Sibenbürgens 1704—1705. Zur
Geschichte der Rákóczysehen Revolution.
Mediasch, 1877.
Századok
buch.

1878. 212. 1. —

Ilermannstadt,

Statistisches

1891. 40.

1.

—

JahrArchiv.

Hermannstadt, 1896. XXVI.

Höck {Hoeck) Ferencz, bölcseleti doktor. Jézus-társasági áldozópap és tanár,
szül. 1749. okt. 11. Pozsonyban, hol
atyja kereskedő volt; 1765-ben lépett a
rendbe; 1777-től kezdve a bécsi keleti
akadémiában az arab, persa s török nyelvet tanította s 1785-től az intézet igazgatója volt; 1795. katsi s 1818. lekéri apát
és a Lipótrend lovagja. 1832. cs. kir.
udvari tanácsos. Meghalt 1835. decz. 12.
Bécsben. A bécsi keleti akadémia gyűjteménye számára 20.000 keleti üzletlevelet szerzett. —Munkatárs volta következő
munkáknál: Meninski, Lexicon ArabicoPersico-Turcicum (Bécs, 1780); ugyanannak Commentárjánál (Bécs, 1780.); aHistoria priorum regum Persarum post firmatűm in hoc regno islamismum (Bécs,^
1782) és a Fundgruben des Orients (Bécs,
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1809—10. Török példabeszédeket és közmondásokat gyűjtött). — Kéziratban hátrahagyott több munkát, melyTek a keleti
nyelvre és történelemre, úgyszintén Ausztria, Lengyel- és Oroszország történelmére vonatkoznak.
Oesterr.

Zuschauer

B á l i n t . ) — Jelenkor

1835. decz. 28.
1835. 102. s z . —

(Huszár
Stoeger,

Scriptores 144. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexik o n I X . 91.

—

De Backer-Sommervogel,

Bib-

lioth éque-Bibliographie IV. 403. 1.

Höck {Hoeck) Károly, Jézus-társasági
áldozópap és theologiai baccalaureus
szül. 1752. nov. 4. Bécsben, előbbinek
testvéröcscse; szülei magyar származásúak voltak; 1768-ban vétetett föl a
rendbe, melynek föloszlatása (1773) után
miséspappá szenteltetett föl, azután Pozsonyban hitszónok volt és lelkészi teendőket végzett; ugyanott 1785. jan. 13.
meghalt. — Munkái: 1. Rede welche
bei Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers . . . gehalten worden. Wien. 1776.
— 2. Lobrede auf den Heiligen Franciscus Assis, auf das Fest desselben in
der Kirche der . . . Capuciner feierlich
begangen wurde. Gehalten von. . .Pressburg, 1776. — 3. Rede auf das hohe
Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit als
der löbliche 'Orden der allerheiligsten
Dreifaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen und eine hochlöbliche englische Erzbruderschaft dieses Ordens ihr
Titularf'est feierlich begiengen in der Kirche der . . . Trinitarier zu Wien in der
Alservorstadt den 2. Brachmonat 1776
gehalten. Wien. — 4. Rede auf das hohe
Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit...
in der Kirche der Trinitarier zu Pressburg den 24. Mai 1777 vorgetragen . . .
Pressburg. — 5. Rede, welche bei Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers,
das ein neugeweihter Priester in dem
hochlöbl. Gotteshause der . . . Klosterfrauen aus der Gesellschaft der heiligen
Ursula des 28. Brachmonats 1777. abgestattet h a t . . .U. ott, 1777. — 6. Rede
auf das Fest der Heimsuchung Maria als

Hödl
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dasselbe in der Kirche der . . . barmherzigen Brüder zu Pressburg feierlich begangen wurde. Ugyanott, 1777. — 7.
Rede auf das Fest der Himmelfahrt
Maria, als dasselbe in der Pfarrkirche
zu Raab mit vieler Feierlichkeit begangen wurde. U. ott, 1777. — 8. Rede
von der Verehrung der heiligen Anna
in der Pfarrkirche zu Jahrendorf, 1.777
gehalten. U. ott. — 9. Rede auf das
Fest der Maria Himmelfahrt. Raab, 1777.
— 10. Das Leben Christi, als ein beständiges Leiden, in Betrachtungen für
jeden Tag der heiligen Fastenzeit vorgestellt. Augsburg, 1779. —11. Geschichte
der Menschwerdung Jesu Christi für die
heilige Adventzeit in Betrachtungen vorgestellt. Ugyanott. 1780. — 12. Concio
de SS. Angelis. . .1780. — 13. Lobrede
auf den seeligen Michael von allen Heiligen aus dem Orden der blossfüssigen
Väter der allerheiligsten Dreifaltigkeit;
als das Fest seiner Seligsprechung den
9. April 1780. begangen wurde. Pressburg. — 14. Predigten. Augsburg, 1781
—82. Két rész.
Catalogus Bibi, Franc. Com. Széchényi.
Sappl. I Í . 229. — Stoeger, Scriptores 144. —
Petrik

B i b l i o g r . — Xecrol.

Strigon.

51. —

De

8 acker-Sommer cog el, Bibliothéque-Bibliographie IV. 402. 1.

Hödl (Hoedel) Joakim, Jézustársasági
áldozópap, később világi pap, szül. 1724.
júl. 31. Gráczban Stájerországban ; 1740.
okt. 18. lépett a rendbe; 17ó4-ben hittérítőnek ment Mexikóba. 1767-ben visszatért hazájába. A rend feloszlatása (1773.)
után Verseczen volt lelkész. — Latin
költeményeit: Musa Werschetziensis és
Musa Ebreichsdorfensis aláírással adta ki.
Munkái: 1. Belgradum Turcis
denuotraclitum. . .Hely n , 1791. — 2. Belgradum
expugnatum.
. Temesiae. (1792.) — 3.
Luctus Hungáriáé in jubilum conversus
. . . B u d a e , 1792. — 4. Musa
Werschetzensis Belgrádi ac Hungáriáé conversion s carmine elegiaco decantans. Libellus
I. Belgradum expugnatum. II. Belgradum
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iterum Turcis traditum. III. Luctus Hungáriáé in Laetitiam mutatus (ob Coronat.
Francisci I.) Edidit ac präefatus est Alexius Horányi. Pestini, 1792. — 5. Poeticum Somnium. Landes ill. dni. Sigismundi de Lovászcancellariae regiae hung,
aulicae consiliarii complectens. U. ott.
1792. — 6. Carmen funebre musae Werschetcensis necem Ludovici XVI. regis
Galliorum die 21. Januarii 1793. a nationale Parisiensi conventu crudeliter
peractam describens. Hely n.. 1793. —
7. Carmen pastoritium ad cunas neo nati
regii principis Ferdinandi a rurali Werschetzensi musa festive decantatum anno
1793. Hely n., 1793. — 8. Vota principi
Nicolao Eszterházv. cum Comitatus Sopron. supremus comes introduceretur. a
Musa Ébreichsdorfensi decantata. 179 K
— 9. Somnium Apollineum,
laudes ill.
comitis Sigismundi ab Hohenwarth complectens, dum Ecclesiae San-Hvppolitanae
Antistes inauguraretur a Musa Ebreichsdorfensi decantata. 1/94. — 10. Phylis
et Damon. Idyllion. 1795. (Lang Ignácz
báró és sárdi Somsich Terézia egybekelésére írt német költemény.)— 11. Carmen prognosticum iii. dom. 1. baronis
Ignatii Lang nobilissime consorţi Theresiae, dum ea Sardum, nobilem Hungáriáé
pagum comitatus Simighiensis, partum
paterna in domo feliciter enixura cum
conjuge suo proficisceretur, ab Ebreichsdorfensi musa pridie abitus oblatum die
6. Febr. 1797. Hely n. — 12. Carmen
genethliacum a Musa Ebreichsdorfensi
decantata 1797. (Ugyanahhoz.) — 13-,
Musa Ebreichsdorfensis gloriosissimam
nationis Hungáriáé insurrectionem festivo
elego decantans,honoribus Jos. Batthyanyi
primatis et Nicolai principis Eszterházv.
Sopronii, 1797. — 14. Oliva pacis inter
Austriacos et Gallos amico foedere introducta, ac stabilita, honoribus inclyti
senatus civici Viennensis, dum is diem
anriuum gloriosissimae suae martialis insurrectionis in urbe principe solemni
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pompa, ac apparatu celebraret. ab Ebreichsdorfensi Musa oblata et decantata
die 17. mensis Április 1798. Sopronii.
— 15. Nelsonis anglicani
belliducis
victoria navali pugna ad Ni li fluminis
ostia calendis Augusti anni 1798. reportata inclylae nationis anglicanae honoribus ab Ebreicbsdorfensi musa festivo
elego decantata U. ott. — 16. Epicedium
venerabile episcopale capitulum Sabariense praesuli suo Joanni Szily diem supremum obeunti, sub forma ac nomine
devotissimae filiae patri optimo illacrymando parentat die 9. Április anno 1799.
Hochgesang
Hely n. — 17. Ungarns
an dem feierlichen Namenstage Ihro
Russich Kaiserl. Hoheit Alexandra Pawlowna der durchlauchtigsten Gemahlin
S. K. Hoheit Erzherzogs Joseph Anton
Palatins von Ungarn angestimmt von der
Ebreichsdorfer Muse am 3. May 1800.
Oedenburg. — 18. Moralische
Sinngedichte eines sibenzigjährigen Musen-Zöglings zu Jedermann nützlicher Unterhaltung, besonders der noch lernenden
Jugend in deutsch und lateinischen Versen herausgegeben von der Ebreichsdorfer Muse. Wien, 1802.
Cataloffus

Societatis

Jesu

1765. 52. 1. —

Ca-

talogus Bibl. Franc.. Com. Széchényi I. 494.,
252., 253. Supl. II. 229. 1. — Stoeger, Scriptores. — Petrik Bibliogr. II. 176. (Hödl névv e l . ) — De Backer-Sommervogel,

Bibliothéque-

Bibliogrppie IV.

Höf f er Henrik
Adolf,
orvosdoktor,
pozsonyi származású. — Munkája: Dissertatio inauguralis de pleuritide. Argentorati, 1654.
Szinnyei

Könyvészete.

Hőgyes Endre, orvosdoktor, egyetemi
tanár és a m. tudom, akadémia rendes
tagja, szül. 1847. nov. 30. Hajdú-Szoboszlón; a gymnasiumot szülővárosában és
a debreczeni főiskolában elvégezvén,
1865-ben az orvosi pályára lépett. 1870ben a budapesti egyetemen orvosdoktorrá
avatták, 1871. pedig sebészdoktori oklevelet nyert. A Rókus-körházban mint segéd-
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orvos működött, majd Balogh Kálmán mellett tanársegéd volt. 1873. végén egyetemi
magántanár lett a kísérleti kórtanból,
1875. pedig Kolozsvárra az ált. kór- és
gyógytan rendes tanárává meghívás útján
nevezték ki, hol 1875. létrehozta az orvos-természettudományi társulatot, melvnek négy évig titkárja, háromig pedig
elnöke volt. onnan eljövetelekor tiszteletbeli elnöknek választották meg. 1882
jún. 1. a m. tudom, akadémia levelezőtagjának választotta (1889. máj. 3. rendes tag lett; jún. 24. tartotta székfoglalóját, A veszettség elleni immunitás
mechanismusa cz. értekezésével). 1883ban a budapesti egyetemre az ált. kórés gyógytan nyilvános rendes tanárává
hivták meg. Buvárlatai nagyobbára a
kísérleti kórtan és élettan, részben pedig
a gyógyszertan körébe tartoznak. 1889. az
országos közegészségi tanács rendkívüli,
1891. pedig rendes tagja lett. A természettudományi társulatnak 1889 óta egyik
alelnöke. A magyar orvosi könyvkiadótársulatnak 1883—93. volt titkára, 1894
óta pedig elnöke. A budapesti kir. orvosegyletben a választmány tagja s a veszettség tanulmányozása végett kiküldött
bizottságnak elnöke. 1887-ben bízta meg
a kormány a veszettségellenes gyógyítási
módtanulmányozásával, mely tanulmánynak eredménye lett, hogy a budapesti
Pasteur-intézet az ő igazgatása alatt felállíttatott és 1890. ápr. 15. óta kiváló sikerrel működik. A budapesti egyetemen
több évig vizsgálati elnök, 1887—92. az
orvosi kar jegyzője, 1894—96. tanévekben pedig az orvosi kar dékánja. —
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1872. Kísérletek és észleletek a cantharidin élettani hatásáról, Az ondószálcsák behatolásáról a fiatal sejtek protoplazmájába,
Adatok a vese élet- és kórtanához, különny. is, Előleges közlemény a vese
kanyargó csatornái és Malpighi testecsei
hámfedezeteinek kóros változatairól. A
vese kanyargó csatornáinak és Bowman-
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féle tokjainak szövetszerkezetéről és működéséről. 1873. Cohn kisérletei és a táplálkozási önállóság a vese velő állományában. Kísérleti töredékek a cholera
ürülékek hatásáról az állatokra, 1874.
Rövid közlemény a Bunsen-féle szívófúvóról, A Hueter-féle keringési tüneményről és néhány gáznemű test hatásáról az élő tüdőbeli keringésre. Két kísérleti kórtani előadás a tüdői légzés zavarai
felett és a mesterséges légzés értékéről e
zavarok kiegyenlítésénél, A mesterséges
vesebántalmaknál előforduló hengeres képletekről, A kórtan viszonya a többi természettudományokhoz, 1875. Kísérletek a köhögésről, Kísérleti adatok a légző mozgások fulladás alatti lefolyásához, különny. is,
1876. A dithiocyansavas Kali és Aethyl
élettani hatásáról, Az 1876. kölcsöntanszerkiállítás Londonban, A lélekzésmérésről a Lowne-féle Transportable
spirometer bemutatásával, Az élettani
módszertan újabb irodalma Angol- és
Németországban, 1877. Adatok az emlősmagzat életszívósságához, 1879. Észrevételek a jodoform élettani hatására
és szervezetbeli átváltozásaira vonatkozólag, 1880. Az akaratlan együttjáró kétoldali szemmozgások idegmechanismusárol, Módszertani észrevételek az állatok
végbélbeli hőmérséke meghatározásának
módjairól és egy új állat-rögzitő módszerről, hőmérséki meghatározásokkal járó
vivisectiókhoz, Néhány alkaloid hatása a
test hőmérsékére, 1882. A szédülés tüneményeinek igazi okáról fokozódott
dobürbeli nyomásnál, Elnöki megnyitó
beszéd a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 1882. közgyűlésén, Folytatólagos adatok a szédülés tanához,
Jelentés a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter úrhoz a kolozsvári
lépfene-gyógyító kísérletekről, 1885. Újabb
adatok a hallóideg-reflexek élet- és kórtanához, 1886. Nystagmus és associált
szemmozgás - kísérletek hystero - epileptikáknál, 1887. Új módszer a veszettség
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megelőzésére harapás előtt, 1889. Összehasonlító kísérleti adatok néhány altató
szer hatásáról, A veszettség elleni immunitás mechanismusáról, 1893. Az orsz.
közegészségi tanács felterjesztése a veszettség elleni védőoltások rendezése tárgyában, 1894?. Dékáni beszéd az egyetem ifjúságához, 1896. Csontváz-photographálás testen keresztül Röntgen szerint, 1872-től apróbb közlemények és
könyvismertetések); a Természettudományi Közlönyben (1872. Bőringerek befolyása az anyagcserére, A rendarányos
edényösszehuzódások, Az edények zsongja
és a vér tova mozgása, Idegrendszer
viszonya a vérkeringéshez és a test
hőmérsékéhez, A vese szereplése az anyagforgalomban, különny. is, 1873. A felbontott vér hatásáról az állati szervezetre,
különnyomat is, A féhérnyének és más
tápláló anyagnak szétbomlási helye az
állati szervezetben, Miértkell megsózni ételeinket. Az abiogenesisről, Rothadó szervi
anyagok hatásáról, 1874. Miért hal meg az
állat, ha megfullasztják, Az öntermődés
kérdéséhez, A víz befolyása a vörös vérsejtekre, Milyen eledeleket emészt legkönynyebben a gyomor, Nagy hideg hatása
az állati szervezetre. Miért jó tornázni.
1875. A szobafűtés physiologiája, Mi
az oka a balkezűségnek, Fölhevült testtel miért nem jó hideg vizet inni, 1884.
A hypnotismus tüneményeinek ismeretéhez, Az associált szemmozgások, 1886.
A veszettség fertőző anyagáról, 1888.
Pótfüzet. Adat a szerzett sajátságok átöröklésére; 1872-től apróbb közlemények és könyvismertetések); a kolozsvári Orvos-természettudományi Értesítőben (1876—77. Apróbb közlemények a kolozsvári egyetem általános kór-, gyógy- és
gyógyszertani intézetéből, A gelsemium
sempervirens élettani hatásáról, Némely
gáznemű anyag hatása a légző mozgások
fulladás alatti lefolyására, Adatok a paprika élettani hatásához, 1878. Telephon
szerkezetű magneto-inductor ideg-izom
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izgatásokra, Az izzasztó idegek hatásáról, 1879. Az arcz-ideg kiirtás után keletkező' szembeli változásokról, Módszer
a hallóerőnek telephonnal való meghatározására, Előleges jelentés a szemtekerezgésre vonatkozó vizsgálatokról, 1881.
Néhány vegyi anyag hatása az associált
szemmozgásokra. A szédülési tünemények valódi oka a fülbeli nyomás növekedésénél. 1882. A muscarin hatása a
szívre és véredényekre. Magyar orvosi
kulturánk uralkodó eszméi a múltban
és jelenben); czikkeit részben németül
is közölte az Archiv f. exper. Path, und
Pharmacologic, Pflüger's Archiv f. d. gesammte Physiologie, nz Al'g. Medizinische
Centrai-Zeitung, a Centraiblatt für die
mediz. Wissenschaften, a Zeitschrift f.
Epidemiologie. Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn és Annales de ľlnstitut Pasteur czímű szakfolyóiratokban;
a Mathematikai és természettudományi Értesítőben (III. 1 8 8 4 - 8 5 . A szemmozgás associáló idegmechanismus centrális és centrifugális részének detail berendezéséről, IV. 1885—86. Közlemények
a budapesti egyetem általános kór- és
gyógytani intézetéből, a ) Adatok a veszettség fertőző anyagának ismertetéséhez. b) Egy újabban észlelt akusztikus
reflex-tüneményről, V. 1886—87. A veszettségre vonatkozó tanulmányaim jelen
állásáról, A párisi és budapesti fixveszettségvirus összehasonlítása,VI. 1887—88.Új
módszer a veszettség megelőzésére harapás előtt, VII. 1888—89. Vizsgálatok az
ebdüh-ellenes védő oltások értékére vonatkozó ragályozás előtt és után. A. pá
risi Pasteur-intézetben eddig kezelt magyarországi betegekről, Kísérleti adatok a veszettség némely függőben levő
kérdésének tisztázására); az Akadémiai
Értesítőben (1891. Az antirabikus védőoltások jelen állásáról s az oltás megkezdéséről Budapesten, kivonat, A budapesti
Pasteur-intézet első két havi antirabikus
oltásairól, jún. 16. olvasott jelentéséből,
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Ugyan annak első félévi statistikája,
nov. 17. tartott előadásából, 1892. U. a.
első két évi statisztikája okt. 17. tett
előterjesztéséből, 1894. U. a. harmadik
évi statisztikája nov. 13. tett jelentéséből);
az Emlékkönyvben (A természettudományi társulat félszázados jubileumára 1892.
Mikor kezdődik és meddig tart a mesterséges mentesség a veszettség ellen ?).
— Munkái: 1. A vese vérkeringési
viszonyairól. Bpest, 1873. (Értekezések a
term. tud. köréből III. 12.) — 2. A tápszerek. Smith Edward Foods cz. angol
munkája 4. kiadása után ford. U. ott,
1877. (A Természettud.-társulat kiadványa
XIII.) — 3. Az associált
szemmozgások
idegmechanismusáról.
1. közi. Bevezetés. 1 rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált szemmozgások tüneményei
emlősöknél s az embereknél. 2. rész. Az
idegrendszer egyes részeinek befolyásáról
az önkénytelen associált szemmozgásokra.
3. rész U. ott, 1880—81, 1885. (Értek,
a term, tudom, köréből X. 18., XI. 1.,
XIV. 9. Tábla rajzokkal.) — 4. Közlemények a budapesti általános kór- és
gyógytani intézetből. Ugyanott, 1887. —
5. A veszettség gyógyításáról.
Kísérleti
és statisztikai tanulmány, tekintettel különösen a Pasteur-féle prophvlacticus
gyógyításra. U. ott, 1889. (Értek, a term,
tud. kör. XVIII. 5. Az akadémiai nagy
jutalmat nyerte.) — 6. Die experimentelle Basis der antirabischen
Schutzimpfungen
Basteur's.
Stuttgart, 1889.
— 7. Emlékbeszéd Balogh Kálmán rendes tagról. U. ott, 1890. (Emlékbeszédek
VI. 9.) — 8. Veszettség. Rabies (Bókai,
Kétli és Korányi: A belgyógyászat kézikönyve I. kötetében). Bevezetés a vérbetegségek kór- és gyógytanába. (U. o.
II. kötet.) — Szerkesztette a kolozsvári
Orvos-természettudományi Értesítő orvosi
szakát 1876-tól 1880-ig; szerkeszti az
Orvosi Hetilapot 1889. jan. 1. óta.
Acta reg. scient. IJniversitatis Ung. Budapestinensis. 18? 1—75. I. 30., 1884—85. I. 43-

Hogy es—Höher
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Szinnyei
Könyvészete 302., ÍOOO. h. —
Petrik Könyvészete. — .)/. Könyvészet 18S9—
90. — Kitzlingstein Könyvészete. — V. Sza—

lon

X V . 1 8 9 1 . a r c z k . — Vasárnapi

Újság

1892.

8. sz. arczk., 1895. 11. sz. arczk. (H. és
Pasteur-intézete;)

—

Pallas

Nagy

Lexikona

IX. 423. 1. (Antal János.)

Högyes Ferencz, orvosdoktor, műtősebész és gyermekorvos Budapesten, előbbinek testvéröcscse, szül. 1860-ban Hajdúszoboszlón ; iskoláit szülőhelyén, Iglón,
Kolozsvárt és Budapesten végezte, hol
1884-ben nyert orvosdoktori oklevelet.
— Czikkei s apróbb ismertetései egyes
betegségekről az orvosi szaklapokban és
a budapesti orvosegylet Évkönyveiben. —
Munkái: 1. A hámin jegeczekröl. Kolozsvár, 1880. (Különny. az Orvos-term.
Értesítőből. Németül a Centralbiatt f. d.
ges. med. Wissenschaften-ben; szintén
különny.) — 2. A muscarin hatásáról a
szívre és véredényekre.
U. ott, 1881.
(Különny. az Orvos-term. Értesítőből és
németül a. Centralbiatt f. d. ges. med.
Wissenschaften-ben, kül. ny. is.) — 3.
Vericella után fejlődött nephritis
pareuchymatosa két esete. Bpest, 1885. (Különny. az Orvosi Hetilapból; németül a
Jahrbuch f. Kinderheilkunde-ban, kül. ny.
is.) — 4. Uj eljárás a vörös
vérsejtek
szöveti szerkezetének föltüntetésére. Bpest,
1889. (Különny. a Math. term.-tud. Értesítő VII. k. Három tábla rajzzal.) — 5.
Tapasztalati
adatok a szabályos és szabálytalan alsó végtagállások fejlődéséről
a gyermekkorban. U. ott, 1894. (Értekezések a term.-tudom, köréből XXIII. 6.) —
6. Milyen czipőt viseljünk. U. ott, 1894.
(Németül: Der hygienische Schuh. U. ott,
1891.) — Das beste Schuhwerk des Militärs. (Felolvasás az 1894-ben Budapesten
tartott hygieniai és demographiai congressus XII. katonai egészségügyi szakosztályában és a Budapesti orvosegylet Évkönyveiben.)
Daday, A magyar állattani irodalom II.
Iípest, 1891. — M. Könyvészet 1894. és önéletrajzi adatok.

Hőgyész Máté (máté-szalkai.) — Mun-
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kája : Hőgyész Máté válaszsza a poétái
episztolára. Költ. Szatmár-vármegyéből
1811. eszt. Nagy-Károly.
l'etrik

Bibliogr.

—

Kath.

Szemle

1890.

(Dr.

Takáts Sándor.)

Hőgyészi Istoán, törvénytanuló volt.
Debreczenben, mikor költeményei meg
jelentek a Koszorúban (1830—31. Schiller után és eredetiek) s az Urániában
(1830—31.) — Kézirata: Csetnekvölgyi
tréfák és rejtett szók 1831. (ívrét 9 levél,
a m. n. múzeumban.)
Hőgyészi Lajos, expaulinus áldozópap,
1801. decz. 26-tól 1808-ig hitoktató volt
a pozsonyi akadémián ; ez évben nyugdíjaztatott. — Munkái: 1. Doctrina
religionis r. catholicae de septem novae
legis sacramentis, de purgatorio et indulgentiis, quam philosophiae auditoribus
cursus biennalis anno primo praelegit.
Posonii, 1805. — 2. Doctrina
religionis
r. catholicae de virtutibus theologicis de
fide, spe et charitate, religione revelata,
ac aliis fidei orthodoxaedogmatibus,quam
philosopiae auditoribus cursus biennalis
anno secundo praelegit. U- ott, 1806.
Ortvay Tivadar, Száz év. Bpest, 1884. 187.
1. — Petrik

Bibliogr.

Höher Mátyás, ág. ev. lelkész, selmeczbányai (Hontm.) származású ; 1658. aug.
14-től a wittenbergai egyetemen tanult.
Hazájába visszatérvén. Urvölgyén (Zólyomul.) diaconus lett és a csehajkú gyülekezetnek prédikált; innét 1666-ban Iíörmöczbányára hivatott archidiakonnak. De
mivel tanításaiban nagy hévvel és kemény
kifejezésekkel czáfolta a római katholikus
vallás tanait. Wesselényi 1670-ben- elűzette, mire biztonsága végett más helyet
keresett. Ment tehát Eperjesre, hol alkalmazást nyert. De itt sem folytathatta sokáig
lelkészi hivatalát, mert gr. Volkra 1672-ben
tiszttársaival együtt elűzte. Megidéztetett
a rendkívüli törvényszék elé Pozsonyba ;
de hihető, hogy nem jelent meg, hanem
Erdélybe menekült és ott tölté számkivetésének napjait. Majd Thököli Imre

Höhnel - H ö h r
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udvari s tábori papja lett 1678. okt 28.
prédikácziót tartott a körmöczbányai egyházban ; midőn a szent beszédet elmondotta, a templom kulcsait Roth Sámuel
egyházfelügyelőnek és egyszersmind a
város bírójának ünnepélyesen átadta;
hasonlóan cselekedett a Thököli parancsára Beszterczehányán és Selmeczbányán
is. Végre 1682-ben ismét visszatért az
eperjesi gyülekezetbe s elfoglalta lelkészi
hivatalát. Kitűnő szónok és jeles latin
költő volt. — Munkái: 1. Dissertatio de
existentia et quidditate theologiae naturalis. Vittebergae, 1660. — 2. S. Danielis Epithaphivm.
Das i s t : Die Herzliche
Grab-Schrifft des Heiligen Propheten Daniels, Aus dem 12. Cap. v, alt. Bey . . .
Leichen-Conduct.. . .Herrn Danielis Gvth,
Der Königl : Frey-Stadt Bartfeld. . .Richters ;. . .Als den 5. Marţii im J. . . . 1684.
sein verblichener L e i b . . . i n Eperies beerdiget worden. . . Caschau (Egyetlen példány a m. n. múzeumban.)
Klein,
maeides,,

N a c h r i c h t e n I I . 224. 1. —

Bartholo-

M e m o r i a e U n g a r o r u m 155. —'

Rácz

Károly. A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 81. 1. —Szabó
Károly, Régi M. Könyvtár Ií. 419. 1.

Höhnel Ferencz Rudolf lovag, bölcseleti doktor, technológiai tanár. szül.
1852. szept. 24. Zomborban (Bácsm.);
a bécsi és strassburgi egyetemeken tanult ;
azután a földmívelési főiskolában assistens
lett. 1878-ban habilitáltatta magát mint
docens a bécsi technológiai főiskolánál,
hol 1884-ben az árúisme rendkívüli tanára lett. — Természettudományi, különösen füvészeti czikkei, szám szerint 70-en
fölül, nagyobbrészt a bécsi akadémia
Sitzungsberichtjeiben jelentek meg. —
Wissenschaftlich-praktische
Munkái: 1.
Untersuchungen
auf dem Gebiete des
Pflanzenbaues.
Wien, 1875—77. Két kötet. — 2. Über den negativen
Druck
der Gefässluft. U. ott. 1876. — 3. Untersuchungen über den
Ablösungsvorgang
von verholzten Zweigen. II. ott, 1879.
— 4. Die Gerbrinden. Berlin, 1880. —
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5. Die Stärke und die
Mahlproducte
U. ott. 1882. — 6. Die Mikroskopie
der
Faserstoffe.
Wien, 1887. (Angolul is
megjelent.)
Eisenberg,

Ludwig,

Das

geistige

Wien

II.

214. 1. (hol czikkeinek jegyzéke van.)

Höhnel Lajos lovag, utazó, szül 18o7.
aug. 6 Pozsonyban; a fiumei tengerészeti
akadémiában tanult; később Teleki Samu
grófot elkísérte afrikai útjában. 1887.
jan. indultak ki Zanzibarból és a Kilimandsaron és Kenián át az é. sz. 5°-ig hatoltak; felfedezték a Rudolf- és Stefániatavat és mintegy 230,000 km.-nyi földterületet. 1888. okt. 25. Afrika belsejéből
Mombász felé tartottak és visszafelé menet
Zeilából Harrarba rándultak el; 1889.
máj. hazaérkeztek. 1892. nyarán az amerikai Chauler Vilmos Astornak Iveniába
és a Rudolf-tó tájékára induló expeditiójához csatlakozott. 1892. szept. 15. Lamutól a Tanán felfelé mentek s decz. 5.
Hamejetől (Borati) kiindulva 1893, febr.
10-ig északi s keleti irányba kalandoztak ; ekkor fedezték fel a Dsambeni vulkánikus hegylánczot, mire a Guasszo
Nyiro folyását a Lorian-mocsárba való
torkolásáig követték, de 1893. aug. egy
orrszarvú által súlyosan megsebesíttetett
és Budapestre tért vissza, hol operálták.
von
— Munkái: 1. Bergprofilsammlung
der Afrika-Expedition des Grafen Samuel
Teleki 1887—88. Wien, 1890. — 2. Zum
Rudolf-See
und Stefanie-See.
U. ott.
1892. (Magyarul: A Rudolf és Stefánia
tavakhoz Teleki Sámuel gróf felfedező
útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887
—88 Budapest, 1892. Két kötet. Számos
képpel és térképpel.)
Földrajzi

Közlemények

1 8 9 0 . — J/.

Könyvészet

1892.

Höhr Dániel,
ág. ev. gymnasiumi
igazgató-tanár, szül. 1837-ben Segesvárt,
hol atyja takácsmester volt; a gymnasiumot 1856-ban végezte ; a theologiát Berlinben hallgatta s 1857. szept. 19. a jenai
egyetemre iratkozott be. 1859. jún. 16.

a segesvári ág. ev. gymnasiumban nyert
alkalmazást, bol rendes tanár lett és 1878.
ápr. 5 óta igazgató. — Programmértekezése a segesvári gymnasium Értesítőjében (1869. Algebraische Aufgaben.) —
Munkái: 1. Die
Decimalbruchrechnung
und das metrische Mass und Gewicht.
Hermannstadt, 1875. — 2. Lehrbuch der
Arithmetik
für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. U. ott, 1876. Két
rész. — 3. Rechenbuch für die oberen
Klassen der Elementar- oderVolksschulen.
U. ott, 1888.
Szinnyei
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Könyvészete.

1876. 4 0 . , 201. 1.

—

—

Horváth

Hl.
lgnácz

s z e t e 1888. 82. L — Ábel- Vokos,

Könyv-Szemle
Könyvé-

Magyaror-

szági tanulók a ienai egyetemen.
1890. 115. — Statistisches

Jahrbuch.

Bpest,

Hermann-

stadt, 1891. 36. 1.

Hőke Lajos, ügyvéd és megyei aljegyző,
H. József ev. ref. lelkész és udvardi
Cserna Zsófia (meghalt 1885-ben 91 éves
korában) fia, szül. 1813. decz. 15. Endréden (Somogym.); tanult Gyönkön s
1828-tól Debreczenben, hol theologiát is
végzett. 1835—37-ben H dmező-Vásárhelyen mint második professor nyert alkalmazást. 1837-ben a jogi pályára lépett; 1838. Pestre a királyi táblához
került mint jurátus. 1839. Pozsonyba
ment, hol Kossuth Országgyűlési Tudósításait is másolgatta. 1840. ügyvédi
vizsgát tett. 1841—49. báró Majthényi
László barsi főispán házánál nevelő volt.
1848. mint nemzetőr vett részt a szabadságharczban. 1850. Pest vármegye cs.
kir. főnökségéhez irodai kiadónak nevezték ki, honnét 1851-ben a fogalmazási
szakosztályhoz tették át. 1854-ben megyei titkárnak ment Szolnokra. Hivatalos teendői mellett figyelemmel kisérte a
tanügyet is. 1861-ben Hont-vármegyében
első aljegyzői hivatalt, vállalt, 1865. őszétől, mint megyei levéltárnok, Hontmegye
inonographiájával foglalkozott. Az 1869.
máj. 9. tisztújításon hivaialából kimaradt és 236 frt 25 kr, nyugdíjjal fivéréhez H. Dániel mérnökhöz költözött

Duna-Földvárra (ez 1886. márcz. meghalt.) Ezután ennek fiához, H. Kálmánhoz (vasúti osztályinérnök) Dombovárra,
majd vele együtt Kaposvárra, utóbb
Csurgóra (Somogym.) ment, hol 1891.
nov. 20. meghalt. — Politikai, kritikai,
szépirodalmi s egyéb czikkeket írt 1839től a Jelenkorba s Társalkodóba. Czikkei a Pesti Naplóban (1857. 27., 182.,
183. sz. Hajdani árok-táborsánczok, földvárak, kunhalmok a két magyar alföldön,
1868.158. sz. könyvism., 1867. 176—227.
sz. Ősembernyomok és egyéb régiségek
Hontm., 1883. 273. sz. Gróf Széchenyi
Istvánról); a Sürgönyben (1861. 151.,
152. sz. A magyar korona nem magyar
ajkú népei s ezeknek a magyar irányábani igényei, 296. sz. könyvism., 241.,
2 4 4 - 4 7 . , 252., 2^3., 265-69., 279—80.
sz. Kísérletek a magyar helynév nyomozás mezején, 1865. 86., 87. sz. Római
hídfő-romok); az Ernich G. nagy Naptárában (1864. Szolnok vára története); a
M. Sionban (1865. Sághi prépostság emlékezete. 1866. Adatok Hontmegye egyházi archaeologiájához, 1869. Bála, Cicador, Földvár, Madocsa és Szegszárd monasterologiájához) ; a Fővárosi Lapokban
(1866. Hontvármegyei királykutak, csodakutak, 1867. Kemencze Hontm., Ozora
Ürög, Hontmegye mythologiájából, Régi
magyar nőnevek és női végrendeletek,
1868. A márcziusi nagy napok és egy
kis epizód, Előszállás Fehérm.. Földvári
tárcza, Hontmegye történetéből. A történelem széleskörűsége, Madocsa Tolnám.,
1869. II. Endre Király három neje és
három leánya, Emlékezés Hontmegyére,
Szikincze völgye. Szántó, Szalatnya,
Magyarád Hontm., Szob és Mária Nostra,
1870. 1848. ápr. 11., Tatai Mihály a delejes alvó, Buda múltja és jövője, könyvism.. Falusi levelek Pestről, Kegyes óhajtás és indítvány Magyarország XVI.
századi helvirata szerkesztése s kiadása
iránt, Történelmi jog és a nemzetiség, Királylátogató magyar pórok, Visszatekint s . ic sajtó

alá

adatolt

1896.

márczius

25.
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tés az élet böjtjéből annak farsangjára
Szent István király ünnepén, A közel
és régmúlt társaséletből, Az elveszett
régi magyar költészet, Szeremi és bosnyai régi püspökök. 1871. Huszonnégy
éve, A szolnoki csata 1849. márcz. 5..
A cseh kérdés, A magyarok franczia rokonszenve, Háború után, Benedek Mihály
debreczeni szuperintendens.Budai Ézsaiás,
Könyves Tóth Mihály, Sinai Miklós, KisHont egykori válópöre Hontvármegyétől,
Műemlékek az Árpád királyok idejéből,
a XVI. századbeli hitviták, Római egyház befolyása hazánk művelődésére, A
debreczeni superintendens,
1872. Az
1831. kolera lázadás, Régi és új súrlódások, Szerbia, Rövid visszaemlékezés
1872-re, Birói párbaj 1335-ben. Kolera
tárcza, Választásokról, Várkunok sirjai
s győrei, A reformált magyar egyház
valláserkölcsi és lakodalmi rendszabályai
a XVI. és XVII. században. Pápa és a
jezsuiták, 1873. Királyi vadászatok hajdan és most, Betyár. A régi alsó- és felsőház szerkezete, Hajdani tűzpróbák, a
váradi lajstrom 1201—1235., Ember mint
árú, Egri érsekség. 1874. Az 1811. krach,
Vay József septemvir, Majláth personalis,
A szász kérdés, A régi Horvátország és
új egyeteme, Magyar-orosz viszonyok,
Nagy Pálról, Béri Balogh Ádám. Hajdan
és most, régi bíráskodásról, A vármegyék
történetéhez, A magyar bor és muszka
ló, 1875. 1848. emlékek, aug. 13., Egy
hivatalnok emlékeiből. Dalmacia, Halottak elégetése, Harmincz és ötven év
előtt egy megyei élet, Papirvilág, Szent
István király napján, A káptalanok és
Visegrád eredetéről. Garan-szent-benedeki
apátság nyolszáz éves jubileumához,
1876. Egy magyar királyi kincstartó
1495-ben, Megyék czímerei és könyvism.,
Nagyjainkról, Amerika mai ünnepe 1776.
júl. 4., Budapesti árvizek, Báli tárczák,
1877. Falusi vásárok, A mult századi
czéhéletből és könyvism., A népdalköltészetről, 1878. 1848. emlékek, Románia
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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és az oláhok. Bulgária. Budapest 1838.
márcz. 13—15., Selmecz, a József-tárna
megnyitása alkalmából, Tolnamegye jelenéből és múltjából, Valami a nőképzésről, 1879. Budavár bevétele napján
1849. máj. 21, Andrássy Gyula gróf, Az
örömünnep 1854—1879. ápr. 24., A szerbek Magyarországon, A Tisza, Zircz-Pilis-Pásztó és szent Gothard egyesített
cziszterczi apátság, 1880. Magyar zsidók
történetéhez, Decsányi patriarkaság, A
baranyai Ormánság, 1882. Epikai tárgyak,
1884. Száz éves német telepítvények, A
balázsfalvi román népgyűlés, 1885. A
dohányról. Ferencz császár király, Az egykori főrendek, A régi főrendekről. 1849-ki
emlékeimből, A hír palotája. Dombóvár,
A kiállítás megnézése után, A népek csatája 77 évvel ezelőtt, A Tisza-család
örömnapja, Tisza Kálmán jubilaeuma,
1886. Egy csomó adat Haynauról, A
keresztyénség és izlám, Vándorló tótok,
1888. szeptemberi napok 1848., A 48-ki
deczember, 1889. Két találkozás Rómer
Flórissal, Pásztor-emberekről : kanász,
juhász, csikós, gulyás, A régi megyéről) ; a Budapesti Közlönyben (1867.
53. sz . Tisztújítások ílontmegvében a
XVII. század 1.negyedében); a Vasárnapi
Újságban (1868. Drégely-Palánk, Palást,
1877. A majthényi fegyverletétel történetéhez, 1878. Rablóvilág, 1881. Veresmarti Illés és a XVI. századbeli hitviták,
Visszaemlékezés az ötven év előtti kolera évre, Fejedelmi utazás Rómából
Bécsbe száz év előtt és most. 1882. A magyar államiság ezer éves évfordulója, Az
avar győró'k, Magyarország néprajza a X—
XV századokban, 1883. Emlékezés Majláth
Györgyre, Emlékezés id. sárvári Eötvös Józsefre, 1888. Királylátogató magyar parasztok); a Századokban (186«. Hontmegyei
quádés szarmata emlékek. Régi magyar
községi pecsétek: Gerjen, Ipoly-Pásztó,Kolpach, Modocsa p., 1871—72. Csanádfalu
pecsétje, Decsi, Földvár, Kajdocs, Öcsény,
Szeremle p., 1874. Fő- és alispánok a
43
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váradi regestrumból) ; a Hazánk és a
Külföldben (1868. Szebeléb Hontm., 1871.
A török sarczolás és vallásüldözés 1671
— 81., Tbökölyi, Megyei mozgalmak a
XVII. században, 1872. Széchenyi kora
s műveinek hatása, Balogh János 1796 —
1872., A baranyai Ormánság, Egy földalatti labyrinth az alsó-szent-iváni pusztán Fehérm., A magyar török párbajok
a XVI. században. Magyarország államgazdászata az Árpád királyok alatt, Magyar egyházi viszonyok a mult században); a Honban (1869. 194. sz. 1240.
aug. 9. és okt. 15. IX. Gergely bullája,
198., 200., 202. sz. Ipolyságb, 218., 219.
sz. Paksi nemzetség, 222. sz. Szemerei
és petrinyai Horvát nemzetség, 222. sz.
Solt, 1871. 150. sz. Dunaföldvári casino
könyvtára, 1872. 184. sz. Egy római quadriburgum Baracson, 1873. 285. sz. Bosznia, 1874. 38. sz. Római castellum alapjai Tolna-Kömló'dön és a Peutinger-táblák,
1875. 257., 258., 270. sz. Az aldunai
szlávok : bolgárok, horvátok, bosnyákok
és szerbek. 1877. 175. sz. A magyarok
megtelepedéséről, 1879. 159., 164., 197.,
198., 212. sz. A «Csöndes évek» történetéhez. 1880. 153. sz. Néhány szó a
szent koronáról) ; az Archaeol. Értesítőben (1870—72. Római sánczok és Archaeologiai levelek) ; a Reformban (1870. Szőlő
bor és sör a régieknél); a Figyelőben
(1871. A magyar regény történetéből,
1872. Szellemi mozgalmak az Árpádok
alatt, I. 1876. Biharmegye végzése a
magyar nyelv ügyében 1806., II. 1877.
Latin íróinkról, a két Kovács József);
a Magyarország és a Nagyvilágban
(1871. Bozóki prépostság története); az
Athenaeumban (1873. Az 1879 év hazánk évkönyveiből, Hell, Sajnovics és
a magyar jezsuiták); az Életképekben
(1876. Gall földvárak és temetők Magyarországon); a Prot. Egyh. és Iskolai Lapban (1883. Ilont-megye vallásügyi története a XVI., XVII. és XVIII. században);
az Egyetértésben (1884. 282. sz. Tarnóczy

Kázmér) ; a Hazánkban (1886. Magyarország helyzete 1820—25 ben, Az országgyűlések : 1825-27., 1830.. 1832—36..
1839—40., 1843—44-ben és a pozsonyi
országgyűlés, Az 1848. máj. és jún. hónapok, A pesti országgyűlés, 1887. A
függetlenségi harcz 1848 —49-ben, A szabadságharcz végnapjai, Magyarország
helyzete 1 8 5 0 - 6 0 ban, Az 1861. és 1865
— 67. országgyűlés, Egy híres beszéd, 1888.
Napjaink története. A protestáns pátens
és egy történetíró); a Jász-Nagy-KunSzolnokban (1890. Szolnoki emlékeim
1854—60.) — Munkái: 1. Elemi oktatástan, melylyel a két hazabeli magyar elemi
oktatóknak kedveskedik egy növelés barát. Buda, 1847. (Névtelenül. Ebben ő
tanítá elsőben a gyermekeket a hangzók
ismerete után az egyes társhangzókkal
egymásután egyszerre, értelmes szók olvasása s írására, s e könyvecskét 3500
példányban ingyen az iskoláknak kiosztatta.) — 2. Kis tükör, az ausztriai birodalmat, különösen Magyarorságot mutató. Buda, 1857. (Ism. Pesti Napló 250.,
273. sz.) — 3. Magyarország
ujabbkori
történelme 1815-től 1892-ig. Átdolgozva
és a provisorium és Erdély történetével
bővítve kiadta Szabó Ferencz. Nagy-Becskerek, 1893. Két kötet. (Ism. Ellenzék
1894. 270. sz.) — Kézirati munkái: A
magyar birodalom természeti és politikai
leírása ; A magyar nyelv rendszere ; Magyarország története a legrégibb időktől
kezdve, hat kötet; Dunaföldvár és vidékének története ; Adatok a pécsi püspökség
történetéhez ; A tolnai és külső-somogyi
ref. egyházmegyék története; Dombóvár,
Kaposvár, Csurgó története; Hontmegye
története (1869-ben a megye levéltárába
tette le) és önéletrajza.
Prot.

Egyh.

és Iskolai

Uj M. Athenás
Petrik

lap

184. 1. - -

1848.

Figyelő

B i b l i o g r . — 1891 : Iskolai

1.

SZ.

—

X X . 1886. —
Szemle

(Csurgó,

17—19. sz. 1891. jún. irt Emlékirat cz. önéletrajza),

Fővárosi

életrajzából)

Lapok

323., 325. SZ.,

320., 3 2 2 . s z .

(ön-

Vasárnapi

Újság
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48 SZ. (Nekr.) — Hl. Könyvészet 1893. — Pallói

Nagy

lexikona

IX. (Zollner

B.)

Hölbling Miksa, orvosdoktor. Baranyamegye nyug. főorvosa, pécsi (Baranyam.) származású. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. med.-chirurg. de ulceribus.
Pestini, 1835. — 2. Baranya
vármegye
orvosi helyirata. Pécs, 1845. — Szerkesztette a M. orvosok és természetvizsgálók
történeti vázlatát s Munkálatainak VI.
kötetét. (Pécs, 1846.)
Szinnyei

Könyvészete.

Hölczel József, gazdasági ispán Sellyén
(Somogym., most Baranyam.). — Munkája : Észrevételek Csorba András úrnak
ezen czím alatt kiadott munkájára : Vezér a természetesen mívelt mezei gazdálkodásra. Pest, 1836. Két táblával. (Költemény Kazinczy Ferencznek Vitkovich
Mihály barátomhoz cz. költeményére.)
Szinnyei

Könyvészete.

Höll József és Miksa.

L. Hell.

Höllig Károly. ág. ev. tanítóképzőintézeti igazgató, szül. 1846. február 12.
Rajna melletti Auban, a badeni nagyherczegségben; magyar honpolgár; tanulmányait a karlsruhei tanítóképző-intézetben, főreáliskolában és műegyetemen
végezte ; a franczia nyelv elsajátítása végett a franczia Svájczban tartózkodott
hosszabb ideig; működött mint tanító
Singenben és Karlsruheban, mint tanár
Ludwigsburgban és Segnitzben, Karintiában is mint nevelő. 1871-ben a lövői tanítóképző-intézethez tanárnak hivatott
meg; 1878-ban igazgató lett. Ő alatta
fejeztetett be a nevelőintézet nagy átalakulása, épült annak új, díszes háza. —
Programmértekezései a felső-lövői ág. ev.
tanítóképző-intézet Értesítőjében (1873.
Über den Unterricht der Stereometrie,
1875. Eine Studie über die Pendelgesetze
und ihre Anwendung, 1881. Grundlehren
der orthogonalen Projection von Raumgebilden nebst Anwendung).
Ebenspanger

János,

A f e l s ö - l ö v ö i á g . h . e.

tanítóképzöintézet 50 éves fennállása emlé-
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kére kiadott Disz-Album. Békés, 1895. C. 1.
fény nyom. arczk.

Hölzl Ló'rincz, főtanító Nagy-Becskereken. — Munkái: 1. Der erste Unterricht in der allgemeinen Geografie mit
besonderer Rücksicht auf Ungarn. GrossBecskerek, 1871. — 2. Bilder aus der
vaterländischen Geschichte. U. ott. (1873.)
A m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányairól.

Hönig Abrahám.
— Munkája : Die
Brochure des H. Gabriel Paulis. .. nach
alten und neuen Quellen kritisch beleuchtet. Végén : Neutra, am (Purim) 13.
März 1873.
A m. n. múzeumi könyvtár

példányáról.

Hönigh Ignácz,
orvosdoktor, csábi
(Hontm.) származású; 1843-ban rendes
főorvos Zólyommegyében és a m. orvosok és természetvizsgálók III. nagygyűlésén (1843) jegyző volt. (Munkálatok.
Pest. 1843.) — Munkái: 1.
Örömdal,
melyet mélt. székhelyi Majláth György
úrnak, fényes neve ünnepe alkalmával
készített. Pest. 1829. — 2. Böcid
vázlata
a kövérségnek. Orvosi értekezés, melyet
az orvosdoktori koszorú megnyerése végett készített. U. ott. 1835.
Bugát

és

Flór,

Magyarországi Orvosrend

Névsora 1840-re. 42. 1. — Ilupp, Beszéd 156.
1. — Szinnyei

Könyvészete.

—

Petrik

Bib-

liogr.

Hönig István, m. kir. állami vasúti
ellenőr. — Czikkei a Vadászlapban (1888.
Sebészet az állatoknál, Vadászati terminologia és műszótár, 1889—90. Adalékok
Magyarország vadászatának történetéhez,
Élő vadnak befogásáról és az e czélra
használt eszközökről és módokról. 1890.
A természet gondoskodása az állatvilágról, Miként lehet a ragadozó madarakat
fajra nézve meghatározni és mily mérvben károsak azok a vadállományra, A
madarak vándorlásáról, 1893. A ragadozó
madarak fegyvereiről, Szükséges-e a bagolynak a víz ?, Vadászható vadak honosításáról Európában s különösen Magyarországon, 1894. A keresztcsőrűekről,
A vadfáczános és berendezése sat.); a
43*

Hönigg—Hörk
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Természettudományi Közlönyben (1891.
Az ulmbagolylyal való vadászatról, Uj
biologiai megfigyelés a vetési varjakról.)
— Munkái: 1. Vadászati műszótár, Budapest, 1889. (Az 1882-ben kitűzött pályadíjat nyert mű. Kiadja az országos
m. vadászati védegylet.) — 2. Vadőr.
A vadászatok ismeretes kivonata. A vadó'rök részére és használatára. Ugyanott,
1895.
Horváth

Ignácz

K ö n y v é s z e t e 1889. —

Daday

Jenő, A magyar állattani irodalom. II. Budapest, 1891. — Corvina 1894. 34. SZ.

Hönigg János, műegyetemi tanár, 1839ben tanársegéd volt a bécsi cs. kir. műegyetemen. midőn a selmeczi bányászakadémiához hivatott meg rajztanítónak,
egyszersmind az ábrázolómértan tanszékére, hol 1843-ig tanított. Ekkor kineveztetett ugyancsak a bécsi műegyetemhez
rendes tanárnak. — Munkája : Anleitung
zum Studium der darstellenden Geometrie. Wien. 1845. (26 rézm. táblával.)
A selmeczi

m.

mia Emlékkönyve.

kir.

bányász-

és

erdész-akadé-

S e l m e c z , 1871. 44., 45. 1.

Hörk József (Tamásy), ág. ev. igazgató-tanár, szül. 1848. márcz. 7. Likéren
(Gömör-Kisiontm.) szegény nemes szülőktől; atyja a rima-murányvölgyi vasműegyesület gyárának gondnoka volt.
Szülei később a málnapataki gyárhoz
(Nógrádm.) tétetvén át, H. tanulmányait
Losonczon kezdte; azután a német szó
végett 1857. őszén Lőcsére ment és ott
járta a gymnasium I. és II. osztályát;
1859. Rimaszombatba a III. és IV. osztályba, 1861 őszén pedig az V.-be Eperjesre adták szülei; itt végezte a VI—VIII.
osztályokat is 1865. júl. 5. Három évig
ugyanott befejezte a theologiai szaktanulmányt és 1868. júl. 25. Iglón hitjelölti vizsgát tett; szept.-tői 1869. aug.
közepéig nevelő volt Orosz Sándor házánál. Innét Losonczra ment az ág. ev.
algymnasiumhoz tanárnak. 1870. aug.
15. Pesten letette a gymnasiumi tanári
vizsgát, mire vallástanár és gyakorló
tanító lett a losonczi tanítóképzőnél;
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1872. decz. 30. a felső-pokorágyi (kishonti ev. esperesség) egyházba lelkészül
választatván, 1873. febr 18. felszenteltetett. 1876. nov. 14. Eperjesre választatott theologiai rendes tanárnak. Mielőtt
tanszékét elfoglalta, az ág. ev. Tiszakerület költségén, beutazta Németország
egy részét és meglátogatta a nevesebb
egyetemeket. 1877. szept. 1. megkezdte
Eperjesen előadásait; 1878. aug. 28. theologiai tanári vizsgát tett Rimaszombatban.
1878. a kerületi tanodai bizottság tagjává,
1879. az ev. ker. collegiumi jogakadémián
ny. rk. tanárrá, ev. tiszakerületi és sároszempléni esp. levéltárnokká, a theol.
önképző- s önsegélyző egyesület elnökévé,
1883-ban a sárosmegyei jótékony nőegylet titkárává, a coll. jogikar jegyzőjévé,
1884. az eperjesi dalegylet elnökévé, a
magyar-német egyház és a magyarságot
és népnevelést terjesztő egyesület jegyzőjévé, majd az eperjesi ev. ker. collegium igazgatójává, az ev. egyetemes tanügyi bizottság tagjává választatott. 1885ben a Tisza-kerületi tanodai bizottság
elnökévé, az ev. egyetemes papvizsgáló
bizottság tagjává, 1886. márcz. 30-tól
nyolcz évre theologiai dékánná, okt. 13,
az ev. zsinati bizottság tagjává, 1887.
jan. 6. és 1893. jún. 3. a városi képviselő
testületben a collegiu m képviselőjévé, 189H_
jún. 2., 1894. júl. 24. és 1895. júl. 8. collegiumi igazgatóvá választatott. — Szépirodalmi czikkei a következő lapokban
jelentek meg: Heti Posta (1869.), Hazánk
és a Külföld (1869—70 ), Üstökös (1870),
Nógrád (1871—72. egyik alapítója s rendes munkatársa), Losonczi Lapok (1873tól, eredeti s ford, beszélyei, tárczaczikkei. vezérczikkei sat. Tóparti álnév és
• jegy alatt is, két izben a lap helyettes szerkesztője volt), Békésmegyei Hiradó, Rozsnyói Hiradó. Történelmi, társadalmi s egykázi czikkei a Prot. Egyházi
és Iskolai Lapban (1869. Egyházé vagy
az államé az iskola, 1871. Politika a
szószéken, Iö74. A protestáns papság j ö -
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vője, 1875. A csetneki ev. kör határozatai, 1879—80 Az ev. isteni tisztelet
alapelvei, A szepes-sárosi evang, agenda
1656., Az ev. egyet, theol. akadémiáról,
Tételek a nagy-váradi vitázok számára
1545., 1881. A csepregi colloquium 1591.,
Az újabbkori theologus nevelés alapelvei, 1880—82. vezérczikkek, Az egyházi
ének ügye a tiszai kerületben, 1884. A
reformatio és az iskola, 1887—88. A m.
prot. tudom, társaság, 1892., 1894. Igazgatói évnyitó beszéd); a Békésmegyei
Híradóban (1874. Alakítsunk tűzoltó-egyletet, Halottak napjára, 1879. Egy darab
történet a közelmúlt időből, 1880. A nagyok: N. Sándor, Julius Caesar, Károly, Harun al Raschid, IV. Henrik és
VII. Gergely, N. Alfred, A keresztes háborúk, I. Frigyes, III. Abd-Errahmann,
Habsburgi Rudolf, I. Miksa és a fölfedezések) ; a Prot. Pap-ban (1880. Miért oly
kevés mainap a boldog ember?, Lassan
a bizalommal, 1880—81. és 1886. egyházi
beszédek); a Sárospataki Lapokban (1882.
A szószék aesthetikája, 1883. A vallás
és az emberi tudás határai, 1884. Goethe
vallásos világnézete); a Sárosmegyei Közlönyben (1883. Vandrák András, Felirat
Kossuth Lajoshoz); az Eperjesi Lapokban (1884. A magyarság nyomai Sárosmegyében, 1886. Beszéd Kramarcsik Károly jubileumán Rozsnyón); az Egyetértésben (1884. 274. sz. Benczúr József
eperjesi ev. collegium i tanárnak életrajza);
az eperjesi ág. evang. Collegium Értesítőjében (1885. Emlékbeszéd dr. Vandrák
András felett) ; a Pesti Naplóban (1887.
128. sz. Egy eperjesi polgár: Benczúr
József, volt ev. collég, tanár), a Prot.
Népkönyvtárban (1887. III. Asszonyok
babonája, férfiak előítéletei); A mi Otthonunkban (1893. Elbeszélések a magyarhoni protestánsok üldöztetése szomorú korszakából); a Pallas Nagy Lexikonában (melynek szintén munkatársa,
I. 1893. Ágostai hitvallás sat.); az Őrállóban (1894. Palásthy Gábor); a Vallás
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és Egyházban (1894. Női alakok a biblia s a keresztyénség köréből). — Munkái : 1. A hű lelkipásztor jelleme. Bpest,
1880. — 2. Kateehetika
vagyis vallástanítástan. U. ott, 1880 (Ism. Prot. Egyh.
és Isk. Lap 1879) — 3.
Liturgika
vagyis az isteni tisztelet elmélete. (Egyházi szertartástan.) Eperjes, 1882. (Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1883.) — 4. A
művészet
befolyása a társaséletre. U.
ott, 1883. — 5. A sáros-zempléni
ev.
esperesség története. Kassa, 1885. (Ism.
Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 6. Emléklap az eperjesi ev. templom és az eperjesi ev. ker. collegium visszaszerzésének
100 éves örömünnepélye alkalmából. U.
ott, 1885. — 7. A nőről és a nő hármas hivatásáról. U. ott, 1886. — 8. Vallástanítási
tanterv az elemi ev. iskolák
részére. U ott, 1886. — 9. Az ev. Tiszakerület püspökei. (Superintendensei.) U.
ott, 1888. — 10. Beszédek és értekezések. U. ott, 1889. — 11. A hős Keczer
András ev. vértanú családja. Bpest, 1890.
(A Luther-társaság által hirdetett pályázaton első pályadíj-nyertes mű. Luthertársaság kiadványa V. Ism. Prot. Egyh.
és Isk. Lap.) — 12. Az egységes középiskola. Szerény terv. Irta egy tanár. U.
ott, 1892. — 13. A nagysárosi vár ura.
U. ott, 1893. (A Luther-társaság által
kiírt pályázaton nyertes mű.) — 14.
Kossuth Lajos Eperjesen. Eperjes, 1894.
— Helyettes szerkesztője volt a Losonczi Lapoknak (1874. aug. szept. és 1875.
aug. szept.) és szerkesztette az Eperjesi
Lapokat 1881. jan. 1-től jún. 30-ig —
Kéziratban: Az örökösök, regény két kötetben 186^., A Világtörténet életrajzokban 1876, Theologiai tudományisme vagyis Encyclopaedia hittanhallgatók számára 1878., Ker. Erkölcstan hittanhallgatók számára. 1878. Homiletika vagyis
egyházi szónoklattan 1879., Pastoralis
vagyis lelkészi gondozástan, Az eperjesi ev.
ker. Collegium története 1896. — Álnevei
s jegyei: Egy leendő tag (Nógrád 1871),

Tóparti (Losonczi Lapok 1873—75 és
Referens, H., Q . , = f., —r—z, —r—),
Tamásy József (Heti Posta 1869), Egy
tanár (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1892);
Málnapataki H. J. (Bártfa és Vidéke 1894),
H. J. (Békésm. Hiradó 1880), H = k.
(Budapesti Hirlap 1883. szept. 16.)
Vj ill. Athenás

185.. 502. 1. —

Kiszlingsiein

Könyvészete. — '/. Könyvészet 1888—91.,
1893—94. — Corvina 1895. 1. sz. és önéletrajzi
adatok.

Hörman ( H o e r m a n ) Miklós, Jézustársasági áldozópap, szül. 1658. szept. 7.
Fiúméban; 15 éves korában lépett a
rendbe ; tanulmányainak befejezése után
egyházi szolgálatokat teljesített. Meghalt
1731. szept. 22. Fiúméban. — Illir nyelven adott ki egy munkát, mely Xav.
szent Ferencz tiszteletét tárgyalja.
Stoeger,

S e r i p t o r e s 147. —

De

Backer-Som-

mervogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 418.

Hörömpöly Gábor, ev. ref. lelkész,
előbb Kömlődön, 1845-től Dadon (Komáromm.). — Tisztfoglaló beszéde Dadon,
az Egyházi beszédek (Pest, 1845. II.) cz.
gyűjteményben. — Munkája: Gyászbeszéd a jól futott emberi életpályáról, melyet a baracskai ref. egyházban 1842.
máj. 23. előadott. Kecskemét, 1842. (Halotti beszédek néhai Szűcs Lajos utolsó
tisztességtételekor.. .Veress Lajos ref. lelkész beszédével együtt.)
Petrik
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Hős József, verselő, szül. 1798. márcz.
16. Makón (Csongrádm.), Hős Péter és
Vas Anna napszámos ev. ref. szülőktől,
kik szegénységüknél fogva iskolába nem
járathatták ; de azért mint béres legény
magánszorgalmából megtanult írni s olvasni. Később molnár lett, majd a gyapjúi uradalomhoz (Biharm.) ácsnak szegődött, honnan haza térve 1848—49-ben
mint nemzetőr részt vett a délvidéki hadi
mozgalmakban. 1849-ben építette a Maroson az átvonuló magyar hadsereg számára a rögtönzött hidat. Még öregségében is mint munkás kereste meg élelmét;
de egyúttal mint ügyes és kedves verse-

lőt majd minden lakodalomhoz násznagyul hívták meg. Meghalt 1883. ápr. 22.
Makón. — A magyar ruháról szóló ver
sét Szeberényi Lajos a Politikai Újdonságokban (1861.) közölte. — Munkái: 1.
Az ügyes vöfél. vőféli mondókák. Szeged,
1863. — 2. Hős József, egy verselő a
népből. A közönségnek bemutatja Szeberényi Lajos. U. ott, 1863. (Életrajza s
versei.)
Petrik

K ö n y v é s z e t e . — Reizner

János,

Makó

története 95. 1. és • Szöllösy Antal ev. ref.
lelkész szives közlése a makói egylióz anyakönyvéből.

Hrabár Mihály, főgymnasiumi tanár,
szül. 1841. decz. 6. Munkácson (Beregm.)
1867-től az ungvári kir. kath. főgymnasiumnál helyettes tanár, 1868-tól pedig
rendes tanár volt a munkácsi kir. állami
főgymnasiumnál (1868—75-ig egyszersmind igazgató is volt, azonban e tisztétől fölmentését kérte.) Meghalt 1891. ápr.
23. Munkácson. — Programmértekezése
a munkácsi állami főgymnasium Értesítőjében (1872. Történelmi adatok a munkácsi alreálgymnasiumról.).
Hlunkácsi

főgymnasium

Értesítője

1891.

Hrabecius György, kis-szebeni származású. — Munkája: Dissertatio historica II. de Syncretismo. . .Praeside Martini
Böhm. Thorn, 1711.
Szabó

K.—Hellebrant

Arpád,

Régi

Magyar

K ö n y v t á r III. (Sajtó alatt).

Hrabecius Rafael, ág. ev. lelkész, a
Révai-család udvari papja, szent-ilonai
(Turóczm.) lelkész és alesperes. — Munkája : D. O. M. A. Oratio Funebris In
solennibus exequiis Spect. ac Mag. Dni
Petri de Reva, supremi ac perpetui Comitis Comitatus Thurocen. . . . Habita in
loco sepulturae Ejusdem & Majorum, in
templo Martinopolitano. . .17. Julij. Anno
1622.. .Adjuncta est Valedictio Eiusdem
Dni Petri de Reva,. . .morituri. Cassoviae,
1623.
Horányi,

M e m o r i a I I . 169. 1. —

Szabó

Ká-

roly, Régi M. Könyvtár II. 118. 1. — Slovenské

Pohladady

1888. 2. Sz.
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Hrabowsssky Dávid (hrabovai), főgymnasiumi tanár, szül. 1804. máj. 8. Felpéczen (Győrm); a pozsonyi ág. evang.
lyceumban tanult. Nagyobb utazásokat tett
Európa különböző részeiben; azután viszszatérve 1853-ig mint magánzó s több úri
családnál nevelő működött; egy ideig az
esztergomi főgymnasium tanára is volt.
Meghalt a 60-as évek végén Budapesten.
— Magyar beszéde van az Inferiae in honorem et memoriam Danielis Stanislaides,
die 6. Dec. a. 1823. fato functi oratione
a. Sam. Zsigmondy habita, Posonii, 1824
cz. munkában. Költeményei a Szépliteraturai Ajándékban (1825.), az Aurorában
(1826. és elbeszélés), a Koszorúban (1828.),
a Sasban (VII., IX., XII. 1831-32.), az
Uraniában(1831.); czikkei a Tudományos
Gyűjteményben (1827. X. Néhány levél
Balatonról és Balaton mellékről, XII. Függelékül Füredről és Tihanyról); a Felsőmagyarországi Minervában (1834. Mathisson. Lafontaine, Göthe, Hahnemann, 1835
—36. Luden, Heeren. Blumenbach, Mulandóság, Jelenkor. Jövendő) ; a Szemlélőben (1836. A gőzerőművekről, Gőthe
halála, Fries, töredék utazási rajzaiból.
A magyarországi evang. luth. oskolák
rövid rajza); az Athenaeumban (1841.
Szóhirálatok, 1843. Egy-két adat Magyarország culturája történetéhez), a Regélő
Pesti Divatlapban (1842—43. Párisi napló,
utazási töredékeiből), a Pesti Divatlapban (1846—47. Velenczei levelek). —
Munkája : Utazási rajsok Némethonban,
s keleti tenger körül látott, s érzett életképek szerint. Kassa, 1837. Két rész. (Ism.
Figyelmező 1837—38.) — Kéziratai a m.
n. múzeumban, ívrét 18 levél: A passaroviczi béke (költ.), Némely microscopiumi tárgyak (aphorismák sat.), A nyelv
ügyeinek némely támaszairól.
Ponorí

Thewrewk

József,

tésnapjai 48. — Danielik,
117.

—

kona

I X . 4 3 3 . 1.

Petrik

Magyarok

szüle-

Magyar Írók II.

B i b l i o g r . — Pallas

Nagy

Lexi-

Hrabowszky György (hrabovai), ág. ev.
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lelkész, szül. 1762. márcz. 8. HomokBögödén (Veszprémm.), hol atyja, a későbbi superintendens H. Sámuel, lelkész
volt; időközben téthi pappá választatván,
fia itt tanult 1773-ig, a midőn Sopronba
ment, hol ÍO1^ évet töltött. Innét külföldre akart indulni, de míg a szükséges
kimehetési engedélyért járt, 1784. jan.
7. Uraj-Ujfalu meghívta iskolatanítójának,
úgy. hogy együtt viselje a lelkészi hivatalt is ; e meghívásnak engedvén. 1786-ig
ott működött. Ekkor azonban az útlevelet megnyerte s kiment Vittenbergába,
1787. ápr. 18. Haliéba, hol 1788 végéig
maradt. Külföldön hittani tanulmányai
mellett az egyetemek könyvtárait búvárolta a magyar irodalmi művek végett.
1788-ban a palotai egyház meghívta lelkésznek és itt hivataloskodott 1795-ig.
Közben az 1791. pesti zsinatra az egyházak képviselőjéül küldetett és ott egy
fontos beszédet tartott. 1795. márcz. 1.
Kis-Somlóra m e n t ; 18U0-ban a vaclosfai gyűlésen allevéltárnokká választatott,
de 1803. okt. 12. ismét visszatért Palotára, hol az alsó veszprémi egyházmegyének esperese, a komáromi s fejérvári
egyházmegyéknek pedig administratora
lőn. Azonban innen is elköltözött 1817ben Lajos-Komáromba, leginkább azért,
hogy az ottani németeket és tótokat magyarosítsa. a mi neki sok viszály után
némileg sikerült is. Itt hunyt el 1825.
ápr. 12. Jellemző vonás életéből az, hogy
ő minden áron közeledést akart a három
főbb felekezet közt; ép ezért egyaránt
dolgozott a reform. Prédikátori Tárházba
s a róm. kath. Egyházi Értekezések és
Tudósításokba; ezenkívül élete minden
perczét a hazai irodalom és nemzetiség
ügyének szentelte. Levelezett" csaknem
minden tudósunkkal, főpapokkal, herczegekkel sat.; munkái kiadásáért is sokat
futott, fáradott, de e mellet gyermekei
nevelését és könyvtára gyarapítását sem
hanyagolta el, melyet 2000 kötetre emelt.
—. Czikkei a Zeitschrift von und für Un-
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gern (VI. 1804. David v. Perlaky A. C.
Prediger); a Tud. Gyűjteményben (1817.
II. Tudós asszonyokról, névtelenül, IV. Horehoviczai Dudith András élete T., 1818.
XI. Mádai Dávid Sámuel hálái fó'orvos
élete. 1820. III. Győrvármegyei írók a
kik nyomtatásban kisebb vagy nagyobb
munkákat adtak ki. X. Id. Deccard Kristóf János soproni ev. rektor élete, 1825.
VII. Brutus Mihály historiografus élete);
Költeménye a Bachich István, A véletlen
halálnak siralmas és örvendetes neme
. . . 1802. márcz. 10. Veszprém (Perlaky
Dávid fő Senior úr felett mondott áriák)
cz. műben s a Minervában (1832. IV.)
— Munkái: 1. Jobb egyházi
embernek
kevés tudománynyal
bírni, de a kevéssel
használni mint sokat tudni, de a sok
tudomány mellett mind az emberiség,
mind a keresztyénság regulájit elhibázni.
Ennek valóságát kívánta a magyar közönség eleibe terjeszteni egy Dunamelléki magyar evangelikus prédikátor. Pest,
1787. (Valójában Halléban nyomatott.)
— 2. Evangyeliomos
könyv, melyben
a vasárnapok és a jeles innepekre rendelt evangyeliomi szakaszok magyaráztatnak. A tanuló ifjúság számára s a
Krisztus esméretében nevelkedni kivánó
hiveknek épületekre, németből (Scheffer
után) magyarra fordítattatott és minden
vasárnapra való imádságokkal megszereztetett. Bécs, 1789. (2. kiadás. Veszprém, 1793.) — 3. Jeles innepekre való
kérdések, melyeket ama nagy érdemű
doctor Seiler Fridrik György német katekismusához tartozó toldalékjából vett
s a keresztyén nevendékenység számára
magyarra fordított. Veszprém, 1789. —
4. A Haza szeretete. Egy protestáns
prédikáczió, melynek olvasása után ama
jo hazafi Magyar Dániel jobb ember,
jobb keresztyén, jobb magyar hazafi lehet. Áruitatják a szegények 7 kr. U. ott,
1790. (Szeicz Leo műve ellen írt czáfoló
egyházi beszéd.) — 5. Háláadó
prédikáczió melyei kegyes királyunk II. Leo-
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pold megkoronáztatásának innepét ülte
a palotai evangelika ekklezsia advent
1. vasárnapján. Bécs 1791. — 6. A sz.
Lucsai Uj szállóknak eredetek, szaporodások. azon törvényekkel együtt, melyekkel virágzásokat eszközli IV. Ferdinánd. a két Szicíliai országok királya
Irta olaszul IV. Ferdinánd Nápolyban,
1789-ben németre fordíttatott Bécsben,
1791-ben magyarra Palotán. Veszprém,
1792. — 7. Főtiszt. Fock bécsi evangy.
superintendensnek
az igaz
hazafiságrúl mondott szent beszédei. Egy hazája
békességét óhajtó k. méltóság kívánságára németből fordíttattak s a magyar
hazára alkalmaztattak. U. ott. 1793. —
8. A Palotai evang. árvaház
felszentelésekor tartott Isteni tiszteletnek rendi.
U. ott. 1793. — 9. A szegényekhez, kivált a gyámoltalan árvákhoz való irgalmasságnak édes gyümölcseire emlékeztető prédikáczió, melyet a kis somlvai
alumnium felállításának alkalmatosságával sz. három. 1. vasárnapján a gazdagról és a Lázárról szóló evangeliomból
mondott. Hatodik beszéd a szegény tanulók javokra 1795. (Veszprém.) — 10.
Zakariás böjtje, melyet Zakariás napján
boldogult N. N. Szabó László árvák
aty^ja felett tartott halotti prédikáczió
után leírt. Szombathely, 1797. (Versben.)
— 11. Szomorú
halotti
ének. mely
Egyházas N. N. Nagy-Berzsenyi Juliánná
asszony felett mondatott. .. U. ott, 1797.
— 12. A dunántuli
evangy. conf. superintendentia
prédikátorai,
kiknek rövid leírásokkal a 1. pásztori hivatalnak
ötvenjét békével megért főtiszt, tudós n.
és nemz. Nagy István superintendens és
sz.-lőrinczi prédikátor úrnak kedveskedett. . .Jegyzések és folytatások a papi
ötvenen örvendő prédikátoroknak leírásokra, melyekkel kívánta a papi tükröt
gyarapítani. Veszprém, (1806. Ism. N.
Annalen der Literatur 1809. II. 257. 1.)
— 13. A gyilkosul megöletett XVI. Lajos
franczia királyról tartott gyász beszéd,
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melyet quinquagesimae vasárnapján 1793.
a szokott evangyéliumra Palotán mondott s az igaz hazafiságról szólló beszédekhez toldalékul adott. Bécs, 1815. — 14.
A szolgálatra való készség áldozatjának
T. N. és N. Szakonyi János úrnak. . . kora
halálát így siratta egy igaz vére.Veszprém,
év. n. — Kéziratai: Magyar Mecenások
betűrendben, 12 ív ; Tudós asszonyok, 8
ív ; Lexikon Irenicum : Béke szótár, 65
ív ; Jóltevó' intézetek, 74 ív; Megjutalmazott tudósok és kézmívesek 25 ív ; Brutus
Mihály es. kir. historiografus élete, l1/«
ív; Külföldre szakadott és ott meghalt
magyar tudósok, 8 ív; Krisztus urunk
kínszenvedése és halálának leírása, 29
ív ; Keresztelő János élete 12 ív ; Az augustana vallástételt tartó túl a dunai superintendensek vagy evangelikus püspökök élete 1796-ig (másolata Fabó András
agárdi ág. ev. lelkész birtokában volt);
Jézus élete. Minden vallásbecsülő ker.
ifjak és nevendékeknek javokra Feddersen után németből, 19 ív ; Memorabilia
August. Confes. in Hungaria Trans-Danubiana 1521 — 1817, 70 ív ; A kis somlói
ev. ekkl. történetei 1785—1806-ig; Gymnasologia, azaz túl a dunai A. C. levő
ev. kerület professorai, akadémicusai és
iskola tanítói betűrendben, 30 í v ; Presbiterologia Ev. A. C. Trans Danubiana,
azaz : túl a dunai aug. conf. levő evang.
supenntendentia prédikátorai, Luther és
Dévay reformátiójoktól fogva e mostani
időkig lehozva, 100 ív; Veszprém, Somogy,
Tolna, Zala, Baranya, Győr. Moson, Sopron. Vas, Komárom, Fejér nemes vármegyék írói, 70 ív; Annales sui temporis
1784—1821. (naptári jegyzetek) sat. 925
ívre menő kéziratai fiának H. Jánosnak
birtokába jutottak ; innét kerültek a soproni ág. ev. főiskola levéltárába, hol jelenleg is őriztetnek. A m. n. múzeumban
következő kéziratai vannak : A siketek
és némák eránt való tisztünkről, 1801.
8r. 20 lap ; Tabula chronologica memorabiliorum Aug. Conf. in Hungaria Trans

Danubiana 1803.. ívrét tizenegy levél;
Jelentése Dudith András életének kiadásáról 1820., Dudith András pécsi püspök
élete, Mossóczi Institoris Mihály élete,
Recensiója az oskolai tanítók tárházának,
melyet Sipos József kiadott 1817., Clerogamia, avagy néhány papok bajairól, kik
a róm. cath. vallásban vagy megházasodtak, vagy megházasodni akartak 1816,
Theodul vendégsége, összesen 4rét 180
lap ; Hazafiúi jelentés jótevő intézetekről
gyűjtött szótára felől és három levele
Horvát Istvánhoz: Lajos-Komárom, 1818.
jún. 1.. 1819. szept. 13., egy hely és kelet nélkül.
Magyar

Hírmondó

Hrabovszky

György,

1792.
A

II.

128., 616. 1. —

Dunántúli

ev.

aug.

conf. superintendentia p r é d i k á t o r a i . Veszprém, 1806. 37. 1. — Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 37. 1. — Tudom. Gyűjtemény
1825. VI.. 1826. VI. (Kéziratai), VII. (Életrajza.)

—

Hazai

s Külf.

Tudósítások

1825. I .

37. sz. — Katona, História Critica XLII. 582.
— Archiv

für

Geschichte.

Wien.

1827. 10. SZ.

— Ersch und Gruber, Allg. E n c y c l o p ä d i e I I .
Sect. 11. Theil 288. 1.— Ferenczy és Danielik,
Magyar í r ó k I. 213. 1. — Veszprém 1866. 23..
24. sz. (Eötvös Lajos.) — Petrik Bibliogr.

Hrabovszky István, r. kath. lelkész,
szül. 1842. márcz. 7., fölszenteltetett 1864.
júl. 25.; gymnasiumi tanár volt 1865.
Munkácson ; azután segédlelkész M.-Szigeten, Szatmárt; 1870. papnevelőintézeti
tanár és 1876 óta administrator Mérken
(Szatmárm.) — Történelmi s egyházirányú czikkeket írt a Felvidékbe (1863. A
párbaj, 1864. A tatárok bejövése és a
sajói vésznapok); a Nyugatmagyarországi
Hiradóba (1893. 287. sz. B. Eötvös József
és a népoktatási törvény) sat. — Munkája . IX. Pius ... 1864. decz. 8. kelt
körlevelének eredeti latin szövege magyar
fordítással. Függelékkel Schräder Kelemen
után. Pest, 1865.
iII. Sión

1893. 4 5 0 . 1. — Schematismus

Szatll-

mariensis 1893.

Hrabovszky János orvosdoktor, pelejtei (Zemplénim) származású; gyakorlóorvos Pesten. — Munkája : Psycliica sig-
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nificatio cranii. Dissertatio inaug. medica. Pestini. 1842.
Rupp,

B e s z é d 163. — Szinnyei

Könyvészete.,

Hrabovszky János, kir. hétszemélynök,
előbb cs. kir. törvényszéki elnök Aradmegvében. Meghalt 1864. máj. 3. Budán
48.évében. — Munkája:
Alkalmibeszéde,
melyet 1855. okt. 4. a megyetörvényszék
termében mélt. Faschó József úrnak adományozott 3. oszt. vaskoronarend érdemjele átadása alkalmával tartott. Arad.
Petrik

B i b l i o g r . és g y á s z j e l e n t é s .

Hrabovszky I^ajos (hrabovai). hírlapíró, H. Géza és nagysarlói Sarlay Anna
fia, szül 1875. márcz. 13. Sátoralja-Ujhelvben (Zemplénm.); szülei korán elhalván, mostoha nagyatyjának Balogh
Endrének és nagyanyjának tótváradi Korniss Juliannának házába került; azok
nevelték. Iskoláit Aradon végezte s mivel
körülményei korán a megélhetésre utalták, 1891 őszén a hírlapírói pályára lépett és dolgozott az aradi napilapokba s
rendes belmunkatársa volt a Szajkó cz.
politikai élczlapnak. 1892. okt. 1. az
Aradi Közlöny kötelékébe lépett és itt
működött 1894. márcz. l-ig (a lap heti
krónikáit írta Kozák Manó álnév alatt,
írt még társadalmi s egyéb czikkeket és
színházi kritikákat.) 1894. márcz. 1-től
az Arad és Vidéke cz. napilaphoz szerződött ; de egy hó múlva visszatért az
Aradi Közlönyhöz, mint segédszerkesztő.
1894. okt. Papramorgó cz. élczlapot indított meg, mely 1895. máj. megszűnt.
1896. elején Nagyváradra költözött és a
Nagyváradhoz szerződött, hol mint helyettes szerkesztő ma is működik (ír tárczákat, vezérczikkeket a lap számára s költeményeket a szépirodalmi lapoknak);
társadalmi czikkei Hrylos és Louis névvel jelennek meg. — Czikke a Torontáli Közlönyben (1895. Névnapi ajándék.)
— Munkái: 1. Hétköznapi
emberek.
Arad, 1893. (Tárczák. Ism. Aradi Közlöny 297. sz, és Főv. Lapok 1894. 4. sz.)
— 2. Tempi passati. Hoske Kálmán raj-
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zaival. U. ott, 1894. (Költemények. Ism.
Vasárnapi Újság 1895. 19. sz., Délm. Közlöny 1895. 52. sz.) — 3.
Kenyérmező.
Bpest, 1896. (Sajtó alatt.)
Önéletrajzi adatok.

Miklós, bölcseleti doktor,
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül.
1638. okt. 16. Trencsénmegyében; 1657.
okt. 10. lépett a rendbe; előbb gymnasiumi tanár volt. később bölcseletet tanított Kassán ; midőn ezen várost a török
elfoglalta, társaival együtt Bécsbe menekült, hol a Pázmány-intézetben alkalmazták. A török ostrom alatt a városbeli
pestises katonákat ápolta s ő maga is
1683. aug. 22. ezen ragály áldozata lett.
— Munkája : Lilivm Nazarevm.
Austriacvm. Agriense. Philosophicae Triadi,
Nohilium, et Doctissimorum Dominorum,
AA. LL. et Philosophiae Nev-Magistrorum,
Cum in Alma Episcopali Vniversitate
Cassoviensi, Suprema Philosophiae Laurea condecorarentur . . . Promotore . . .
(Cassoviae, 1675.)
Hrabovszky

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I I . 372. —
De Backer-Sommervogel,

Bibliothéque-Biblio-

grapliie IV. 492. 1.

Hrabovszky Pál (hrabovai), H. István
ág. ev. lelkész fia. — Czikkei a Felső-Magyarországi Minervában (1832. VI. Álomtalan éjszaka, XI. 1834. Küszködés a tudomány, szerelem, had és bor kedvellői között, költ.). — Munkája: A zsidó nemzet
történetei és ritka szokásai magyarosítva.
Pest, 1834. (Buxdorf János, Synagóga Judaica cz. latin munkájának Nitsch által,
ford, német kiadása után ford, névtelenül.)
Petrik Bibliogr. I. 368. 1. és J a n k o v i c s
Miklós Bibliogr. (Kézirat a m. t u d o m . Akadémiában.)

Hrabowsky Péter (hrabovai), 1640 —
1668. Budetinben Szúnyog Gáspár praefectusa volt. — Munkája: Manvale Z,atino-Hung.-Slavicum..
. . Bartphae, 1657.
(Ujabb kiadása. U. ott, 1668. Első kiadásának, melyet Németh, Memoria Typogr.
39. 1. említ, ma egy példánya sem ismeretes; az utóbbi megvan a pozsonyi ág. ev.

lýceum könyvtárában, melyben magyar
szöveg nincs és a szláv szöveg első levele
hiányzik.)
Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache
u. Literatur 387. 1. — Nagy Iván, Magyaro r s z á g Családai V. 181. — Szabó Károly,
Régi M. K ö n y v t á r II. 240., 306. 1.
H r a b o v s z k y Sámuel,
(hrabovai), ág.
ev. püspök, somogymegyei származású ;
1755-től a vittenbergai egyetemen tanult.
1757. máj. visszatért Téténybe (Győrm.),
hol lelkész volt; 1786-ban püspökké választatott. Meghalt 1796. máj. 8. — Költeménye, mellyel Koburg herczeg győzedelmeért és báró Laudon fővezér által
történt Belgrád bevételeért, Szent-Háromság XXIII. vasárnapján, tartott hálát adó
tanítását végezte. (Mindenes Gyűjtemény
II. 1789. 301. 1.)
Bartholomaeides,
lap.

Memoriae U n g a r o r u m 264.

Hrabski János, ág. ev. lelkész, radványi (Zólyomm.) származású ; 1649. okt.
11-től a vittenbergai egyetemen tanult;
1655-ben a lipcsei irodalmi társaság megválasztotta tagjának és ő is közreműködött a héber Biblia kiadásánál. Hazájába
visszatérvén, a modori gymnasium rectora lett; nemsokára azután valószinűleg
méreg által halt meg. — Munkái: 1.
Dissertatio de utilitate et necessitate Arabismi ad notitiam solidam Ebreae, caeterarumque linguarum orientalium comparandam, defendebat sub praesidio Dan.
Tiefftrunck. Vittenbergae, 1654. — 2. Exercitationum philologicarum
in Psalmum
primum sexta, ad ejusdem Comma sextum et ultimum, Praeside Sennerio. U.
ott, 1654. -— 3. Viro ... Johanni Matthaeide. . .gratulatur. U. ott, 1654.
Klein,

Nachrichten

II.

506.

—

Catalogus

Bibi. F r a n c . Com. Széchényi I. 509. 1. —•
Wallaszky,
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Conspectus

maeides, Memoriae
Szabó K.—Hellebrant,
(Sajtó alatt.)

222. 1. —

Bartholo-

U n g a r o r u m 141. 1. —
Régi M. K ö n y v t á r III.

Hradnay Ferencs, m. kir. udvari kincstári számvevő segéd. — Munkája: Számolási segéd, a közéletben gyakorta elő-

forduló pénzszámolások tábláit s egyszerű
szabályait példákkal felvilágosítva foglaló.
A magyar akadémia költségén. Buda,
1841.
Szinnyei

Könyvészete.

Hradsky János, ág. ev. lelkész, H.
János ev. lelkész és Korbéli Anna fia,
szül. 1701-ben Botfalun (Nyitram.); tanul t Trencsénben, Beszterczebányán, Eperjesen. Zittauban, 1719. Lipcsében s Halléban, 1724. nov. 28-tól Vittenbergában.
Nevelő volt Berlinben a Porstio s Vobeser bárói házaknál hat évig. Szülei sürgetésére visszatért hazájába és 1732.
márcz. 2. krajnai (Nyitram.) lelkésznek
szentelték föl. — Munkája:
Disquisitio
epistolica : utrum coelibatus medium obtinendae summae perfectionis evangelicae
sit ? ad summe rever. Dr. Samuelem
Michaelidem novisol. Zittau, 1733.
Bartholomaeides,
Memoriae
Ungarorum
219., 268. 1. — Figyelő XVIII. 1885. 70. lap.
(Fabó András.)
Hradszky
József, szepesi kanonok,
szül. 1827. febr. 20. Krompachon (Szepesm.) ;a hat gymnasialis osztályt 1843ban végezte; ekkor a szepesi püspöki
egyházmegye papnövendékei közé lépett;
a VII. és VIII. (bölcseleti) osztályt a rozsnyói püspöki lyceumban, a hittudomány
négy évi tanfolyamát pedig a szepesi
papnevelőben hallgatta. 1850. márcz. 27.
miséspappá szenteltetett föl Rozsnyón
(mivel akkor a szepesi püspöki szék üresedésben volt). Mint segédlelkész működött Liptó-Szent-Miklóson, a hol a plébános elhaltával plébános-helyettes is
volt;. ezután segédlelkész lett Szepesváralján, 1855-ben plébános Izsákfalván,
1876. szepesváraljai lelkész, 1884. szentszéki ülnök. 1889-ben a Háji szentlőrinczi czímzetes apátságot kapta ; 1891-ben
iglói plébános és 1893. decz. 30. óta szepesi kanonok. — Méhészeti czikkei a
Falusi Gazdában (1861—68), a Kerti Gazdaságban (1861—62.), a M. Kertészben
(1864.), a Kertészgazdában (1865—66), a
Falusi Gazda Naptárában (1865., 1868),
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a Gazdasági Közlönyben (1869) sat. ; történelmi czikkei a M. Kárpát-egylet Evkönyvében (I. 1874. A Kárpát és Tátra nevének eredetéről, A központi Kárpátokban
és annak környékébeni méhtenyésztés általános körrajza. II. 1875. A mongolok
betörései Magyarországba és a Menedékkő,
III. 1876. A Magas-Tátra nevei, Fuchs
Frigyes Dávid, életrajzi vázlat, X. 1883.
Vándorlások a Szepességen, XI. 1884.
Szepeshely, A szepesi káptalan története);
M. Államban (1875. 5. sz. A Magas Tátra
néhány hegycsúcsának elnevezéséről); a
Szepesi Hírnökben, Zipser Botéban (1887.
Graf Josef Batthyáni. Fürstprimas zu Ungarn 1 4 - 1 8 . Sept. 1777.. 1878. Die Schützen-Artikel zu Kirchdrauf von den Jahren
1582. und 1630., 1879. Ein Brautkasten
vor 168 Jahren, Lehotzky Zsuzsanna szepesváraljai lakosnő kelengyéje 1711-ben,
Kirchdrauf oder Kirchdorf? 1880. Das
Budget der Stadt Kirchdrauf und die
guten alten Zeiten, művelődéstörténeti tanulmány a XVII. és XVIII, századból,
Zur Geschichte der Szepes-Mindszenter
Kirche, 1881. Zur Kartographie älterer
Zeit, a Regni Hungáriáé Tabula Generalis ex architvpo Mülleriano S. C. M. Capitaneo Geographo Norinbergae cz. műből közölt curiosum. 1883. Magyarisirung
der Ortsnamen, Eine alte aber wahre
Geschichte, Mária Jozefa lengyel királynőnek 1748. febr. 2. rendelete, melylyel
a XIII szepesi város elemi iskoláiban a
magyar nyelv tanítását kötelezővé teszi,
Der Zweigulden Wirthshauscredit und der
Luxus, az 1761. és 1783. ruházkodási
szabályzatok, Ein Kalender-Jubileum, a
GregorianumCalendarium elfogadása Szepesmegyében, 1884. Die Verwaltung von
ehemals, Der Ursprung des Ortsnamens
Felka, Das Öffnen eines über 600 J. alten
Grabes,a zsegrai templomra s agr. Zsigray
családra vonatkozó adatok a XIII. századból, 1886. Das Bad Sivabrada, 1895.
Gemeinde-Statuten der Stadt Leutschau
von 1416., nach Brichenzweig alias Fran-
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geramus, Magistrats-Beamter 1680); a
Schwartner Robert, Führer unter der
Hohen Tátra. Késmárk. 1883. cz. munkában (Von Leutschau nach Kirchdrauf);
a szepesváraljai alsófoku ipariskola Értesítőjében (1889. és 1890. Adatok az
ipartestületek, azaz czéhek történetéhez a
Szepességen, különös tekintettel Szepesváraljára); ezeken kívül Szepesmegye
történetére vonatkozó czikkeket közölt az
iglói Szepesi Lapokban és a Késmárki
Karpathen-Postban. — Munkái : 1. A
gyakorlati méhészet rövid vázlata, különös tekintettel Dzierzon módszerére.
Pest, 1861. (Kerti Gazdaság Könyvtára
IV.) — 2. Vándorlások
a Szepességen.
Szepesvár és annak környéke. Igló, 1884.
(Magyarul és németül.) — 3. Marcellvár és Markus-vár a Szepességen. Lőcse,
1885. (Függelékkel: Anno 1638. Die 5.
Julii. Inventarium in arce Scepusiensi.
Czaigház. Sapoliban sat. A markusfalvi
róm. kath. templom és síremlékei.) — 4.
Szepes vármegye helységnevei. U. ott.
1887. — 5. Szepes vármegye a mohácsi
vész előtt. Szepesváralja, 1888. (Különnyomat a m. orvosok és természetvizsgálók Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlése alkalmából kiadott Emlékkönyvből. Toldalékkal: A nemes földbirtokosok.
Mothmer szepesi prépost védrendelete
1273 évből. Szapolyai Imre síremlékét
illetőleg. Ism. Századok 1889. 73. 1.)—
6. Schmauch
Michael,
Supplementum
Analectorum
Terrae Scepusiensis.
Pars
II. Ugyanott, 1889. (1094—1596-ig 332
oklevél. Sajtó alá rendezte, előszót és felvilágosító jegyzeteket írt hozzá.) — 7.
Krátky obsah dejein farského r. kath.
kostola v Spisskom-Podhradi z príležitosti
novovystav eneho oltara bl. panny Marie.
Miesto rukopisa vydal . . . U. ott, 1891.
királyi
(Tót imakönyv.) — 8. A XXIV
plébános
testvérülete
(XIV. Regalium
plebanorum fraternitas) és a reformatio
a Szepességen. Miskolcz, 1895. (30 oklevéllel, melyek még nem voltak közölve.

Hraló—Hrebenda
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Ism. M. Állam 1894. 211. sz.) — 9. A
X lándzsások
széke vagy az
egykori
«Kis vármegye» története. (A szepesmegyei történelmi társulat által kiadott
millenniumi díszmunkában. Sajtó alatt
van). A M. Kárpát-egyesület által a magas
Tátra és határos eló'alpesi térképe Ivézsmárk, 1876. cz. munkának fölülvizsgálatával bízatott meg
Szinnyei
Repertóriuma.
Természettudom á n y 609. 1. és Könyvészete. — 31. Könyvé
szét

1886. — Kiszlingstein

K ö n y v é s z e t e és ön-

életrajzi adatok.

Hraló Peregrin. — Munkái: 1. Elegia
honoribus a. r. d. Stephani Szúlykovszky
civitatis episcopalis Nitriensis parochi. . .
dum s. nominis sui recoleret. 1845. Nitriae. — 2. Carmen, ill. ac rev. dno
Emerico Palugyay de eadem. et in Bodófalva. episcopo Nitriensi. dum onomaseos recurreret dies 1845. U. ott.
Petrik Bibliogr.

Hranilovics János, görög kath. lelkész,
szül. 1855. decz. 18. Kricskén Dalmatiában; a gymnasiumot Zágrábban, a theologiát ugyanott és Bécsben végezte; azután fél évig püspöki titkár volt Körösön,
9 évig pedig helyettes lelkész Radatovics,
Kash és Szrsice falukban Horvátországban. 1887-ben Körösön püspöki irodaigazgatóvá neveztetett ki. 1888-ban segédlelkész volt Kacurán, utóbb Keresztúron. 1889-ben plébános és esperes lett
Újvidéken, hol jelenleg is működik. —
Költeményeket, elbeszéléseket, aesthetikai
czikkeket írt 1874—93-ban a horvát és
szerb lapokba. — Munkái: 1. Zsumberacske elegije. Körös, 1886. (Zsumbereki
elegiák.) — 2. Pjesme svakidanke.
U.
ott, 1890. (Mindennapi dalok.) — 3. Szabrane pjesme. Zágráb, 1893. (Válogatott
versek.)
Novakovics, S r p s k a Bibliogr. 47. 1. és É r d u j h e l y i M. szives közlése.

HrdJicska János, ág ev. lelkész, szül.
1741-ben Magyarországban; 1768. a nyári
félévben a jenai egyetemre iratkozott be;
előbb Modorban (Pozsonym.) volt lelkész;
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1771-ben Morvaországba ment és ott
működött a század végéig; ekkor Maglódra hivták meg lelkésznek, hol 1810ben meghalt. — Munkái: 1. Pjseň nowká,
kuktere Syon wsetjenský ewangelitský
pri geho z zwlasstnj boži a cýsaŕskokralowské Jozefa II. milosti wýsse stoletjm obnowenj roku páné 1781 dné 25
prasynce gakozto na prwnj slavnost wánočnj probuzowal. Brünn, 1783. — 2.
Kniže^ka pro čeled krestanskau. Pozsony,
1785. — Még több alkalmi tót munkája
ismeretes, melyek nagyobbrészt külföldön jelentek meg. — Egyházi énekeket
is írt, melyek közül néhányat az ág. ev.
énekes könyvbe is fölvettek. Kéziratai
közül néhány tót éneke 1781—88-ból és
egyházi beszédei megvannak a m. n.
múzeumi kézirattárban. — Nevét Herdlicskának is írják.
Schaffarik, Geseliichte der slav. S p r a c h e
u n d Literatur 1826. 395. 1. — Haan, J e n a
H u n g a r i c a . Gyulae, 1858. 76. 1. és C i t h a r a
Sanctorum. Pest. 1873. 56. 1. — Slovenské
Pohlady

1888.

222. 1. —

Petrik

Bibliogr. I.

179., IV. 49. 1.
H r e b e n d a János,
orvosdoktor, szül,
1792-ben Kosztolányban (Nyitram.); 1819ben a pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet, mire gyakorlóorvos volt
Budapesten. — Munkája:
Dissertatia
inaug. medica de febri flava Americana.
Budae, 1819.
Hupp, Beszéd 152. — Oláh Gyula, M a g y a r ország Közegészségügyi S t a t i s t i k á j a 87. 1.
— Szinnyei Könyvészete.
H r e b e n d a József, orvosdoktor, kosztolánvi (Nyitram.) származású. — Munkája: Dissertatio inaug. medica demorbo
haemorrhoidario. Pestini, 1829.
Rupp, Beszéd 154. — Szinnyei

Könyvészete..

H r e b e n d a Mihály, orvosdoktor, kosztolányi (Nyitramegye) származású. —
Munkája: Dissertatio inaug. de arthritide. Budae, 1842
Rupp, Beszéd 163. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e .
H r e b e n d a Péter, orvosdoktor, kosztolányi (Nyitram.) származású. — Munkája:

Hrebicsek—Hruskovicz

1371
Dissertatio
inaug. medica
mammorum. Budae, 1828.

de

morbis

Rupp, Beszéd 154. —Szinnyei Könyvészete.
H r e b i c s e k István, apát-plébános, szül.
1810. júl. 21. Szobotisten (Nyitram.);
1829-től a bölcseletet és hittudományokat
hallgatta Nagyszombatban; fölszenteltetett 1834. aug. 29. Segédlelkész volt Somorján, 1835., Holicson, 1846. máj. administrátor, okt.-tői plébános Csárin,1855.
nov. 20. Broczkón, 1859 Sasvárott. 1864.
júl. sz. Ágostonról nevezett kalocsai apáttá
neveztetett ki. Meghalt 1866. aug. 24.
Sasváron. — Munkái: 1. A sasvári Mária: zarándoka.
Matej ka József után
bővítve . . . — 2. Marianischer
Pilger
für das dreihundertjährige Jubiläum des
Gnadenbildes zu Maria-Schossberg in
Ungarn 1864. Gran.
Zelliger,
Necrol.

Egyházi

Strigon.

írók

C s a r n o k a 185. —

156, — Némethy,

Ludov.,

Series

P a r o c h o r u m 634. 1.

Hrijágel Márton, sajópüspöki (Gömörmegye) ág. ev. prédikátor. — Kéziratban
két nagy epost hagyott hátra: Telemachus (1757) és Világbíró Nagy Sándor
tíz könyvben (1758), melyek az esztergomi érseki könyvtárban vannak és egy
nagyobb költeményt: Három história Luther Mártonról 1758. máj. 2. (298 négysoros Alexandrin, 8rét 16 levél, a m.
n. múzeum kézirattárában.) Nevét Hriagjelnek is írják.
Toldy, M. Költészet Története. 1867. 310. 1.
és M. Nemzeti I r o d a l o m története.
H r o b o n Sámuel,
ev. ref. lelkész, szül.
1820-ban Szielniczen (Liptóm.); a papi
pályára készült és Prágában és Halléban
végezte theologiai tanulmányait. Szülőföldére visszatérve, Hodzsával együtt
szervezték a tót nemzetiségi mozgalmakat és 1848. a fegyveres beütést is hazánkba, melyben H. is részt vett. A mozgalom elnyomása után a tüzes képzelődésű ifjú reményeiben csalódva, elméjében megzavarodott. — Irt szenvedélytől
lángoló költeményeket a többi közt a
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Concordia (Buda. 1858) cz. tót folyóiratba,
nyelvészeti s bölcseimi czikkeket.
I X . 434. 1.

(Sebeszta.)

Hrochotius. L. Abrahamides

Pallas

Nagy

Lexikona

Izsák.

Hromatka Ferencz, gymnasiumi tanár,
szül. 1798. márcz. 29. Pesten, hol a gymnasiumot is végezte 1814-ben ; az egyetemet Pesten és Bécsben látogatta, hol
a löwengburgi convictus tanítója lett.
1823-ban elhagyta állását és Boroszlóba
ment, hol később áttért az ág. ev. vallásra. A boroszlói egyetemen 1827-ig
folytatta tanulmányait. Miután íaníthatási engedélyt nyert, a boroszlói Friedrich-gymnasiumban félévigtanított, azután
segédtanító lett és 1828-ban rendes tanító
aliegnitzi gymnasiumban,hol 1831.márcz.
16. meghalt. — Munkája : Von
nordischen Alterhümern. Aus dem lateinischen
übersetzt. . .und mit einer Vorrede und
Anmerkungen herausgegeben von Büsching. Breslau, 1827. (Bruzelius és Rääf,
Specimen antiquitalum Borealium. Lund,
1816. cz. munkának fordítása.)
Novak,

Karl

Gabriel,

Sehlesisches

Schrift-

steller-Lexikon. Breslau. 1836. V. 77. 1.

Hruschozy Mária. — Munkája: Mem
Abschi'idsgruss.
Kronstadt, 1811.
Gr^ss, K r o n s t ä d t e r Drucke 403. 1.

Sámuel, ág. ev. superint e n d e d , korponai (Hontm.) származású,
H. Imre és Zimman Rebeka fia, szül.
1700 körül; tanult szülőhelyén. Elcsen
(Gömörm.), Beszterczebányán és Rozsnyón; 1714. febr. 16-tól a vittenbergai
egyetem hallgatója volt. Hazájába visszatérve Radványban magántanító volt Radvánszky János és Spillenberg Dávid fiánál. Innét egy év múlva (1720J Marótra
(Hontm.) ment tót prédikátornak ; 1732ben Beszterczebányára nevezték ki lelkésznek, hol német és tót szónoklatokat
tartott. 1744. jan. 22. megválasztották
superintendensnek. 1746-ban egyház látogatásai miatt kétszer (szept. 5. és okt.
2.) a legfőbb törvényszék elé idézték Pozsonyba s egyházi hivatalaitól megfőszHruskovicz
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Huart—Hubay

tották, 1748. márcz. 8. azonban a kir.
törvényszék a vád alól fölmentette s hivatalába visszahelyezte ; azonban még
azon év szept. 1. meghalt. — Munkái:
1. Dissertatio continens Explorationen!
spiritus Brendeliani qua doctrinam de
justifícatione, renovatione, mysterio. unione. sacramentis, ecclesia reliquis instituet. Praeside Wernsdorüo. Witlebergae,
1719. — 2. Tót katekizmust adott ki a
drezdai Hahn modorában, a néphez alkalmazva s azt előszóval látta el. (Laubau,
1745.) — Kiadta Tranoscius Cythara sanctorum cz. munkáját 88 énekkel megbővítve s a jelesebb német egyházi énekeket abban cseh nyelvre fordítva közölte.
Wallaszky magyar Gellertnek nevezi.
Klein,

N a c h r i c h t e n I I . 243. 1. —

Catalogus

Bibi. F r . Com. Széchenyi I. 509. 1. (Neve
H r u s c o w i z n a k irya.) — Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 211. 1. — Fabó, Monum e n t a I., II. — Haan, Lud., Cithara Sanctorum. Pest, 1873. 54. 1. arczk. — Slovenské
Poklady 1888. 10. sz. — Vlcek, Dejiny L i t e r a t ú r y Slovenskej 17. 1.

Huart Augustine bárónő. — Munkája :
Lectures pour le premier age a ľusage
des éléves du pensionnat Sainte Marie
ď Erlau. Eger, 1855. (Lonovics József
egri érseknek ajánlva.)
Petrik

Bibliogr.

Hubatschek Ádám. kanonok és apát,
1831-től tanár, 1851-től egyszersmind igazgató volt a nagyszebeni kir. kath. gymnasiumban, hol a hittant tanította ; később gyulafej érvári apát-kanonok, hol
1882. decz. 21. meghalt 75. évében. —
Költeménye : Jubelklänge zu Ehren des
hocbw. Herrn Bischofs von Siebenbürgen
Dr. Ludwig Haynald. (Programmm d.
Hermannstädter k. Gymnasiums 1853.
Tíz lapra terjedő versek, alkalmasint az
akkori igazgatótól.)
A

nagyszebeni

kir.

gymnasium

Programmja

1878. 11. 1. és g y á s z j e l e n t é s .

Hubay Jenő, hegedűművész és zeneszerző, Huber Károly, a nemzeti színház
karnagyának ifjabbik fia, szül. 1858 ban
Budapesten; atyjától tanult és már 11
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éves korában magára vonta a zenevilág
figyelmét. 1871-ben Berlinbe ment és ott
négy évig képezte magát. Joachim József
vezetése alatt. 1876. részt vett az első
szegedi országos dal- és zeneünnepély
nagy hangversenyében. 1878. indult el
európai körútjára; a magyar közoktatásügyi minisztérium támogatása mellett
és Liszt Ferencz ajánlóleveleivel Párisba
ment, hogy Vieuxtempst keresse fel. Az
1880. tavaszt Londonban töltötte. Ugyanazon év nyarán Algériába utazott a haldokló Vieuxtemps óhajtására, ki zenei
hagyatékának rendezését és kiadását is
ő reá bizta. 1881-ben a belga király őt
nevezte ki a brüsseli conservatorium
hegedű-tanárává. Ez időben 33-nál több
zeneműve jelent meg. Atyja halála után
1885-ben a budapesti zeneakadémia tanárának hivták meg. Ugyanez évben a
nemzeti zenedében is elfogadta a legfelsőbb hegedűkiművelési tanári széket.
1894-ben elvette Czebrián Róza grófnőt,
ki több szöveget írt férje szerzeményeihez. A m. kir. operaházban színre került
Alienor cz. drámai operája. Akadémiai
tanártársával, Popper Dáviddal megalapítá vonósnégyes társulatát. Legújabb
operáit: A kremonai hegedűst 1894.
nov. 10. és A falu rosszát 1896. márczius 20. adták először a budapesti operában. — Czikkei a M. Salonban (VI.
1886—87. Zichy Géza grófról); a Fővárosi Lapokban (1888. Petőfi befolyása a
magyar zenére ; átvette a Petőfi Muzeum
és az Erdélyi Híradó 155. sz.); a M.
Hírlapban (1891. 276. sz. Hogyan ismerkedtem meg Massenettel.)'
Ország-Világ id86. 17. sz. a r c z k . (Szokolay
K o r n é l . ) — M. Könyvészet
Lexikona

1891. — Pallas

Nagy

I X . 436. 1.

H u b a y Károly,
jogi doktor és ügyvéd, előbbinek testvérbátyja, szül. 1858ban Pesten, hol iskoláit is végezte; letevén az ügyvédi vizsgát, több évig mint
ügyvéd működött a fővárosban. Az ő
indítványára s tervezete szerint alakult

Hubay— Hubený
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meg a ma is virágzó Harmónia részvénytársulat. 1880. június 1. hosszabb
külföldi tanulmányútra indult : Németországba, Belgiumba, Párisba, onnét Angolországba s Olaszországba. — Mint a
Pesti Hirlap külmunkatársa külföldi leveleket is írt a lapba (1880—81.); czikkei a Fővárosi Lapokban (1888. A Wiener Männergesangs-Verein); a M. Szalonban (XII. 1889—90. Zeneviszonyaink)
sat. — Szerkeszti a Harmónia cz. zenelapot 1882 —85-ben és 1894. nov. óta.
(Ebben czikkei vannak, többi közt 1894.
A magyar előadó művészet a millenniumi kiállításon.)
P. Hirlap
Lexikona

1880. 148., 2 5 0 . SZ. — Pallas

Nagy

I X . 4 3 6 . 1.

Hubay Miklós (hubai.) — Munkája:
H. Költeményes
munkái.
Pest. 1810.
(Melyek ellen Kazinczy, Tövisek és virágok cz. munkájában gúnyolólag nyilatkozik. Ism. Annalen der Literatur 1811.
IV. 65.)
Petrik Bibliogr. — Kazinczy
lezése VI.

Ferencz Leve-

Hubbes János, ág ev. lelkész, szül.
1840-ben; a gymnasiumot 1863-ban végezte ; 1868. decz. 1. a brassói ipariskolánál nyert alkalmazást, hol jelenleg is
igazgató-tanár és 1877. decz. 17. óta a
brassói szent-Bertalan ág ev. egyház lelkésze. — Programmértekezései a Jahresbericht der Gewerbeschule in Kronstadt
(1867. Anfangsgründe der Chemie, 1885.
Wesen des Lichtes und der Wärme.) —
Munkái: 1. Wie bildete sich auf natürliche Weise der Auferstehungsglaube bei
Jesu Jüngern ? Predigt. Kronstadt, 1873.
— 2. Anfangsgründe
der Chemie. U.
ott, 1877.
Gross, K r o n s t ä d t e r
1886. — Statistisches

Drucke.

Jahrbuch.

Kronstadt,

Hermannstadt,

1891. 17. 1.

Hubcsik Elek, praemontrei rendi áldozópap és tanár, malatini (Liptóm.)
származású; 1831-ben Rozsnyón a gramatikaí osztály tanítója volt; 1836. Lőcsén, 1839. a humaniórák t a n á r a s exhor-

1376

tator ugyanott, 1848. a collegium és főgymnasium igazgatója Bozsnyón, 1853.
a latin nyelv és bölcselet tanára a házi
intézetben, 1854. plébános Budnokon.
Megb. 1864. febr. 12-én 59 éves korában.
— Munkája: Különféle isteni
tisztelethez
alkalmazott
ájtatos imák, a ker. kath.
ifjúság üdvös használatára. Lőcse, 1844.
Schematismus
Ord. P r a e m o n s t r a t e n s i s d e
Castro .Tászó. Cassoviae, 1891. 138., 192. 1.

Hubenai József, a veszprémi káptalan
orgonistája. — Munkái: 1. Patriae ptetatis Imago, sive ill. ac rev. dnus Martinus Biró de Padány. . .episcopalis dignitatis conscedens. Jaurinii, 1744. — 2.
Basis dioecesana..
. Budae, 1747. (Biró
Márton veszprémi püspök halálára.)
Katona. História Critica XXXIX. 960. —
Petrik Bibliogr.
H u b e n y József,
főerdőmester, szül.
1800-ban; erdészetet és bányászatot tanult Selmeczen 1823-tól; aztán állami
szolgálatba lépett és a m. kir. kamarai
erdők hivatalnoka volt Aradon; utóbb a
kir. bánsági bányaigazgatóság ülnöke s
főerdőmestere lett Oraviczán és birtokos
Temesmegyében. Tagja volt a bécsi gazdasági egyesületnek és az erdészet terén
szerzett érdemeiért a Ferencz-József-rend
lovagkeresztjét kapta. Gyakorlatilag és
elméletileg egyaránt képzett erdész volt.
Meghalt 1863. aug. végén Temesvárt. —
Czikkeiben és munkáiban leginkább erdészetünk hibáiról és azok orvoslása
módjáról értekezett. így a Gemeinnützige
Blätterben (1830. Die ungarische Eiche,.
1831. Die Eberesche); a Társalkodóban
(1834. A magyarhoni erdőkről); a M.
Gazdában (1842. A honi erdők mostoha
állapotáról) sat. — Munkái: 1. Die
Waldanlagen
von Mezőhegyes in Ungarn. Als ein merkwürdiger Beitrag zur
neuen Waldbaulehre. Prag, 1834. (Különnyomat az. Alig. Forst- und Jagdjournalból.) — 2 Die vorzüglichsten
Ursachen des schlechten Zustandes von vielen ungarischen Forsten nebst Vorschlägen
43.

í v sajtó

alá

adatott

1896.

márczius

30.
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Huber

zur Abhülfe. I. Heft. Urbarial-Holzung.
U. ott. 1835. (Több nem jelent meg.) —
з. Forstwirtschaftliche
Mittheilungen.
Eine Zeitschrift in zwanglosen Lieferungen. I. rieft. Pest, 1835. (Több nem jelent meg.) — 4. Anleitung zur Bindung
des Flugsandes in Ungarn mit Rücksicht
auf die Landesverhältnisse. U. ott, 1835.
— 5. Über die Wichtigkeit
und das
Wesen der Forstregelung. U. ott. 1835.
— 6. Auf Erfahrung
begründete Anweisung zur schnellen Holzerziehung. Mit
besonderer Rücksicht auf Ungarns waldleere, holzarme Gegenden. Für Herrscbaftsbesitzer. U. ott, 1836. — 7. Forstdienstinstruktion
für die erzherzogliche
Herrschaft Kiss Jenő . . . Mit 14 Formularen. Temesvár, 1836. — 8.
Entwurf
einer Waldpolizei- und Waldstrafordnung
für Ungarn und die Nebenländer. Oder
auf welche Art kann der IX. Gesetzartikel des ungr. Reichstages vom J. 1839
bis 1840, welcher von der Feldpolizei
handelt, bezüglich der Waldungen dem
Zwecke entsprechen? Pest, 1843. — 9.
Praktische
Anleitung
zur Commassation der Grundstücke. Hutweide Absonderung, Hotterregulirung und Regelung
der Waldnutzungen in Ungarn. Croatien
и. Slavonien, Wojvvodschaft Serbien und
Temeser Banat. Auf Grund der kais. Patente vom 2. März 1853. u. 17. Mai 1857
für Gutsbesitzer, ihre Bevollmächtigte
und Beamten; Gemeinden; Ingenieure,
welche mit dieser Aufgabe sich befassen,
Urbarialgerichte u. Bezirksbehörden. Mit
einem Anhange von der Coionisirung
in Ungarn nebst dem neuen Colonisations-Gesetze. Winke nach Erfahrung für
Ansiedler und Gutsbesitzer. Prag, 1859.
Ungarische

Nachrichten

1863.

201.

SZ.

—

Wurzbach, Biogr. Lexikon XIV. 465. 1. —
A selmeczi

erdész

és bányász

akadémia

Emlék-
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sér fonal a khémiai gyakorlatokban orvostanhallgatok számára. Dr. Röhrnann
F. után ford. Budapest, 1891. (17 ábrával. két fénynyom. és egy színnyomatu
spectrumtáblával.)
A m. n. múzeum könyvtárában levő példányról.

Huber . Antal, jogtudós, Pozsonyban
végezte a bölcseletet 1830-ban ; azután
jogot végzett; valószinű, hogy a pozsonyi
kiterjedt Huber-család ivadéka s ugyanott
ügyvéd volt vagy hivatalnok. — Munkái;
1. Ode suae Majest . . . Francisco I. . . .
dum a n n i s . . . a Deo sibi concreditorum
...coronae principem Ferdinandum in
regnis Hungáriáé huius nominis Quintum,
sacro regni diademate jubilantibus hungaris inaugurandum curat devotissime
sacrata a. 1830. Posonii. — 2. Ode suáe
Majestati Ferdinando I. Austriae imperátori. . .patriae patri benignissimo dum
sacram onomaseos diem 30. Maji 1835.
secundis auspiciis recoleret devotissime
dicata. U. ott. — 3. Ocle Seren. caes.
Hungáriáé... principi et archi-duci Austrie, Josepho. . . dum sacram onomaseos
diem 19. Marţii secundis auspiciis recoleret. U. ott. 1836. — 4. Elegia honoribus adm. rev. dni Josephi Poeck, cum
die 29. Apr. 1857. per rev. dnum Carolum Heiller in adjacentis Posonio Floreae
vallis parochum solemniter installaretur.
Posonii, 1857.
Petrik

Bibliogr.

Huber Ferencz, jogi doktor, a kolozsvári kir. lyceumban a politikai tudományok tanára. Meghalt 1844. máj. 26. Kolozsvárt. élete 5S., tanárkodásának pedig
27. évében. — Munkája: Politia civitatis, cumapplicatione ad Transsilvaniam.
Claudiopoli. 1829. (Ism. Hazai s Külf.
Tudósítások II. 46. sz., 1830. II. 51. sz.,
2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1841.)

könyve. Selmecz, 1871. 133. 1. (Neve Hubényi-nek irva.) — Szinnyei Könyvészete. —

Jelen

Petrik

gyászjelentés.

Bibliogr.

Huber Alfréd, orvostanhallgató volt,
mikor a következő munkát kiadta: VeId. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

Kolozsvári

Hiradó

1844. 4 3 . SZ. —

1844. 43. SZ.
Petrik

Mult

és

Bibliograph,

—

és

Huber János Kristóf,
orvosdoktor,
pozsonyi származású, gyakorló orvos
44

Regensburgban. Meghalt 1776 előtt néhány évvel. — Munkája;
Dissertatio
inaug. phys.-chem.-medica de auro vegetabili Pannoniae. Sub praes. Alberti
a 1733. d. 14, Nov. Halae Magd., 1733.
Horányi, Memoria II. 170. 1. (II. állítása
szerint még több m u n k á t is adott ki.) —
Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV.
163., 506. 1. — Ballus, B e s c h r e i b u n g der k ö nigl. F r e i s t a d t P r e s s b u r g . P r e s s b u r g , 1822.
175. 1. (H. József K r i s t ó f n a k i r j a n e v é t hib á s a n és m u n k á j a n y o m a t á s i évét 1770-re
teszi.) — Szinnyei Könyvészete.

Huber Kristóf, orvosdoktor, pozsonyi
származású. — Munkája:
Dissertatio
inaug. medica de lue venerea. Viennae,
1768.
Szinnyei

Könyvészete.

Vincze. — Munkája: Ode honoribus spect. ac clar. dni Pauli Szlemenics a auctore infrascripto pie oblata
Posonii, 1828. Posonii.
Huber

Petrik
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Bibliogr.

Hubert Ferencz, bölcseleti s theologiai
doktor, apát-kanonok, szül. 1743. febr. 1.
Pozsonyban; a bölcseletet 1763-ban Nagyszombatban, a theologiát 1765—66. Bécsben hallgatta. Fölszenteltetvén, 1769-ben
vice-pvaefectus lett a bécsi Pazmanaeumban, 1773. pedig az ágazatos hitttan
tanára Nagyszombatban (1775-ben décán
volt), azután Budán (1782-ben rector volt)
és Pozsonyban. 1783. decz. 9. pozsonyi,
1796. szept. 28. esztergomi kanonokká
neveztetett ki (1791-ben a szent Benedekről cz. apátságot nyerte). 1799. november
1-től a pozsonyi papnevelő-intézet igazgatója volt. Meghalt 1800. jún. 22. Pozsonyban. — Munkája: Theologiae
dogmaticae
in systema, quod apud regiarn universitatem Budensem, ac universim omnes
per i. reg. Hungáriáé, provinciasque eidem
adnexas scholas theologicas obtinet, redactae volumen I. Pars I. De eo, ut is
unus est in natura. Pars 2. De eo, ut is
in personis trinus est. Budae, 1783.
Fejér, História Academiae 114. — Pauler
Tivadar, A budapesti m. kir. tudom, egye-

tem története. Bpest, 1880. — Zelliger,
házi í r ó k Csarnoka 185. 1.

Egy-

Huberth Ferencz, orvosdoktor, nagyszombati (Pozsonym.) származású. —
Munkája: Dissertatio
inauguralis de
scirrho, et cancro uteri . . . Budae, 1833.
Szinnyei

Könyvészete.

Hubert Mátyás, egri kanonok volt
1741-től 1770-ig. — Munkája: Honoribus: exc., ill., rev. dni Caroli e comitibus Esterházy de Galantha episcopi Agriensis. . .dum urbem suam divis apostolicorum principibus sacro die, solemni
ritu ingrederelur, in grati animi monumentum : et filialis reverentiae thesseram
populo legendum exhibuit a. 1762.Agriae.
Petrik

Bibliogr. —

Koncz Akos,

Egri egy-

h á z m . p a p o k az irodalmi téren. E g e r , 1892.
108. 1.

Huberth {Károly)
Tádé, bölcseleti
doktor kegyes tanítórendi áldozópap, szül.
1787. márczius 11. (keresztelés napja)
Attrakon (Nyitram.); 1802. máj. 16. Nyitrán lépett a rendbe; tanár volt 1805.
Sátoralja-Ujhelyben, 1806—08. Nyitrán ;
bölcselethallgató volt 1809—10. Váczon
(hol aug. 26. miséspappá szenteltetett
föl), 1811 — 14. theologus Kalocsán ; ismét
gymnasiumi tanár volt 1815—17. Temesvárott, 1818—20. bölcselettanár, 1821.
Debreczenben a humaniórák tanára, 1822
—25. Szegeden a mennyiségtant tanította,
hol 1825. decz. 11. meghalt. — Munkái:
1. Ode ad lib. regiamque civitatem Temesvariensem, quum suae a potestate
turcarum. libertatis seculum compleret
13. Okt. 1816. a scholis piis in eadem
civitate, Temesvarini. — 2.
Ladislao
Bagossy post absolutas humaniores literas moesto funere elato cecinit tristis
iuventus scholastica die 21. Aug. 1817.
U. ott. — 3. Adm. rev. ac eximio patri
Martino Bolia S. P. praep. provinciali
Claudiopolitani domum invisenti. 1818.
U. ott. — 4. Ode ex. ac ill. dno Georgio comiti Bánffi.. . status actuali intimo
consiliario et per M. Transilvaniae principatum partesque eidem reapplicatas gu-

138 L

Hudacsko—Hudák

bernatori regio, dum festum sui nominis
celebraret, a collegio scholarum piarum
Claudiopolitano dicata 1819. U. ott. — 5.
Ex., ill., ac rev. dno Alexandro
Budnay de eadem . . . episcopo Transilvaniae
. . . ut supremo per Transilvaniam scholarum cath. directori, gubernacula r. lycei
Claudiopolitani capessenti, idem lyceum
1819. (Claudiopoli. Költ.) — 6. Ode eels.,
ac rev. dno Rudnay de eadem . . . principi archiepiscopi Strigoniensi. . .e Transilvania abire paranti e collegio scholarum piarum Claudiopolitano devote oblata. 1819. (U. ott.) — 7. Ode rev. dno
Joanni Chrysost. Szabó, capituli AlbaCaroliensis canonico, dum is abbatialem
infulam et consiliarii regii honorem nec
non apud exc. r. gubernium in ecclesiast.
et literariis munus referentis adipisceretur, a collegio schol, piarum Claudiopolitano oblata. Anno d. 1819. die 18. Apr.
(U. ott.) — 8. Ad exc. ac ill. d. L. B.
Joannem Josika, dum per M. Transilvaniae principatum regii guberni pro-praeses inauguraretur. Claudiopoli, 1819. U.
ott. — 9. Ode rev. d. Stephano Tokody
abbati de Egyed. . .dum per i. districtum
litterarium M.-Varadiensem superior schol,
et studiorum director regius inauguraretur. Debrecini, 1820. — 10. Ode magn.
ac spect. dno Josepho Szent Iványi de
eadem. dum i. tabulae district. TransTibiscanae praeses inauguraretur. U. ott,
1820. — 11. Ode magn. ac, rev. dno Stephano Tokody abbati de Egyed...quum
r. schol, piarum Debrecinense gymnasium
inviseret, ab eodem devotissime oblata.
1821. U. ott. — 12. Elementa
architecturae civilis e scriptoribus probatis selecta. Szegedini, 1821. (1 rézm. táblával,
2 kiadás. U. ott, 1829.) — 13. Elegia
adm. rev. patri Martino Bolia, provinciáé
Hungáriáé et Transilvaniae praeposito
provinciali, quum sacrum presbyteratus
sui jubilaeum die 21. aug. 1825. solenniter celebraret. devotissime sacrata.
Pesthini.
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Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives
közlése a rendház jegyzökönyvéből.

Hudacsko György, orvosdoktor, szül,
1802-ben Mácsonyban (Borsodm.) szegény szülőktől; a gymnasiumot Miskolezon és Egerben, az orvosi tudományokat a pesti egyetemen végezte 1830-ban;
azután Szikszón mint a megyei járás
rendes seborvosa működött 1865-ig. midőn három évig ágyban fekvő beteg lett
és ennek következtében hivatalát elveszté.
Súlyos betegségéből némileg kigyógyulván, szőlőszettel és borászattal foglalkozott. Meghalt 1874. okt. 3. Szikszón. —
Czikkei a Falusi Gazdában (1856. Tokaj-hegyalj vidéki szőlőművelés, 10 arany
tiszteletdíjjal jutalmazott pályamunka);
a Borászati Lapokban (1858. Több vagy
kevesebb borból van-e jobb bor? Mikép
lehet a kerti borokat becsesebbé tenni?
mind a kettő kitüntetett pályamunka,
1859—61.); a Székesfehérvári Borász
Csarnokban (1863. Bornak bor a legjobb
festőszere. A József-nádor szőlőszedésének
ideje s borának készítése, Szikszó borászata, A szőlőnek nyár végén és ősz elején tett oltás általi nemesítéséről, A bor
színének tetszés szerinti változtatása); a
Szőlőszet és Borászatban (1866. A fehér
bornak vörös szinre való átváltoztatása,
Magánészrevétel kísérletül szőlősgazdáinknak, H. borai Szikszóról); a Borászati
Füzetekben (1869. Az asszuszőlőbor. A
szőlőtök újbóli ültetése s a megritkultak
pótlása, 1873. Eladó szőlőfajok leírása,
ismertetése.)
Bugát és Flór,

Magyarországi

Orvosrend

Névsora 1840-re. Pest, 7. 1. — Borászati Lapok 1874. 20. S Z .

Hudák Ede Ágost, ág. ev. tanító, szül
1822. decz. 20. Kassán, hol atyja városi
levéltárnok volt; atyját hat éves korában vesztette el; középiskolai tanulmányait 1836-tól az eperjesi ev. kollégiumban végezte, hol 1841—45-ben a bölcseleti,
jogi s theologiai folyamot hallgatta.
Vizsgálatot tevén nevelő lett. 1846-ban
Pozsor^-'.^n a lyeeumi theologiai tanfo44*
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lyamra iratkozott be s leginkább classikai s modern irodalommal foglalkozott.
1847. szept. 10. a gölniczbányai ág. ev.
egyház megválasztotta leányiskolájának
tanítójául. 1881. máj. 31. nyugalomba
vonult. A lepkészettel már gyermekévei
óla, de különösen 1868-tól fogva behatóan
foglalkozott és kiváló érdemeket szerzett
főleg Gölniczbánya és környéke lepkefaunájának összegyűjtése, valamint évenként rendszeresen vezetett fenologiai feljegyzése által. Az 1836-ban alakult szepesi tanítóegyletnek 1848 óta tagja volt;
húsz évig elnöke volt a szepesi városok
fiók-tanítóegyletének. 1890-ben takarékpénztári igazgató volt Gölniczbányán. —
Czikkei a Vasárnapi Újságban (1856), a
kassai Iskolában (1868), az Entomolog.
Nachrichtenben (V. 1879. Zur Statistik
auffallend häufigen Erscheinens mancher
Schmetterlinge); a Rovartani Lapokban
(1886. Adatok Gölniczbánya vidékének
lepke-faunájához, Gölniczbányai lepkék,
Lepkészeti jegyzetek). —Munkái: 1. Fibel für den Schreiblese undTaktschreibUnterricht. Kaschau, 1861. —2. Lesebuch
für evangelische Volksschulen. U. ott,
1864—65. 3 részben jelent meg (I. rész
3, a II. és III. négy kiadást ért és 50—
60 ezer példányban keltek el. A IV,—VI.
rész kéziratban van.)
Néptanítók

Lapja

1872. 913. 1. —

.V.

Paeda-

gogiai Szemle 1881. 229. 1. fénynyom. a r c z k .
(Rill József.) — Daday, A m a g y a r á l l a t t a n i
irodalom I., II,

Hudec Miksa, állami tanítóképzőintézeti tanár, szül. 1836. szept. 25. Bzován
(Nógrádm.); 1870. jún. 7. neveztetett ki
a lévai állami tanítóképzőhöz tanárnak,
hol a természetrajzot, természettant, vegytant, mértant és a német nyelvet adta
elő; 1873. okt. 20. saját kérelmére a
losonczi állami tanítóképzőhöz helyeztetett
á t ; később nyugalomba vonult és jelenleg
tót tolmács a losonczi kir. járásbíróságnál. — Programmértekezése a lévai tanítóképezde Értesítőjében (1873. Üveg-
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gyártás hazánkban. Ugyanez lenyomatott
a Losonczi Lapokban 1875. 42—46. sz.
a jegyzetek nélkül.)
Tudósítvány a lévai állami
röl 1871., 1874.

tanítóképezdé-

H u d e l i s t Ignács János,
orvosdoktor,
trencséni származású. — Munkája: Theses m e d i c a e . . . i n univers, palatio 14.
mense Maio 1776. Viennae.
Szinnyei

Könyvészete.

Sebestény, Jézustársasági áldozópap szül. 1713. jan. 20. Klagenfurtban; 1728. okt. 14. lépett a rendbe Styriában és gymnasiumi tanár volt; azután
21 évig hitszónok; prédikált Temesvárt;
más szolgálatot is tett Klagenfurtban,
Passauban, Budán, Kassán és végre a
rend feloszlatásáig (1773) Győrött a rendház lelki praefectusa volt. — Munkája :
Zweite Trauer- und Lobrede auf den
im J, 1761. erfolgten. . .Hintritt Sr. Hochfürstl. Eminenz . . . Joseph Grafen von
Lamberg. . .vorgetragenhat.Passau, 1761.
Hudelist

Stoeger,

Scriptores

Sommervogel,
505. 1.

154. 1. —

De

Backer-

Bibliotliéque-Bibliograpliie IV.

Hudra János, kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1846. máj. 28. Jászberényben; 1864 aug. 31. lépett a rendbe
s 1870. aug. 29. áldozópappá szenteltetett
föl; több helyen tanított; jelenleg a temesvári főgymnasium tanára, házi másodfőnök és lelki atya. — Programmértekezése a nyitrai kegyesrendi főgymnasium Értesítőjében (1878. Oroszország
műveltségi állapota, főtekintettel Nagy
Péter korára.) — M u n k á j a : A piaristák
Zem.plénmegyében 1727—1890. S.-a.-Ujhely, 1890. (Különnyomat a Sátoraljaújhelyi gymnasium 1889. Értesítőjéből;
a Zemplén cz. lapban is megjelent 1889.
4. és köv. sz. Ism. M. Sión 1890.)
A magyar

kegyes-tanitórend

Névtára

1896.

Hueber Antal (Mátyás),
Capistran
szent Ferencz rendi szerzetes, született
1715. február 23. Budán a várban, hol
atyja H. Sebestény polgár és pék volt;
1734. szept. 29. Illokon lépett a rendbe,
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Hueber

1739-ben szenteltetett föl áldozópappá
Budán a várbeli jezsuita templomban és
febr. 2. mondotta első miséjét a capistranusok vízivárosi templomában. 1743—
47-ben Aradon a várőrség német hitszónoka. 1747. okt. 1-től 1748. okt. l-ig
Budán tabáni plébános, 1748-ban MáriaRadnán hitszónok, 1749-ben a rend bácsi zárdájában növendék-mester, 1750—
52. Aradon házfőnök, 1752—59. Budán
hitszónok, a hol 1756-tól kezdve a zárda
vicariusa s az általa alapított harmadik
rend igazgatója volt. 1759—61. ugyancsak
Budán német hitszónok, 1761-től vicarius
Aradon, a hol 1768. jún. 15. meghalt.
— 1743-tól 1758-ig, a majd minden év
nyarán vagy őszén Gyulán időző báró
Harruckern Ferencz békési főispán udvarában töltött évenként több hetet, mint
a család miséző papja. Ez idő alatt írta
németül emlékkönyvét, mely kéziratban
maradt fenn (4rét két kötet 648 lap),
czíme: Akten das ist Unterschidliche Lachenswürdige Jahrsgeschichten, welche
sich in und ausser der Herrschaft Gyulla
mit mir, und anderen in unterschidlichen
umständten zugedragen, und von mir. . .
in Einen Kurzen begriff verfasset, in
eine Ordnung gesetzet und von Jahr zu
Jahr zusammen geschrieben. Ez emlékirat a pater mulatságos élményein és két
színdarabján kívül, becses kortörténeti s
még becsesebb családtörténeti adatokat
tartalmaz Harruckern Ferencz báró és
részben Károlyi Ferencz gróf családjáról.
Gyulán tartózkodása alatt majdnem szenvedélyévé vált a vadászat s madarászat,
melyek viszontagságait és eiedményeit
érdekesen írja le emlékkönyvében. Két
színdarabja közül az elsőt: Bauernhochzeit, Komödie, 1746. jún. báró Harruckern
Ferenczné (Diriing Antonia) nevenapjára
rimes versekben és prózában irta; a másodikat : Das verlorene und wieder gefundene Kleinod, oder der ausgetauschte
Prinz Sylvius, Komödie, 1757 jún. írta
szintén rimes versekben és prózában
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Harruckern Jozefa bárónőnek Károlyi
Antal gróffal tartandó menyegzője alkalmára. E színdarab 7 jelenetből áll és
tárgyát előkelő menyegző képezi. Gyulán
kétszer adták elő. jún 13. az esküvő
napján, és júl. 19. A násznép júl. 20.
költözött át Nagy-Károlyba s ott tartották meg a valódi lakodalmat; u. ott aug.
elején még egyszer előadták a piaristák
színházában a násznép előtt. (Az emlékirat jelenleg gróf Wenckheim Gézáné
tulajdona, kinek azt Haan Lajos volt
békés-csabai ev. lelkész engedte át.)
A békésmegyei

társulat

régészeti

Évkönyve.

és

B.-Csaba,

művelődéstörténeti

1875. (I. 14—28.

H a a n L a j o s ; nevét H ü e b e r n e k irja.) — Dux,
A., Aus U n g a r n . Leipzig, 1880. (Ein f r ö h l i c h e r
Mönch cz. a 163—205. 1. m u t a t v á n y o k a t is
közöl a naplóból) és E b l e Orábor szives
közlése.

Hueber János, a grammatikai osztály
tanulója, pozsonyi származású. — Munkája: Cithera Dei, Die Harphen Gottes,
an welcher tres sunt, qui testimonium
dant: pater, verbum et spiritus sanctus,
et hi tres unum sunt. Drey seynd, die
Zeugniss geben, der Vater, das Wort, u.
der heilige Geist, u. diese drey seynd
eins. Oder Allerhöchst jährlich verpflichte
Lob- u. Ehren-Rede, in wecher das unergründliche, Anbettens, u. verehrungswürdigste Fron-Geheimnuss der hochheiligen
Drey-Einigen Gottheit demeingeschränckten menschlichen Gemüths-Aug . . vorgetragen. Raab, 1747.
Petrik

Bibliogr.

Hueber János György, orvosdoktor,
eperjesi származású. — Munkája: Dissertatio inaug. medica de pulmonibus
natantibus. Erlangae, 1763.
Szinnyei

Könyvészete.

János Sámuel,
orvosdoktor,
pozsonyi származású; Halléban 1744 ben
nyert orvosdoktori oklevelet; azután
gyakorló orvos volt Pozsonyban. — Munkája: Dissertatio inaug. medica de ipecacuanha Americana. Halae Magd., 1744,
Hueber

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV.
165. — Szinnyei

Könyvészete.

Hueber-•—Huet
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Hueber Károly
Fülöp,
nyomdász
(betűszedő és korrektor), a budapesti
nyomdászképző-egyesület tagja. — Munkája: Märs-Veilchen.
Gedichte verschiedenen Inhalts aus mehreren Zeitepochen.
Pest, 1869. (Jókai Mórhoz írt verses ajánlattal.)
A m. n. múzeum k ö n y v t á r á b a n l e v ő példányról.

Hueber Vitus,
minorita szerzetes,
theologiai főlector és definitor Magyarországon. — Munkája: Expositio
Et
Dilucidatio Spirituális, Tbeologica et Literalis. Duodecim Sacrorum Capitum
Regulae Seraphici Patris Noştri S. Francis«. Juxta Declarationes, & mentem
Summorum Pontificum Nicolai III. Et
Clementis V. S. Bonaventurae, quatuor
Magistrorum, caeterorum sive ejusdem
Sacrae Regulae Declaratorum, sive Theologorum & Canonistarum. Bartphae, 1699.
Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I I . 530. 1.

Huemer János, bölcseleti doktor és
gymnasiumi igazgató Bécsben, szül.
1849. ápr. 18. Győrben. - - Munkái: 1.
Untersuchung über d. ältesten christlichen Bhythmen. Wien, 1873. — 2. De
Sedulii poetae vita. U. ott. 1878. — 3.
Ein Glossenwerk z. Dichter Sedulius. U.
ott. 1880. — 4. Cruindmeli ars metrica.
U. ott, 1883. — 5. Seduli opera omnia.
U. ott, 1885. — 6. Virgilii
Maronis
grammatici opera. U. ott, 1886. — 7.
Horatii carmina selecta. U. ott, 1886.
multorum
(2. kiadás.) — 8. Registrum
auctorum d. Hugo v. Trimberg. U. ott,
evangelicorum
1888. — 9. C. V. Juvenci
libr. IV. U. ott, 1890.
Kürschner,

Deutscher L i t t e r a t u r K a l e n d e r

auf d a s .J. 1892. S t u t t g a r t , 449. 1.

Huet Albert, cs. kir tanácsos az erdélyi kamaránál, a szászok grófja és királybíró Nagyszebenben. H. György szász
gróf és Armbruster Borbála fia, szül. 1537.
febr. (Hornung) 2. Nagy-Szebenben; tanult szülővárosában és Bécsben, hol a
császári udvarnál (V. Károly, Ferdinand,
Miksa és Rudolf környezetében mint ud-
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vari ember, katona sat.) szolgált 1574-ig,
midőn hazájába visszatért. 1577-ben tanácsos lett a városnál és csakhamar a
szászok grófja és királybíró. Báthori Zsigmond különösen szerette, mert vele az
államügyekről olaszúl társaloghatott. 1582.
decz. 30. Lengyelországba utazott Báthori
Istvánhoz, hogy a szászok jogainak megerősítését eszközölje. Az 1591. jún. 1(J.
gyulafehérvári országgyűlésen védelmezte
a szászok jogait és szabadságait. 1592ben könyvtárt alapított a nagyszebeni iskola számára s új rendszabályokat léptetett életbe a tanárok és tanulók számára. 1594-ben jelen volt a kolozsvári
országgyűlésen. Meghalt 1607. ápr. 23.
— Munkái: 1. Oratio de origine et mentis Saxonum anno 1591. d. 10. Julii Albae
Juliae recitata coram 111. Principe Sigismundo Báthori... et Gener. ac- Magn. d.
Volf'gango Kovaczioczii Cancellario et
Consiliario, qui et finita oratione atque
propositione Libellorum supplicum et querelarum, diserte ad omnia nomine IU.
Principis respondit, annuente Principe.
Astantibus quoque Petro Litterato, . D.
Stephano Jósika, Stephano Bodoni . . .
(Eredeti latin szövege Servert, Nachrichten 190—224 1. 1785. jelent meg; előbb
német fordításban volt csak ismeretes:
Miles, Siebenb. Würgengel 1 5 2 - 1 6 3 . 1.)
— 2. Schola est Seminarium
Reipublicae. Oratio publice habita anno 1602.
d. 29. Mártii in Gymnasio Cibiniensi aca1588.
demico . . . — 3. Anno Domini
Medurischer Landtagsprozess beschrieben
zum Theil an die gesammte Teutsche
Herren Mit Brüder, so causa pestis nicht
auf Mediasch zu kommen befreyet gewest,
sondern zu Buss im Mediascher Stuhl ad
partem gewartet, zum Theil auchGedächtniss halber continuirt und mit jeglichem
fleissigen Aufmerken beschrieben und
vollendet per A. H. I. B. (Kurz, A., Nachlese auf dem Felde der ungarischen und
siebenb. Geschichte. Kronstadt, 1840. 123
—150. 1., bevezetéssel és utószóval a ki-

Huf—Hufnagel
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adótól.) — 4. Ein Bericht... an den damaligen Fürsten Sigismund Báthori vom
J. 1593. (Archiv. Hermannstadt. 1845. II.
483—488. 1. magyarúl.) — Kéziratban :
Oratiuncula recitata 1601. die 30. Marţii
Claudiopoli coram Sigismundo Bathoreo
Principe Transylvaniae et Consiliariissuis.
— Nevét Huett-nek írta ; Trausch latin
«Pileus» és magyar «Süvegh» nevét is
közli, de hogy ezen nevek használtattak-e
valahol, nem írja. — Színdarabot is írtak életéről és koráról : Albert Huet oder
drei Bilder aus Siebenbürgens Vorzeit.
Historisch-romantisches
Nationalschauspiel in 3 Abtheilungen von Josef Kurt
und Karl Haffner ; mit einer gemüthlichen
Scene im sächsischen Volksdialekt ausgestattet.
Horányi, Memoria Ilungarorum II. 192. 1.
(Neve Hutterus Albertnek irva.) — Seiten, Johann, Von den Grafen der sächsischen Nation im Grossfürstenthum Siebenbürgen. (Ungr. Magazin III. 1783. 147—
157.) — Scha.ier,

J. G., D e n k w ü r d i g k e i t e n a u s

dem Leben des Albert Huet
nia

II.

183J.

97—165. 1.)

—

(TransilvaTranssilvania,

1843. 50. sz. (Bruchstücke aus Huets Privatleben, gefunden in einem alten Buche aus
der Armbrusterischen
Büchersammlung.)
— Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 223. 1.

Huf József, ügyvéd; szül. 1831-.ben
Lajta-Ujfaluban(Sopronm.); agymnasium
hét osztályát Bécsben végezte, a VlII.-at
Pozsonyban, hol két évig a jogakadémia
hallgatója is volt; jog- és államtudományi vizsgát tett. Ezután államszolgálatba
lépett és 1855. aug. a soproni törvényszéknél joggyakornoknak, okt. a rajkai
szolgabírósághoz (Mosonm.), 1856. márcz.
a soproni járásbírósághoz neveztetett ki;
szept. gyakorlati birói vizsgát tett és
aktuarius lett a kőszegi járásbíróságnál.
1858. febr. törvényszéki segédbiróvá neveztetett ki s hivataloskodott a felső-eőri,
győr-szent-mártoni, kapuvári, nagy-kanizsai, keszthelyi s körmendi járásbíróságoknál Ezen idő alatt elsajátította a magyar nyelvet. 1861. elejétől május l-ig
ideiglenesen alkalmazva volt a soproni
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állami főügyészségnél mint főügyészi helyettes. A es. kir. bíróságok feloszlatása
után disponibilitásba jött ; de már azon
év decz. sopronmegyei szolgabiróvá neveztetett ki s 1867. máj. l-ig hivataloskodott. Ekkor nyugdíjaztatott és akkor
letette az ügyvédi vizsgát és azóta mint
ügyvéd működik Sopronban. — Czikkei
a Jogtudományi Közlönyben (1878. A
polgári perekben felmerülő felebbviteli
költségek megállapításáról, 1881, A polgári perrendtartásban szabályozott törvényes zálogjognak jogi hatályáról, Büntetési hézagok a Btk-ben, 1882. A minősített beismerésről, 1883. Lefogialható-e a
függő termés mint ingóság a végr. törvény 208. és 211. §§-aiban szabályozott
esetekben, Megjegyzések a végrehajtási
törvény 156., 123. és 191. §§-nak magyarázatához, 1884. Megjegyzések a végrehajtási törvényhez, 1885. Ellenészrevételek Imling Konrád biró urnák a végrehajtási törvény némely pontjaira tett
észrevételeire, 1886. A jelzálogi keresetről, tekintettel az osztr. p. t. k. erre vonatkozó rendelkezéseire, 1887 Észrevételek a végr. törvény 83. és 133. §§-aihoz,
Megjegyzések a peres eljáráshoz, Elmarasztalandó-e a csődtömeg végrehajtás
terhe mellett és meghatározott idő alatt
leendő fizetésben ?, 1888. A bemutatóra
szóló életbiztosítási bárczáknak jogi jelentőségéről, Adalék a birtok tanához, 1889.
Megjegyzések a végrehajtási törvényhez,
A commodum temporis kiszámítása, 1890.
A telekkönyvi följegyzésekről, Néhány
szó a Btk. 359. §-áról, 1892. A végrehajtási törvény revisiója, A kir. Curia 55.
sz. polgári döntvénye.) — Kéziratban : A
magyar telekkönyvi rendtartás gyakorlati
használatra.
Önéletrajzi adatok.

Hufnagel András. Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 1846. febr. 13.
Ercsiben (Pestm.) ; 1867. szept. 13. lépett
a rendbe; főgymnasiumi tanár volt Kalocsán, hcl 1887. okt. 18. meghalt. —
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Munkája : A boldogságos szűz- M ária kis
zsolozsmája. Emlékűi a kalocsai kisebb
Mária gyülekezetnek szent-Szaniszló ünnepére. Kalocsa, 1883.
Cata'ogus

Soc.

J e s u 1886. —

Kiszlingslein

Könyvészete. — Gyászjelentés és T ó t h Mike
t a n á r szíves közlése.

Hufnagl János, theologiai doktor és
kath. áldozópap, szül. 186.3, decz. 18.
Sziget-Újfalun (Pestm.), hol atyja földműves volt; szülei 12 éves korában KunSzent-Miklósra küldték magyar szóra s
beíratták a gymnasium I. osztályába ;
azután a többi osztályokat Kalocsán és
a budapesti II. kerületi gymnasiumban
végezte. A VIII. osztály végezte után beállott papnövendéknek és egy évet Székesfejérvárt, négyet a budapesti központi
papnevelőben töltött; az egyetemen hallgatta a hittudományokat, mellékesen a
római jogot és a magyar történelmi előadásokat, mire 1893-ban hittudományi
doktorrá avatták. 1888. jún. 22. miséspappá szentelték Székesfejérvárt. Mint
káplán egy évig Vajtán és két évig DunaAdonyban működött; innét nevelőnek
Zavarra gróf Mailáth György családjához
került, hol már öt éve működik. — Czikkei a M. Államban (1890. Tótjaink vallásosságáról. A plébános és káplán, 1892.
Az egyházi ének. A játék a nevelés szolgálatában, 1893. Az idegen beavatkozás,
Az egyház vesztesége, Az apa vallása,
1894. A munkáról, Az új czár és az alkotmány, A szentesítés, Parlamentaris
hamisítás, Hol a hiba? 1895. A többférjűség sat.); az Egyetértésben (1893—
94. tárczaczikkek); a Fejérmegyei Naplóban (1894. A polgári házasság nemei
és nevei, Katholikus párt, A papi nevelő
a szabadelvűek családjában. Akadályozzuk meg a szentesítést, Általában a
junctimról, Hazánknak
kereszténynek
kell maradnia, 1895. A munkás kérdésről, Ad arma, Quirites! Az a néppárt,
Reméljünk-e még. A néppárt és a nemzetiségek sat ); a Tiszántúlban (1895. A
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latin nyelv tanításáról. Megint az állami
anyakönyvvezetésről sat.)— Munkái: 1.
Sickingen Ferencz. Bolanden regénye.
Ford. Bpesf, 1887. (Dvorzsák János kiadásában és Újfalussy János álnévvel.) — 2.
A birodalom ellenségei. Bolanden regénye, ford. U. ott, 1888. (Dvorzsák János
kiadásában és Újfalussy János álnévvel.)
— 3. Megállának a nap és hold. Jozsue csodája hittudományi és csillagászati szempontból. Nagyszombat, 1893.
(Doktori értekezés.) — 4. Csónak-kirándulás Sziget-Újfalutól Zimonyig. Székesfejérvár 1895. — 5. Szűz-MáriaKönyv.
A Mária-társulatbeliek kézikönyve. Útmutatás a boldogságos Szűz ájtatos tiszteletére. Nagyszombat. 1895. (Nagyobbrészt dr. Walter József innicheni prépost
imakönyve nyomán.) — Álneve politikai
czikkeknél: dr. Patássv.
Önéletrajzi adatok.

Albert, (Schrott Hugo), hírlapíró, szül. 1810 körül Loschitzban (Morvaország); iskoláit Teschenben végezte;
azután egy magyar grófnál titkár volt.
Párisban folytatta tanulmányait a jogi s
diplomatiai szakban. A 40-es években
Pesten élt és 1848. jún. a Pester Zeitung
vezetője lett; Párisban szerzett journalistikai irálya kedveltté tette őt a magasabb
körökben és Batthyányi Lajos gróf salonjában gyakran megfordult, kinek a fővárosból távoztával (szept. 28) lemondott
ő is a szerkesztésről és Bécsbe utazott
A Pesti Hírlapba is írt már előbb zalai
leveleket. 1849-ben Münchenben és Ischlben élt. 1850. febr. 2. megindította a
Pester Morgenblattot, mely megszűnt
decz. 31. és szerkesztője már előbb (decz.
10.) Gräfenbergbe utazott. 1858-ban Bécsben a Jagdzeitungot alapította s szerkesztette a hatvanas években is. — Munkái:
1. Croquis aus Ungarn. Leipzig, 1843.
Hugo

— 2. Neue Croquis aus Ungarn. U.
ott, 1844. — 3. Ungarische
Tabletten
aus der Mappe eines Independenten. U.
ott, 1844. — 4. Geschichtliche
Frag-
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mente und das ungarische Staatsleben
neuerer Zeit. U. ott, 1846. két kötet.
(Munkái névtelenül jelentek meg.)
Pesti

Hírlap

1848. 80. SZ. — Szenen

der aus der u n g a r . Revolution.
179—80. 1. — Der Spiegel,
futár

1850.

136.

sz.

—

und

Pest,

1850. 170. —
Pressburger

1850. 15., 31., 32. Sz. — Kertbeny,

Die

Bil-

1850.
HölgyZeitung

Ungarn

im Ausland I. N a m e n s v e r z e i c h n i s s Ungrischer E m i g r a t i o n seit 1849. Brüssel u. Leipzig. 1864. 23. 1.

Hugo Károly, (családi nevén Bernstein Fülöp), orvosdoktor. Bernstein Salamon (1864. decz. 8. halt meg Pesten
106 éves korában) és Loos Eszter fia,
szül. hozzávetőleg 1806-ban Pesten; a
pesti ág. ev. iskola magyar osztályában
kezdte tanulását; 1820-ban lépett a piarista gymnasium II. osztályába, a következő évben a III. grammatica classisba
járt; 1823-ban Szegedre küldték szülei
magyar szóra. Azután visszajött Pestre
s itt végezte a humaniórákat. Miután az
egyetemen félévig természettudományi
tárgyakat hallgatott a bölcseleti szakon,
beiratkozott az orvosi fakultásra; azonban atyja sorsa rosszabbra fordult, fiát
nem taníttathatta s a 19 éves ifjú beállóit a 7. huszárezredbe. Húsz hónapot
töltött a katonaságnál, hol sanyarú helyzete volt; mégis sikerült annyit megtakarítania, hogy katonáskodása alalt két
szigorlattal végzett. 1830-ban, a lengyel
harczkiáltásra, márcz. elhagyta ezredét
és Varsónak tartott, hol rögtön beosztották orvosnak a hadseregbe. Mielőtt
azonban kivonult a táborba, Varsóban
letette az utolsó szigorlatát. A csatában
többször adta tanújelét önfeláldozó bátorságának, különösen a betegek és sebesültek ápolásával. Ezért háromszor
előlépett és végül törzsorvosi rangot nyert.
Krukowiecki átadta Varsót az oroszoknak és H. az oroszok fogságába került.
Az orosz hadseregben a kolera pusztított,
azért beosztották a lengyel seregben viselt rangjával az orosz csapatokhoz.
Azonban haza vágyott és végre sikerült
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Rechner pétervári osztrák consul közbenjárására 1832-ben visszatérnie hazájába. Pestről Zalamegyébe ment és az
Inkey család birtokain telepedett le, főleg a kolera tanulmányozása s gyógyítása czéljából; ezalatt a járvány megszűnt; rövid idő múlva visszatért Pestre
s itt kezdte meg orvosi működését. Hahnemann híve lett és a homoeopathiának
érdekében polémiát is folytatott. 1834-től
1839-ig jövedelmező orvosi gyakorlata
volt és nősülni akart, a mi azonban
meghiusult és miként megjegyzé: igaz
nőnek igaz szerelme sohasem jutott többé
neki osztályrészül. Hahnemann, értesülvén H. irodalmi sikereiről és hogy röpirataiban igaz meggyőződéssel védelmezte
őt, magához hívta Párisba. H. engedett
a meghívásnak és Hahnemann örömmel
fogadta a magyar orvost házába. Ott
maradt ugyan egy ideig, de nem igen
foglalkozott orvosi dolgokkal; nagyobb
erővel vonzotta őt a színpad; azt tanulmányozta s rövid időre Angolországba
is átment; innét aztán, határozott kitűzött czél nélkül Németországnak vette
útját és megkezdte bolyongásainak később oly szomorúvá lett sorsát. A aémet
színpadot akarta reformálni. Berlinbe
ment, hol a Shakespeare drámáit saját
eszméje szerint akarta színpadra hozni;
a főszerepeket maga játszotta volna;
azonban a berlini színházaknál visszautasították: Hamburgba ment és Bern
aus Linz névvel a hamburg-altonai színházban föl is lépett. Úgy látszik a siker
nem kecsegtette, mert Bécsben mint orvos telepedett le s az irodalomnak szentelte idejét; hogy az előkelő házakba is
bejuthasson, a zsidó hitről az ág. evangélikusra tért át. Keresztneve : Károly az
ez időben (1844) felvett Hugo vezetéknévvel alkották írói nevét. Lázas tevékenységgel írt; egymásután hat drámáját
nyújtotta be a Burgszinháznál. de viszszautasították; a lapok azonban elismerőleg szóltak színműveiről. Ekkor már
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szakított az orvosi pályával; bécsi sikereihez nem volt reménye többé; hozzá
fogott a magyar nyelv tanulásához és
első magyar költeménye megjelent a
P. Divatlapban. 1844-ben belekezdett a
Brutus és Lucretia megírásába. (Ponsard
Lucretiája ekkor nagy figyelmet keltett
Párisban); majd (1846-dik április 19-én)
visszatért hazájába, hogy Egy magyar
király czímű színművét előadathassa,
a mi sikerült is, s ettől fogva magyar
színműíró lett' (színműveit rendesen mások dolgozták át.) Azonban sikerei elragadták és egyszerre magasabb czéljai
voltak, mint a magyar színház : elhagyta
Pestet és 1847-ben újra Párisba ment.
Itt a kritika (különösen Jules Janin) magasztalva fogadták franczia darabjait.
Már jó úton indult, midőn a forradalom
halomra dönté szép kilátásait. A nemzetek képviselői között ő a magyar zászlót lengette. A forradalom lezajlása után
visszatért a homoeopathiához és 1848ban megint meglátogatta hazáját. Csalódva s elkedvetlenedve távozott ismét
Berlinbe, hol a Kaufmann von Marseille
(Báró és bankár) cz. drámája 1859.
decz. 19. sikert arat. Ezután nem adott
életjelt magáról. Sokszor panaszolja, hogy
elhagyatva áll magában és sajátságos
melanchólia ömlik el egész költészetén.
Ezen merengés, ez az örökös lelki tusa
csakhamar súlyos teherként nehezült reá.
1861-ben Berlinben mimikai felolvasásaival nevetség tárgya lett. Röpiratokat írt:
ezek egyikében a porosz királyt, a főurakat és hivatalnokokat sértette meg. Elmeállapotának megvizsgálása megmenté
a börtöntől. Azóta csöndes monomaniában élt hol itt, hol ott (Drezdában,
Bécsben és Pesten automimikai előadásokat rendezett.) Utolsó éveit, kevés megszakítással Budapesten töltötte ; a színházakat és a hangversenyeket látogatta.
Rögeszméje volt. hogy magát tartotta a
legnagyobb lángésznek, a ki hivatva van
tanaival művészetet, tudományt, vallást,
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szóval az emberiség egész szellemi életét átalakítani (ezeket is a maga nevéről nevezte: Hugosophia, Hugologia sat.)
A hányattatás megviselte s a lelki tusa
kimeríté életerejét. Még Calderonhoz írott
előszavában barátainak nevezi Bonaparte
Napoleont. Rothschildot, néhány évvel
később pedig már jóakaróinak kegydíjából él. Egyszer eszébe jutott, hogy
Olaszország ege alá siet és valóban el
is ment, hogy soha többé vissza ne térjen. Meghalt 1877. nov. 13, Milanóban.
Tetemei a milanói temetőben nyugosznak, sírja fölött carrarai márvány emlék
emelkedik, melyet nővére Rozina emeltetett. Az említett temetőt 1883 aug. 31.
bezárták és hogy a költőnek állandó
nyughelyet biztosítsanak, a. Budapester
Tagblatt szerkesztősége a kívánt összeget elküldötte a milanói polgármesterhez.
— Német költeményeket írt a pesti Irisbe
(1826- 27.), a Jahrbuch des deutschen
Elements in Ungarnba (Leipzig, 1845.) ;
magyarokat a Pesti Divatlapba (1846.
Hondalok. Búcsúm Bécstől, Panasz a
honban és czikkeket 1848. Magyar követség a- franczia köztársasági kormány
előtt); az Életképekbe (184-7. Hondalok,
1848. Egy-két szó Leona előadásáról),
— Munkái: 1. Mosaik von
Bernstein.
Leipzig, 1838. (Hahnemann irányának
hathatós védelmén kívül az egyetemi
orvosi tanításról több helyen elítélőleg
nyilatkozik.) — 2. -Der Saphir, geschliffen und ä jour gefasstvon Meister Bernstein. U, ott, 1839 (Saphir orvos Bernsteiniana cz. támadó röpiratára.) — 3.
Dr. Ego d. fahrende Homöopath.
Elhorama einiger Kunst- und Zunftverwandten u.mehr. Zeit-und Unzeitgenossen. Nebst Anhang, Hahnemann Album
enthaltend. Von Frhr. Bern von Stein. U.
ott. 1839. — 4. Sehnsuchtsklänge
eines
wandernden Hagestolzen. Hamburg, 1840.
— 5. Die grosse Fibel in zwei dramatischen
Dichtungen (I. Das Schauspiel der Welt in
vier Akten, II. Der Stein der Weisen in
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vier Akten). Wien, 1844. — 6. Fibel
der Ehre in zwei dramatischen Dichtungen. (I. Theil. Brutus und Lucretia,
Drama in 4 Akten, II. Theil. Des Hauses
Ehre. Zugabe: Dramatische Laufbahn.
System des Dramas.) Ugyanott, 1845. —
7. Das befreite Paradies.
Commentar
Proben aus der Höllencomedie (La comedie infernale) geschrieben in Wien u.
Pesth. 1845. U. ott. — 8. Psalmen eines
armen
Poeten. Pesth, 1846. — 9.
Ein Ungarkönig. Historisches Drama in
4 Akten. U. ott, 1847. (Magyarul: Egy
magyar király, dráma négy felv. U. ott,
1847. Eredeti kézirata a m. n. múzeumban. Először adták Pesten, 1846. j ún. 2.,
a nemzeti színházban. Ism. Honderű, P.
Divatlap sat.) — 10. Brutus és Lucretia. Dráma 4. felv. U. ott, 1847. (Először Pesten. 1847. márcz. 15., aug. 17. és
1858. okt. 13. Ism. Pesti Divatlap, Életképek. Főv. Lapok 1890. 17. sz.) — 11.
Bankár és báró. Szomorújáték három
felv. U.ott, 1848. (és Olcsó Könyvtár 99.
sz. 1880. Először Pesten 1847. szept. 27.,'
azután is többször, 1858. aug. 31. ismét.
Ismert. Pesti Divatlap, Életképek, SzépKaufmann
irodalmi Közlöny.) — 12. Der
von Marseille. (Báró és bankár.) Drama
in 3 Akten. U. ott, 1859 és 1866. arczk
— 13. La tireliri
de Thérése. Páris,
1859. — 14. Das gemassregelte
Genie.
oder: Der göttliche Paria. Von Karl Hugó
Amber Bernstein. Berlin, 1862. (Les mémoires terribles d'un martyre monstre
IV. Az I—III. kötete nem jelent meg.)
— 15. Fibel der Liebe. I. Poetischer
Theil. U. ott, 1863. — 16. Calderon,
oder: Liehe aus Verehrung. U. ott. 1863.
(Drámai költemény; előadták aug. 24. a
pesti városi német színházban. Első darabja, melyet még Bécsben írt a 40-es
években.) —17. Die Fuchtel. U. ott, 1863.
(Időhöz nem kötött gúnyoros tartalmú
röpívek.)— Színművei: Világ színjátéka,
eredeti dráma négy felv. (Schauspiel der
Welt cz. színművéből, a nemzeti szín-

padra alkalmazta s előadták Pesten
1847. nov. 20. és 1848. jan. 1 Ism. Életképek 1847. II. 23. sz. Jókai Mór, P.
Divatlap 1848. 2. sz. és P. Napló 1850.
42. sz.) ; Bölcseség köve, dráma négy
felv. (Kézirata a nemzeti színházban.) —
Kéziratai: megkezdett és félbehagyott
összefüggéstelen versek, drámai fragmentumok, prózában írt aphorismák és egy
jóformán befejezett szinmű: Das Ehewehe cz., melyet akkortájt írt. mikor
még a nagyzás hóbortja nem hántotta.
— Arczképei: kőnyomat, rajzolta Grinzhofer 1846. nyomt. Walzel Pesten és
rajzolta Barabás (a Pesti Divatlap 1847.
melléklete).
Heinsius, Alig. Biicher-Lexikon. Leipzig.
1846. IX. Bd. 1. Abth.. X. Bd. 1. A b t h . i848.,
XIV. Bd. 1. A b t h . — Honderű 1847. II. 7.,
14—17. SZ.

—

P. Divatlap

1847.

28.

Sz.

Pannónia 1847. 37—39. — Danielik,
I I . 118. 1.

arczk.,

—

Újság

1858.

1877. 47. sz. arczk.

(Törs

Wanderer

Vasárnapi

1864. 342. SZ. — Toldy,

—

M. í r ó k
38.

SZ.

K.) —

M.

Nemzeti

Irodalom Története. — Hölgyfutár 1858. 249.,
253. sz., 1863. I. 51. sz., II. 20. sz. (Lauka
Gusztáv.) — Koszorú 186 5. (Automimicai előadásai.)

—

295. 1. —

Egyetemes

M. Encyclopaedia

IX.

és a Nagyvilág

1866.

Magyarország

11. sz. arczk.,

1877. 47. sz. (Ágai A.) —

1877 :

Napilap

Budapesti

P.

Napló

305. SZ.. Hon 275—278., 305. SZ., Nemzeti

Hir-

lap 319. SZ.,

321.

Közvélemény

SZ.,

321. SZ.,

Egyetértés

301. sz., Föv. lapok 265., 273—275. sz.
A.),

Petőfi-Társaság

lapja

I I . 18. Sz.,

(Agai
Pester

Lloyd 265. sz. (Abendblatt), 327. sz. (Ágai
A.) — Figyelő VI. 1879. 61. 1. X V I . 9—28.
(Scossa Dezső), XVII. 155. 1. — Magyarország
1880. 162. sz. (Robin H. sirja fölött.) 1881.
185. sz. — M. Salon VIII. 1888. (Falk Miksa.)
— Petrik

B i b l i o g r . — Beöthy

zeti Irodalom
Petrik

Történeti

Zsolt,

M. N e m -

Ismertetése II. —

B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti

Közlemé-

nyek 1892—94. (dr. K ö r ö s E n d r e , II. K. i f j ú sága.)

—

Nemzet

1891. 157. SZ. —

Budapesti

Hirlap

1891. 158. SZ.

Móczár

József,

—

Hugó

Károly élete és színmüvei. Szeged, 1894. —
Budapesti
Pallas

Nagy

Szemle

1894. L X X X V I I I . 160. 1.

Lexikona

IX.

445.

1.

—

(Négyessy

László.)

Hujmann (Ferencz) Ló'rincz, r. kath.
plébános,szül. 1817. szept. 1. Baján (BácsBodrogmegye); előbb Szekszárdon, 1849.

Hulényi—Hulják
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okt. végén Lovász-FIetényben (Baranyam.)
administrator, 1850. márcz. elején Mo
-csoládon plébános lett; 1879-től lovászbetényi, később pellérdi lelkész. — Munkája: A római pápa és a péterfillér. A
magyar nép számára. Pécs, 1883.
BrüSille, Recensio III. 591. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — .'/. Sión 1892. 623. 1.

Hulényi Ferencz, karnagy és főtanító,
szül, 1816. ápr. 4. Esztergomban; itt
végezte gymnasiumi tanulmányait, mire
bölcseletet hallgatott a pesti egyetemen;
ennek végeztével a fővárosban maradt,
hogy magát az énekben és zenében kiképezze; nevelői állást foglalt el és részt
vett a fővárosi egyházak zenekaraiban;
közreműködött a pesti német, később a
nemzeti szinház előadásain. E közben a
tanító-képzői tanulmányokat is végezte.
1844. ápr. 15. Esztergomban karnagyi s
főtanítói hivatalt vállalt; e mellett a
reáliskolánál, majd a főgymnasiumnál és
tanító-képző intézetben tanította az énekes zeneművészeti tárgyakat. Meghalt
1886. ápr. 6. Esztergomban. — Nagyszámú egyházi és világi zeneszerzeményein kívül említendő az esztergomi
elemi iskolák ifjúsága által használt és
már három kiadást ért munkája: Egyházi értekek a kath. ifjúság számára.
Esztergom. . . . (Névtelenül.)
Zelliger, E s z t e r g o m - v á r m e g y e i irók, Budapest. 1888. 72. 1. és gyászjelentés.

Hulimann Fái, orvosdoktor, szakolczai (Nyitram.) származású. —' Munkája :
Dissertatio inaug. medica sistens obscurationes corneae. Pestini, 1823.
Szinnyei

Könyvészete.

Hulják János. — Munkája: Uj énekek a XIV zsiványokról. Nagyszombat,
1841. (2000 példányban.)
Toldy Bibliographiája. (Tud. T á r 1842. XII.
507. 1.)

Hulják Péter (András), kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, Hulyák András és Kaftsek Anna fia, szül. 1778. jan.
22. (kerésztelés napja) Rajeczen (Trencsénm.); 1795. okt. 1. lépett a rendbe
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Trencsénben; 1797—99. gymnasiumi tanár volt Máramaros-Szigeten; 1800-ban
Váczon bölcseielhallgató, 1801. ugyanott
tanár. 1802. Nyitrán theologus. 1803.
humaniórák tanára Kecskeméten; 1804.
Nagy-Károlyban, 1805—06. Selmeczbányán. 1807. Tatában, 1808. Váczon.
1809—10. ugyanott gymnasiumi igazgató
és pro-magister, 1811. Nyitrán a humaniórák tanára, hol 1811. aug. 17. meghalt. — Munkái: 1. Carmen, quo A. R.
P. Marco Dományi clericis regularibus
Scholarum Piarum per Hung, et Trans,
praeposito provinciali dum gymnasium
Kecskemetiense visitaret. applausit I.
humanitatis classis a. 1803. Pestini. —
2. Oratio in honorem quinquagenarii
sacerdotis rev. patris Urbani Khoretz e
S. P. Kecskemetini, 1803. — 3. Carmen
extemporaneum honoribus rev. dni Emericzi Nedeczky de ea dem praepositi S.
Nicolai extra muros Albae Regalis, eccl.
metrop. Strigoniensis canonici, oblatum
a. 1804. Schemniczii. — 4. Elegia honoribus rev. ac ill. dni Stephani 1. b.
Fischerde Szalatnya. . .dum munus primi
Szatmariensis episcopi auspicaretur, a
1804. Pesthini — 5. Elegia honoribus
ill., ac rev. dni Martini Görgei de eadem,
. . . o b l a t a a. 1805. Schemniczii. — 6.
Carmen quod ad eruditum virum Ladislaum Bielek e S. P. . . . dum jussu
exc. ac ill. dni Francisci Xav. Fuchs,
primi Agríensium archi praesulis librum:
Bona Samaritana hungarice inlerpretaretur, scripsit.. . 1805. Tyrnaviae. — 7.
Örvendező versek, melyeket ft. Egervári
lgnácz úrnak...kegyes oskolák igazgatójának, Selmeczbányára való érkezésekor nyújtott 1806. U. ott. — 8. Elegia
rev. ac clar. viro Floriano Hemtner, oblata IV. nonas Maji 1806. U. ott. — 9.
Elegia quam ad rev. Martinum Bolia
collegii Vaciensis rectorem, assistentem
provinciális, nec non directorem loc.
gymnasii, scripsit III. iduum Novembris
1807. (Vacii.) — 10. Elegia rev. dno
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Antonio Paintner, per districtum litterarum Jaurinensem superiori studiorum
directori, dum ad gymnasium Tatense
inviseret, oblata 1807. Comaromii. — 11.
Ad sped, dnum Franciscum
Eckstein,
med. dr.-em 1808. Pestini. (Költemény.)
— 12. 111. ac rev. dno Ladislao
Kadum a. 1808. die 28. Aug.
manhdsy,
solenni ritu episcopus Vaciensis consecrareturScb. Piae Vacienses obtulerunt,
Vaciensi. (Költ.). - 13. A. B. P. Martinus Bolla cleric, regul. scbolarum piarum per Hungáriám et Transilvaniam
vicarius provinciális in Daphnidis persona celebratus Kecskemetini 1810. Pestbini, 1810. —Kéziratban maradt: Liber
epigrammatum. et selectarum elegiarum
(sajtó alá rendezve); kézirata a m. n.
múzeumban: Fölséges főh. József Magyarország nádorispánja tiszteletére. Trencsén, 1806. (4rét, hét lap.)
Horányi, Seriptores P i a r u m Scholarum I I .
132. 1. — Kecskeméti

lapok

1872. 44. SZ. ( H o r -

nyik János.) — Petrik Bibliogr. és Csaplár
Líenedek szives közlése a piarista rend
jegyzökönyvéből.
Hullám
József. (Vellner). hírlapíró,
szül. 1868. okt. 24. Veszprémben, hol
atyja Vellner Lajos fogorvos volt; középiskoláit szülővárosában végezte. 1885től a Veszprémi Független Hirlap beimunkatársa és segédszerkesztője volt
1888 májusig (a hirlap minden számába
tárczákat. költeményeket, irányczikkeket
és könyvismertetéseket írt Füredy Károly, Hullám, Lajosfy József, Krixkrax
álnevek. — m. jegy alatt és névtelenül.
1886. szept. fel. szerkesztője volt a lapnak dr. Tolle név alatt). 1887 nyarán
megalapította a Balaton-Füred cz. fürdői lapot, mely csak azon fürdői évszakban jelent meg. 1888. máj. 20. megalapította a Pápai Hírlapot, melynek 1889.
május 19-ig (névtelenül) szerkesztő-kiadója volt; majd ismét a Veszprémi Független Hirlap szerkesztő helyettese. 1890ben ideiglenes szerkesztője volt a Veszprém cz. vármegyei hivatalos közlönynek;
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azután társszerkesztője a Nagy-Kanizsa
és Vidékének. Meghalt 1892. decz. 26.
Veszprémben. — Szépirodalmi tárczákat
írt még a székesfejérvári Szabadságba
(1887-88., 1890.), a Fejérvári Hírlapba
(1887), a Zalai Közlönybe (1887—90.), a
Keszthelybe (1887—90.). a Család és Iskolába (1887.). a Kassai Szemlébe (1888
—90.). a Hazánkba (1888). a Fővárosi
Lapokba ( 1 8 8 9 - 9 0 fürdői tárczák. 1891.
Ányos Pál emléke), és a Szegedi Híradóba (1890.). — Munkái: 1 .Hullámok.
Veszprém, 1886. (Költemények.) — 2
Emléklap. II. ott, 1887. — 3. A miket
titkolnak. Rajzok az életből. U. ott. 1888.
— 4. A pápai artézi kút titka. Pápa.
1888. (Röpirat Ceruza álnévvel.) — 5.
Veszprémmegyei Naptár 1890.Veszprém.
— 6. A no legendája. Nagy-Kanizsa, 1890
(Verses regény. Zalai Közlöny könyvtára.) — 7. Virághervadás.
Veszprém.
1890. — 8. Az én világom. Költemé
nyek. U. ott. 1891. (Ism. Vasárnapi Újság 52. sz. Nemzet 330. sz.) — Előszót írt
Babay, Szerelmes kisasszonykák (1887.)
cz. könyvéhez. — Álnevei s jegyei voltak még: Ouprais, Futoncz, (H.); V. H
J. és ( - h . ) .
M. Hirlap

1892. 359. s z . — Budapesti

Hirlap

^892. 3 R l. sz. és önéletrajzi adatok és gyászjelentés.
H u l y á k József, esp.-plébános, sz. 1790ben ; a theologiát Nagyszombatban 1819ben végezte; káplán volt 1820-banUjvároskán. 1821. Sasvárott. 1829-ben plébános
lett Hidegkuton. 1831, Nagy-Jáczon, 1836.
febr. 20. Nadlányban (Nyitram.), 1846ban nagytapolcsányi ker. alesperes és a
nemzeti iskolák felügyelője. Meghalt 1848.
április 27. Nadlányban. — Munkái: l.
Celoročné nedélné Kázne,. . .Nagyszombat, 1828. Két rész. (Egyházi beszédek.)
— 2. Poklady kaz. reén. Buda. 1853.
(II. évf. 4. kötet) cz. műben 56 esketési
beszédje van közölve.
Kat.

Noviny

1888. 10. SZ. — Petrik

Bibliogr.

— ' Zelliger, E g y h á z i írók Csarnoka 186. 1,
— Némethy, Ludov., Series P a r o e b o r u m 637. 1.

Humbert— Hun fal vy
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Humbert Gr. — Munkája: Nagymélt.
gróf Károlyi Alajos úr vasmegyei suránypatyi uradalmának ismertetése. Pápa, 1865.
Szinnyei

Könyvészete.

Hummel Antal J.. orvosdoktor, pesti
származású, a pestvárosi kórház másodorvosa. — Munkája: Dissertatio. Morbi
simulaţi et dissimulati. Budae, 1843.
Szinnyei

Könyvészete.

Albert. — Munkája : Die
Dreschmaschine
zu Magyar-Atád in Somogy. Pest, 1839. (4 táblával.)
Hummelauer

Szinnyei

Könyvészete.

Nándor, középiskolai tanár
•és a Szent-István-társulat titkára, szül.
1856. jan. 19. Felső-Esztergályon (Nógrádm.); középiskoláit Selmeczbányán, Váczon és Esztergomban végezte. 1874-ben
a budapesti egyetem philiosophiai facultásába iratkozott be s a történelem-földrajz tudománycsoport mellett a classica
philologiát is tanulta. 1877-ben a nagybecskereki főgymasiumhoz nevezték ki
tanárnak. 1 78-ban a történelem és földrajzból tanári oklevelet nyert. 1879-ben
a középiskolai gyakorló gymnasiumban
működött. 1882 —86-ban a budapesti V.
ker. kir. kath. főgymnasiumnak volt tanára. 1886-ban a Szent-István-társulat
választotta meg titkárának és azóta ott
működik. — Az egyetemen 1876-ban
Egyetemek a középkorban cz. értekezése
dicséretet nyert. Nagy-Becskereken a város
tanácsa az ottani román stilű templomdecoratio restaurálásakor őt szólítá fel
véleményadásra ; ekkor A középkori építészet cz. hosszabb tanulmányt írt, mely a
Torontál cz. lapban jelent meg ; írt még
a Hölgyek Lapjába (1879 —89. a középkori
társadalmi életet ismertető czikkek, így A
lovagság mint társadalmi tényező); a Főv.
Lapokba s a Pesti Naplóba (1880—89.,
1894—95. Esztergályi névvel középkori
tárgyú tárczaczikkeket és irodalmi értekezéseket). Programmértekezései a László
Mihály intézetének Értesítőjében (1884.
A nyilvános magánintézet és a nevelés, I
Hummer
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1885. A történet, mint a nevelés egyik
eszköze); az Alkotmányban (1896. 84.
szám. A középkor krónikásai.) — Munkái : 1. Tanulmányok
a humanismus
korából. Budapest, 1894. — 2. A kereszténység nyomai hazánk mai területén a honfoglalás előtt. U. ott, 1894
(Felolvasások, a Szent-István-társulat tudományos és irodalmi osztály üléseiből
6.) — 3. A szláv kereszténység hazánk
mai területén a honfoglalás előtt. U. ott.
1896. (Felolvasások 13.) — Kéziratban :
A magyar nemzet bölcsőkora és honfoglalása; A Szent-lstván-Társulat ötvenéves
története.
Corvina 1895. 1. sz. és önéletrajzi a d a t o k .

János, kir. tanácsos, egyetemi tanár és a m. tud. akadémia rendes
tagja, szül. 1820. jún. 9. (saját följegyzése szerint) Nagy-Szalókon (Szepesm.);
iskoláit Kézsmárkon és Miskolczon végezvén, Eperjesen a jogi s theologiai tanfolyamot hallgatta; testvérbátyjának H.
Pálnak vezetése mellett nyerte tudományos kiképeztetését és az ő költségén
fejezhette be ezt külföldi egyetemeken.
1842—45-ben a gróf Dessewffy-családnál
nevelősködött és 1843-ban Vatán tartózkodása alatt, Borsodmegye akkori híres
alispánja Nagy Gedeon mellett hét hónapig gyakornokoskodott, 1845. júl. 15.
letette a prot. theologiai vizsgálatot. Még
azon évben Németországba ment, hol a
nyári szünet alatt Greguss Ágosttal bejárta a Harz vidékét, Westfáliát és a
Rajna mellékeit ^ kirándulást tett Belgiumba s Hollandiába is. 1846-ban Kézsmárkra hivatott meg az újonnan felállított második jogi tanszékre, honnan azon ban az 1848. események nem sokára
elszólították. A szabadságharcz után hét
hónapig fogságot is szenvedett. 1852-ben
elhagyta Kézsmárkot és Pestre került,
hol sokáig nevelősködött. Szabad idejét
a természettudományok m ívelésére fordította. 1857-ben felhagyván a neveléssel.
Hunfalvy

Budára költözött és nőül vette Schmidt
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József leányát Herminát (ki 1873. ápr.
11. meghalt). 1858. decz. 15. a m. tud.
akadémia levelező tagjának választotta
(1865. decz. 10. lett rendessé.) 1863. decz.
20. a budai polytechnikumnál helyettes
tanára lett a földrajzi, statisztikai s történelmi szaknak ; 1866. márcz. 20. ugyanoda rendes tanárnak neveztetett ki, 1870.
júl. 19. pedig a m. kir. tudomány-egyetemhez hivatott meg az egyetemes és
összehasonlító földrajz tanárául (hol 1873.
okt. 10. a bölcseleti kar tiszteletbeli doktorrá avatta és a királyi kegy kir. tanácsosi czímmel tüntette ki; 1887—88 ban
pedig az egyetem rectora volt.) 1869-ben
Keleti Károlylyal hivatalos kiküldetésben
képviselte hazánkat a Haagában tartott
statisztikai nemzetközi
congressuson,
1872-ben pedig szintén Keleti Károlylyal
a pétervári congressuson. 1871-ben Antwerpenben. 1875. Párisban, 1881. Velenczében jelen volt a nemzetközi földrajzi
congressusokon és mind a három alkalommal a congressus egyik alelnökévé
választatott. 1873-ban a bécsi s 1878. a
párisi nemzetközi kiállításon volt jury-tag
és az utóbbi helyen őt választották a
földrajzi csoport elnökévé ; továbbá fontos szerepet játszott az 1885. párisi s
londoni statisztikai congressusokon. A magyar közgazdasági congressus eszméjét
is ő pendítette s valósította meg. Igen
nagy része van a magyar földrajzi társaság megalakításában, melynek haláláig
elnöke volt. A velenczei congressus után
az olasz Corona ďltalia rendjel commendator fokát nyerte meg. Az orosz sz. Szaniszló-rend lovagja, a franczia közoktatási tiszt rendjelének birtokosa, a genfi
s antwerpeni földrajzi társulatok tiszteletbeli, a berlini, párisi s belga földrajzi
társulatok levelező tagja volt. Meghalt
1888. decz. 6. Budapesten. Ravatala fölött
Heinrich Gusztáv beszélt ; a m. tudom,
akadémiában 1889. decz. 16. Keleti Károly
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei
és értekezései magyarul a következő la-
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pokban és folyóiratokban jelentek meg :
Athenaeum (1841. A forrás nemtője. angol
legenda, Napoleon bemenetele Moskvába.
Töredék egy nő naplójából, 1842. Thukydides, A kísértetektől elragadott sírásó
története, angolból, A bűnbánó); Regélő
Pesti Divatlap (1842. Egy őrült kézirata,
1843. Eperjes); a Tavasy (Teichengräber)
Lajos által szerkesztett Nevelési Emléklapok (1845—48. neveléstani czikkek);
Protestáns Egyh. és Isk. Lap ; Pesti Divatlap (1846. Pestalozzi); Képes Újság (Kassa,
1848. Futólagos tekintet történelmünkre);
Kossuth Hírlapja és a Presshurger Zeitung
(1848. megyei tudosítások) ; Uj M. Múzeum (1851—52. Theophrastos és jellemrajzai, 1853. Az angol alkotmány fejlődésének elemei és a nagy szabadságlevél,
1854. Ivönyvism.); Szépirodalmi Lapok
(1853. Bajna vidéke, uti naplómból);
Pesti Napló (1853. 992—95, 1003.. 1010
—11., 1021. sz. Anglia mezőgazdasága,
1068 — 1072. sz. Anglia műipara és kereskedelme, 1854. 82. sz. A pénzverés ügyében. 86.. 87. sz. Az új vámrendszer. 178
— 180. sz. A polgári háború Sinában.
103. és 233. sz. Könvvism., 1855. I. 10.
sz. Néhány észrevétel műszavaink ügyében, 21., 105., 119. sz. Egy kis útbaigazítás, Az éjszaki sarkvidék cz. czikke
birálatát illetőleg, 1857. 7., 36., 104. sz.
Könvvism., 58. sat. sz. Taíping-Vang. a
sinai trónkövetelő ifjúsága. 239. sz. A
Budapesti Szemle és a M. Sajtó bírálója,
1858 2 4 8 - 4 9 . sz. Könyvism. 66., 271.
sz. polémia, 1859. 207. sz. Humboldt-alapítvány természetvizsgálás és utazások
számára. 1879. 111. sz. Válasz Bálint
Gábor levelére, 1881—82. Észak-Amerika
társadalmi viszonyai; a folyószabályozásokról is írt több czikket); Család Könyve
(I. 1855. Család, nevelés, Az éjszaki sarkvidék, Nőnevelésünk csak halálunkkal
szakad meg, A melegnek eloszlása földünkön, Földünk delejessége, Földünk
mozgása, Arago Ferencz életrajza, Tájékozás földünkön, 1856. Báró Humboldt
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Sándor életrajza. Ausztrália földrajza.
Legújabb fölfedezések Dél-Afrikában és
a kafferek, Magyar László, Anderson és
Livingstone utazásai, A királyi várpalota
Budán, A Dunajecz völgye, Világosvár,
Földünk fő korszakai, III. 1857. Trencsin.
Első Katalin orosz czárnő. Nelson és a
trafalgari csata, Földünk alakja és súlya,
Sopron és környéke); Magyar Sajtó (1855.
2., 3. sz. Könyvism. 71. sz. A párisi baromtárlat. 1856. 24. sz. Könyvism., 40. sz.
Néhány szó művészetünk ügyében, 174.
sz. A magyar erdészegylet késmárki gyűlése. 286.sz. Viszhang a nevelők és tanárok
ügyében, 1857. 268. sz. Magyar László
és dr. Livingstone, 24., 214. sz. Könyvism.); Kelet népe, (1856. Földtani tanulmányok); M. Akadémiai Értesítő (1856
—57. Magyar László afrikai utazó életrajza, IV. 1864—65. Az erdők befolyásáról. 1870. Buda sz. kir. főváros népességi
viszonyai. 1872. A geographusok 1871.
antwerpeni nemzetközi kongressusáról.
Árvamegye meteorologiai viszonyairól,
1873. Az erdő befolyása a meteorologiai
viszonyokra, kivonat Bajorországban tett
észleleti tapasztalatok alapján, Emlékbeszéd Magyar László fölött, 1887. Jelentése a zágrábi Boskovits-ünnepélyről) ;
Budapesti Szemle (1857—58., 1860. Legújabb utazások éjszaki Afrikában, 1858.
Földirati apró közlések. 1859. Egy pillantás a külföld tudományos mozgalmaira
a közelebbi években, Strabon és Ptolomaiosz. Büsching és Ritter Károly nézetei
a földiratról, székfoglaló. 1860. Az éjszaki
sarkvidékek, 1862. Magyarország természettani viszonyainak leírásáról. 1864.
könyvism.. Ausztrália, 1865. Magyarország hőmérséki viszonyai. Magyarország
esőzési viszonyai. 1866. A Legújabb utazások és felfedezések: Afrika. Déli-Afrika,
Éjszaki és Éjszaknyugati Afrika, 1868.
Könyvism., 1869. Japán és népe, 1873.
Könyvism.. Az erdő befolyása az éghajlatra. A földrajzi tudomány jelen állása,
Magyar László, könyvism., 1876. A folyó-

vizek apadásáról s az erdők befolyásáról. 1880. Rechts nagy munkája a földről, 1881. Néhány szó a szabad kereskedés
vagy védvám rendszereiről, A választások
után, 1882. A vámjövedelem és fogyasztási adók, Még egyszer a vámjövedelemről és fogyasztási adókról, 1885. Az Alföld folyóiról, 1887. Boskovich Roger Józsefről. 1888. Folyóink szabályozása); A
kir. természettud. Társulat Évkönyve (IV.
1860. Az 1858. jan. 15. hazánk éjszaknyugati megyéiben előfordult földrengés) ;
Sürgöny (1860-61. A M. Tud. Akadémia
üléseiről tudósítások); Statisztikai Közlemények (I. 1861. Gymnasiumaink állása
1852-től 1859-ig, II. Adalékok hazánk
erdőszeti viszonyai ismertetéséhez. III.
IV. 1862. A magyar korona területének
bányászata 1861-ben. Az európai államok
budgetei); Ország (1863. 47—58. Az erdélyi érczhegység alakzata és tagosulata);
Gazdasági Lapok (1863. A tiszaszabályozás következményei, 1865. Hazánk esőzési
viszonyai) ; Erdészeti l apok (1865. Az
erdők befolyásáról a klímára, H. észrevételei Erdődy Adolf válaszára, 1866. A
magyar birodalom erdőségeinek természeti viszonyai); Jogtudományi Közlöny
(1866. Hazánk vízútjai); M. orvosok és
természetvizsgálók Munkálatai (XI. 1866.
Hazánk égalji viszonyairól, XII. 1868. A
népnevelésről, XXII. 1883. Az éghajlat
változásáról, XXIII. 1886. Az erdőpusztítások és folyószabályozások); Statisztikai
és Nemzetgazdasági Közlemények (II. 1866.
Magyarország bányászati viszonyai 1862.,
1864-ben, IV. 1867. A népoktatás Poroszországban, Néhány észrevétel a népszámlálásról); Természettudom. Közlemények
(V. 1873. Az időkelet meghatározása);
Természet (1873. Az újév kezdete s a
húsvét idejének meghatározása. Adalékok
az Alföld erdősítéséhez); Vasárnapi Újság (1873. Emlékezés Magyar Lászlóra);
Magyarország a bécsi 1873. közkiállításon. Honismertető (1873. A magyar birodalom természettani vizonvainak vázlata);
44.
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Földrajzi Közlemények (1873. A földrajzi
tudomány jelen állása, 1874. Jelentés a
földrajz körében 1873. tett munkálatokról, u. ez az 1876., 1878-79.. 1881—82..
1885. 1887. évf.. 1875. Jelentés a földrajzi
tudományok párisi korgressusának tárgyalásairól. 1876. Az amerikai tengerközi
csatorna terveiró'l. 1877. Közép-Ázsiáról,
b. Richthofen munkájából, 1879. A külföldi szakértó'k jelentései a hazai folyókon végrehajtott szabályozási munkálatokról, 1881. Vízi utaink különösen a
Duna, Lanfranconi Enea után, Előleges
jelentés a Velenczében volt III. nemzetközi földrajzi kongressusról. 1882. Emberfajta. nemzet és nemzetiség, A czifrálkodás és ruházkodás, 1887. A kanadai
tartományok szövetsége) ; Magyarországi
Kárpátegylet Évkönyve (II. 1875. Kirándulás Máramarosba); Acta Reg. Scient.
Univ. Ung. Budapestensis (1875—76 Fasc.
I. Beszéd, melyet az 1875—76. tanév
megnyitása alkalmával az egyetemi ifjúsághoz intézett, 1887—88. Fase. I. Beszéd,
melylyel a budapesti kir. tud. egyetem
rectori székét 1887. szept. 1. elfoglalta);
Természettudományi Közlöny (1877. A föld
lassú emelkedése és sűlyedése, A lőszlerakodások éjszaki Khinában, Richthofen
F. nyomán, 1881. Az oczeani áramok
okairól. A Pannónia medencze földárja és
a Duna felső folyása, (1886 Az erdőpusztításokról és a folyószabályozásokról,
1887. Boskovich Roger Józsefről. Társadalom és természettudomány); Nemzeti
Hirlap (1879. Különböző föld-, nép- és
vízrajzi czikkek); Nemzetgazdasági Szemle
(1883. Bolgár-ország); Nemzet(1888.135.,
136. sz. Az egyetem és Mária Therezia;
rectori beszéde. Acta Reg. Scient. Universitatis Budapestinensis 1887—88 1.);
hirlapczikkeket. könyvismertetéseket többet írt még különböző betűk alatt és névtelenül is; tobbczikket írtazUjabbkori Ismeretek Tárába s az Ismerettárba ; az Egyet.
M. Encyclopaediának is munkatársa volt;
német czikkei : 1848-ban politikai czikkek
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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a Pressburger Zeitungban, 1854—60 magyar irodalmi czikkek a Pesier Lloydban
(és a folyószabályozásokról), 1856-tól földrajzi czikkek Petermann Geographische
Mittheilungen cz. folyóiratában, 1879. Kü lönböző föld-, nép- és vízrajzi czikkek ;
1857—58. magyar irodalmi czikkek a
prágai Kritische Blätterben; 1861. Magyar László utazásai déli Afrikában. Lipcsében a Brockhaus Gegenwart cz. folyóiratában ; 1864. Das Ungarische Tiefland
und die Mittel zur Abwendung des zeitweiligen Misswachses az Oesterr. Revueben. 1867. Die Theis, u. ott; 1873. Die
natürlichen Verhältnisse des ungarischen
Reiches, az Ungarn auf der Wiener Weltausstellung czímű munkában; 1881. Das
Zoll- und Handelsbündniss mit Oesterreich und das Quotenverhältniss ugyanott; az Ungarische Revueben (1883. Die
ungarischen Ortsnamen und Herr Prof.
Kiepert ; 1884. Die staatliche Selbstständigkeit Kroatiens, 1886. Die Flussregulirung in Ungarn); Krassó, Szörény, Kroatien und Slavonien és több kisebb czikk
az Ersch. u. Gruber-féle Alig. Encyclopae
dieben ; francziául : a Charles Keleti,
Hongrie. Exposé geographique et staMstique á ľoccasion de ľexposition universelle de Vienne de 1873. Traduit par Frédéric Schwidland, (Géographie physique);
a Congres international de statistique á
Budapest. IX. Session Bpest, 1876. cz.
munkában : Rapport sur la statistique des
bains et eaux minerales és a Revue Géographique Internationaleban (VI. 77.,
78. sz. Les Magyars et les Slaves). —
Munkái : 1. Egyetemes történelem. Pest,
1851—52. Három kötet. (2. jav. kiadás.
U. ott, 1862. Ism. Pesti Napló 1851. 478.
sz., Ország 1863. 23. sz.) — 2. Magyarország és Erdély
eredeti
képekben.
Ugyanott, 1855—64. Három kötet. (111
aczélmetszettel, rajzolta Rohbock Lajos.
Ugyanez németül. U, ott, 1855., 1859.
Három kötet. Az I kötet Budapest és
környéke cz. külön is megjelent. U. ott,
45
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1859. és németül. Ugyanott, 1859.) — 3
Unmassgebliche
Ansichten
über den
Ministerial-Entwurf. U. ott. 1856. (Székács
József, Igénytelen nézetei cz. munkájának
ford., az iskolaügyről szóló czikkei megtoldva.) — 4. Uti és vadászati
kalandok.
U. ott 1857. (A magyar ifjúság Könyvtára I. öt színezett képpel.) — 5 Ujabb
utazások és kalandok. U. ott. 1859. (A
m. ifjúság Könyvtára II. öt színezett képMagyar's
Leisen
pel.) — 6. Ladislaus
in Süd-Afrika
in den Jahren 1849. bis
1857. Aus dem ungarischen. I. Band. Pest,
und Leipzig, 1859. Egy térképpel és nyolcz
kőny. rajzzal. — 7. A jelesebb magyar
gazdák
és gazdaírók arczképcsarnoka
Molnár Józseftől. Szövegét írta H. U. ott,
1859. 1. füzet. (Gróf Károlyi István, Lónvai
Gábor, báró Vay Alajos, Korizmics László,
Benkő Dániel, Hajnik János, Gyürky Antal, Peterdy Gábor.) — 8. Magyarország
viszonyainak
statisztikai
vázlata. U.
ott. 1863. (Különnyomat a Statisztikai
Közlemények IV. 2., V., 1.) — 9. A magyar birodalom természeti
viszonyainak
leírása. A m. tudom, akadémia megbízásából. U. ott, 1863—65. Három kötet
(1870-ben a Marczibányi jutalomban részesült. Ism. Ország 1863. 76. sz.) — 10.
Magyar kézi atlaszt mely 26 nagy földképen az egész földnek egyes részeit ábrázolja. U. ott, 1865. (2. kiadás. U. ott,
1875.) — 11. Az osztrák birodalom rövid
statisztikája,
különös tekintettel a magyar államra. U. ott, 1867. I. kötet. —
12. Magyarországi
légtüneti
észleletek
az 1864., 1865. és 1866. évekből.(Mathem.
és természettud. Közlemények V. 8. sz.)
— 13. Legújabb magyar atlasz. Polgári,
gymnasiumi és reáliskolák számára. U.
ott (1867.) — 14. Gömör és
Kishont
törvényesen egyesült vármegyének leírása. U. ott, 1867. (bárom arczk., két
térkép és két fametszettel. Ezen monographiát csak szerkesztette ; mivel azonban a 30 ívből álló műből nyolcz teljesen az ő műve, a többi fejezetek bizonyos
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részét pedig átdolgozta, azt önálló művei
közé sorozhatjuk. Czikke: Gömör vármegye természeti viszonyai. I—CX. ,1.) —
15. Hazánk közlekedési eszközeiről. U.
ott, 1867. (Értekezések a tört. tudom, köréből I. 1.) — 16. Európa
államainak
rövid statisztikája.
U. ott. 1868. — 17.
Bányászat
és ipar. U. ott, 1869. (Statisztikai előadások V.) — 18. Magyarország bányászata.
A bányakapitányságok 1863—67. évi jelentései alapján
összeállítva. U. ott, 1869. (Hivatalos statisztikai Közlemények II. 3.) — 19 Kis
földleírás, elemi-, ismétlő-, alsó-, reál- és
ipariskolák számára. U. ott, 1869. (Országos magyar iparegyesületi Tankönyvek II.) — 20. Jelentés az Antwerpenben 1871-ben aug. 13—22-ig tartott
nemzetközi geographiai congressus munkálatairól. U. ott. 1872. (Értek, a tört.
tud. köréből II. 1.) — 21. Jelentés az
1872. aug. Szent-Pélervárott tartott VIII.
nemzetközi statisztikai kongressustanácskozmánvai- és határozatairól. U. ott,
1873. (Keleti Károlylyal együtt.) — 22.
Eg és föld. vagyis csillagászati földrajz
a szöveg közé nyomott 70 fametszettel.
U. ott, 1873.(Ism. Földrajzi Közlemények).
— 23. A magyar-osztrák
monarchia
rövid statisztikája. Bpest, 1874. — 24.
Elemi földrajz. A népiskolák számára.
U. ott, 1874. (2. kiadás. U. ott, 1876.)
— 25. Kis földleírás,
polgári, reál-,
ipar- és felső népiskolák számára. U.
ott, 1874. (2. kiadás U ott, . . . 3. jav.
k. 1878., 4 jav. k. 1881., 5. jav. k.
1884., 6. jav. k. 1887. U. ott.) — 26.
Quelques remarques
sur les Méthodes
graphiques et géographiques. Mémoire
rédigé en voue du IX.-iéme congres international de statistique. U. ott, 1874
— 27. Magyarország és Erdély. Bpest,
és Darmstadt 1875. 1. és 2. füzet. Négy
aczélmetszettel. (Több nem jelent meg.
Ugyanez németül. U. ott 1875. 1. és 2.
füzet.) — 28. Földrajzi jegyzetek. Kivonat
főleg tankönyvéből. Kézirat gyanánt az

1413

Hunfalvy

I. reálosztály száraára. Temesvár, 1875.
— 29. Földrajs a középiskolák használatára. Bpest. 1875—76. Négy kötet. (I.
I. kötet 2. kiadás 1875., 4. jav. k. 1878.,
5. jav. k. 1880., II. kötet 2. k. 1875. 3.
jav. k. 1880., III. kötet 2. jav. k. 1878.,
IV. kötet 2. jav. k. 1880. U. ott.) — 30.
Révy Gyula, A Duna Budapesten.
Jelentés gróf Andrássy Gyula ő nagyméltóságához, Angolból f o r d . . . U . ott, 1876
Hét táblával. — 31. A Duna
budapesti
ssakassdnak
ssabälyosdsa.
A budapesti
Duna átnézeti térképével. U. ott. 1877.
— 32. Baradla
az aggteleki barlang.
Ló'cse, 1877. (Különny. a Gömör és Kishont leírása. Pest, 1867. cz. munkából.
Németül is. U. ott, 1877.) - 33. Theophrastus jellemrajsai.
A görög eredetiből fordította. Bpest, 1880. (Olcsó Könyvtár 107.) — 34. Schneider képes atlassa.
A természettudományi földrajz kézi atlasza, iskolai és házi használatra. . .Magyarra ford. Gönczy Pál és H. U. ott, 1881.
(2. kiadás. U. ott, 1882.) — 35. As éghajlat vdltosósdgdról. Megnyitó előadás.
Mondotta a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének, természettudományi szakosztályában
Debreczenben
1882. aug. 24. U. ott. 1882. - 36. Egyetemes földrajs. Különös tekintettel a néprajzi viszonyokra. U. ott, 1884., 1886.,
1890. (I. k. Dél-Európa, II. A magyar
birodalom földrajza, III. Éjszaki és KözépEurópa földrajza. Sajtó alá rendezte dr.
Thirring Gusztáv. A mű eredetileg öt kötetre volt tervezve.) — 37. Földrajs a
gymnasiumok használatára. U. ott, 1887.
Két füzet. (2. átnézett kiadás. U. ott,
1890.) — 38. Földrajs. A polgári leányiskolák I. és II. osztálya számára. U. ott,
1889. Két rész. (I. II. rész 2. kiadás. 1890.
I. r. 3. kiadás 1893. 4. 1895. Schneider János által. U. ott.) — 39. Földrajs. A polgári fiúiskolák I. és II. osztálya számára.
U. ott, 1888—89. Két rész. (I. r. 2. kiadás. 1890. II. r. 2. k. 1894. Schneider János
által U. ott.) — Kőnyomatban: Egyetemes
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összehasonlító földrajz 4rét 300 lap és A
nevezetesebb városok földrajzi fekvésök.
4rét 144 lap; Földrajzi tényezők ; Afrika
földrajza 1878. (Előadásai után tanítványai 1877. máj. 24. a ra. n. múzeumban.)
— Kiadta, sajtó alá egyengette s jegyzésekkel ellátta : Magyar László délafrikai
levelei és naplókivonatai. Pest. 1857.,
egy térképpel; Magyar László délafrikai
utazásai 1849—1857,1. kötet, egy térképpel és 8 kőnyomattal. U. ott, 1859. (mind
a kettőt a m. tud. Akadémia megbízásából); Xantus János levelei Éjszak-Amerikából. U. ott, 1858. és Xantus János,
Utazás Kalifornia déli részeiben. U. ott,
1860. — Élisée Reclus, A föld. A földgömb életjelenségeinek leírása. Az eredeti
IV. kiadás után ford. Király Pál és Révész Samu. Az eredetivel összehasonlította H. Budapest 1879—80. Két kötet.
— Szerkesztette a Család Könyve, hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok
cz. folyóiratot Pesten Greguss Ágosttal
együtt 1855-ben 10 füzetben, 10 aczélm.
és egy kőny. képpel, 1856-ban 10 füz..
hat aczélm., négy szines kőnyom, és egy
térképpel, 1858-ban egy kötetben három
aczélm., három színy. és két kőnyomattal ; Statisztikai Közlemények, a hazai
állapotok ismeretének előmozdítására kiadja a m. tudom. Akadémia statisztikai
bizottsága, szerkesztette az I.—VI. kötetet 1861—64.; Statisztikai és nemzetgazdasági Közlemények (Előbbinek folytatása). szerk. az I.—V. k. 1865—68. és
néhány évig szerk. a m. tudom Akadémia II. osztályának Értesítőjét. — Festett arczképe a budapesti egyetem bölcsészeti karának tanácstermében.
Pesti Hirlap 1842. 142. s z á m . ( N é v m a g y a r o -

sítás. Eredeti neve Hunsdorfer volt.) —
Athenaeum 1842. II. 141. hasáb. (Nyilatkozás.)

—

Ujabbkori

— Budapesti

Ismeretek

Hirlap

Tára

I V . 415. 1.

1855. G82. SZ. —

Ferenczy

és Danielik, Magyar írók I. 215., II. 405. 1.
— Am.

tudom.

Akadémia

Évkönyvei

I X . 1859.

54. 1. XI. köt. V. Darab 1866. 69. 1. — ill.
tudom.

Akadémia

Almanachja

1861. 158., 1863.

45*
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231., 1804. 236., 1865. 233., 1867. 217., 1868.
229., 1876. 290., 1879. 290.. 1880. 190., 1882.
186., 1887. 237. 1. (Munkálatai), 1890. 361. 1.
(Életrajza.)

—

Hl. tudom.

Akadémiai

Értesítő

1867. 14.. 1868. 200., 1869. 10.. 1870. 164,
1871. 300., 1872. 9 . . 67. 1., 1 8 8 8 — 8 9 . —
temes

HI. Encyclopaedia

X . 300. 1. —

Egye-

Vasárnapi

Újság 1872. 26. sz. a r c z k , 1886. 18. sz. arczk.,
1888. 50. SZ. ( J t i r á l y P á l . ) — Hlagyarország

és

a Nagyvilág

1872. 14. Sz. a r c z k . .

1876. 39. SZ.

arczk.

Hazánk

1872. 40. SZ.

—

és a Külföld

a r c z k . — Századok
Uj Képes

Naptár

1873. 76. 1. —
1874. 54

Protestáns

1. a r c z k . —

Szinnyei

Könyvészete. — Mittheilungen
der k. k.
Geographischen Gesellschaft in Wien 1881.
I V . 1.

Deutsche

und Statistik.
Pesti
A kir.

Hirlap

Rundschau

für Geographie

Wien, 1881. 194. 1. arczk. —

1883. 1 0 0 . s z . ( H . é s K i e p e r t . ) —

József-3Iüegyetem

Tanárai

B p e s t , 1883. 7. 1. — Orsz.

és

Hallgatói.

Tanáregylet

Közlönye

1884. (Márki Sándor.) — Petrik Könyvészete
és Bibliogr. — M. Könyvészet 1886 , 1890—94.
— Paedagogiai

Plutarch

I I . 1887. a r c z k . ( K o z m a

G v u l a . ) — 1 8 8 8 : Néptanítók
Állam

286. s z . , P. Napló

SZ., Főv. Lapok
SZ., Egyetértés

l.apja

338. SZ , Budapesti
338. SZ., Aradi

( L a u k ó A . ) , Pressburger

788. 1., M.

338. SZ., Nemzet
Közlöny

Zeitung

337.

Hirlap

338.

336. SZ.

343. SZ.

(Ha-

vass "Rezső.) — Sárosmegyei Közlöny 1889. 3.
Közlemények

1889.

65. 1. (Márki Sándor.) — Kiszlingstein

SZ. ( L a t k ó c z y . ) — Földrajzi

Köny-

vészete. —

Termésrettudom.

Közlöny

1889. —

Keleti Károly, H u n f a l v y J á n o s emlékezete.
Bpest, 1890. ( E m l é k b e s z é d e k VI. 3.) — Irodalomtörténeti
Evangelische

Közlemények
Glocken

1894.

88.

1.

—

1842. 142. 1. — ö n é l e t r a j z i

a d a t o k és g y á s z j e l e n t é s .

Hunfalvy Pál, bölcseleti doktor, kir.
tanácsos, a m. főrendiház tagja, a m.
tudom. Akadémia igazgató tagja s a Kisfaludy-társaság rendes tagja, szül. 1810.
márcz. 12. Nagy-Szalókon (Szepesm ) ;
18^3 őszén Kézsmárkra küldték szülei,
hol az ág. ev. gymnasium négy alsó
osztályát végezte ; már mint syntaxista
a franczia nyelvben oktatást nyert és
már nehézség nélkül olvasgatta Fénelon'
Télemaqueját. Csak a magyar nyelvben
volt teljesen idegen; ezért 1827-ben Miskolczra ment a rhetorikai osztályba; azután ugyanott a helvét hi tv. lyceumban
a bölcseleti tanfolyamra jelentkezett. Tanárának, Némethnek (gróf Dessewffy
Aurel és Emil nevelőjének) köszönhette
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alapos ismereteit a görög nyelvben és
azon előszeretetet, melyet a hellén irodalom remekei iránt egész életében megőrzött. 1829 őszén visszatért Kézsmárka
s ott a philosophiai tanfolyamot befejezte;
jogtudományi s theologiai tanulmányait
szintén olt végezte: időközben az európai nyelveken kívül, a görög, héber és
arab nyelvekben is alapos jártaságra tett
szert. A magyar nyelvet elsajátítván, Széchenyi István munkáit. Berzsenyit, Kisfaludyt és Kölcseyt olvasgatta. 1833-ban
báró Podmaniczky Károly meghívta fiai
Frigyes és Ármin nevelőjének és H. az
aszódi kastéiyba költözött. A család bizalmát teljesen ki tudta érdemelni s
azon kitüntetésben is részesült, hogy az
1832— 36. pozsonyi országgyűlésen egy
ideig, mint özvegységre jutott úrnőjének
képviselője (absentium legátus) rész vehetett. Még nagyobb hatással volt rá
azon szerencsés véletlen, hogy növendékeivel az 1836. év nagy részét Drezdában töltötte. Az Athenaeumban közölte
leveleit; de már 184(J-ben a nyelvészeti
térre lépett. 1838-ban ügyvéddé lett. Bajza
s többek ajánlatára 1841. szept. 3. a m.
tudom. Akadémia levelező tagnak választotta Í1858. decz. 15. rendes lett és 1883.
máj. 17-től az igazgató-tanács tagja ; 1883
máj. 1-től az I. osztály elnöke volt.)
1842. jan. 22. a Kisfaludy társaság választotta rendes tagjának és azon évben
meghívást kapott a kézsmárki jogtudományi tanszékre. H. örömmel követte a
meghívást, mert az intézet, különösen a
jogi s politikai folyamnak kiterjesztését
szándékolta. Indítványa, több rendbeli
akadály legyőzésével elfogadtatott, miután Jony Tivadar egy új tanszék felállítására 2000 pfrtot ajánlott; maga H. is
adott erre 500 pfrtot Ezután a még
szükségesnek talált 8000 pfrtot részben
kiteremtvén a főtanodai gyülekezet és
felügyelőség, az új tanszékbe H. öcscse
János hivatott meg. H Pál tanársága idejében leginkább azon dolgozott, hogy ifjaink
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a társadalom és állam létét, feladatát, eszközeit felfogni s méltányolni tanulják. Magyar nyelven tartotta előadásait,
melyek eddig az egész ország legtöbb
jogtudományi tanintézeteiben latinul tartattak." Az 1846—1847. tanév elején a
főiskola élethosszig tartó igazgatójának
választották meg. 1845-ben Petőfi is meglátogatta. 1847-ben a szünidőt LombardVelenczében és Svájczban töltötte. Az
1848. pesti országgyűlésre a szepesszombati kerület megválasztotta képviselőjének; júl. 5-től buzgó érdeklődéssel
vett részt a gyűléseken és szavazatával
a nemzeti kormányt támogatta. Ott volt
Debreczenben is, hol a képviselőház
egyik jegyzői székét foglalta el. Itt azokhoz tartozott, kik Kossuth politikájában
veszélyt láttak, mely a nemzet létét fenyegeti. Az úgynevezett békepárthoz
csatlakozott, mely a dynasztiával való
kiegyezést óhajtotta. Az 1849. ápr. 14.
függetlenségi nyilatkozatot ellenezte s
nagy hibának tartotta annak kihirdetését.
A menekülő képviselőházzal Szegedre
ment és Aradon tanúja volt a bomlásnak.
Békés-Csabára nejének (Röck Karolina) rokonaihoz vonult; kevés idő múlva azonban Pestre jött. Azon lelkes férfiak sorában volt, kik 1850. szent István napján az Új Magyar Múzeum cz. folyóiratot
megindították. 1851. jún. 27. nevezte ki
a Teleki család a m. tudom. Akadémia
főkönyvtárnokává s ő hozzáfogott a Trattner-Károlyi ház udvarra néző egyik lakosztályában elhelyezett könyvtár rendezésének folytatásához. 1853-ban tüzetesen foglalkozott finn és magyar szók,
1855. pedig török, magyar és finn szók
egybehasonlításával és ekkor az volt a
nézete, hogy a magyar nyelv közepett
van a finn-ugor és török nyelvek közt.
Ez a nézete azonban mindinkább módosult, a mint jobban megismerkedett
a finnen kívül a többi ugor nyelvekkel.
1855-ben indította meg Magyar Nyelvészet cz. folyóiratát, mely köré egész kis
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nyelvészgárdát csoportosított össze. Ezen
folyóirat II és III. kötetében már egybeveti a mi tárgyas ragozásunkat a mordvin és szamojéd nyelvekével. E közben
Regulyval tanulmányozta ennek vogul
gyűjtéseit, melyeket közösen akartak
kiadni. Mikor azonban Reguly (1858.)
meghalt, H. maga folytatta e vogul tanulmányokat. 1869-ben hosszabb utat
tett a balti tenger melléki tartományokban és Finnországban. 1875 után már
nem igen foglalkozott nyelvészettel; ezt
a tért egészen Budenznek és Budenz iskolájának engedte át; az ide tartozó
kérdések között fiatal korától mindvégig élénken csak egy érdekelte: az igeidők kérdése. Ö fejtette ki legelőször régi
nyelvemlékeink időhasználatát és mindig azt kivánta, hogy mai irodalmunk
elevenítse fel az igeidőknek régi pontos
megkülönböztetését. Az utóbbi évtizedben nem egyszer kellett H.-nak Vámbéryvel, ki a magyaroknak a török-tatár
népfajjal való rokonságát vitatta, megküzdenie. Életének utolsó húsz évében
néptani _is__őstörténeti nyomozásainak
élt: Anonymus hitelességével, a székely,
kérdéssel, az oláh nyelv és nép eredetéTél foglalkozott. E közben (1865—68-ban
is tagja volt a képviselőháznak) fáradhatatlanul részt vett a tudományos életben, a
magyar néprajzi társaságban (melyet ő
alapított) és a Luther-társaságban, melynek elnöke volt. az evangelikus egyház
iskolai ügyeiben és a főrendiház ülésein,
melynek szervezésétől élethosziglan kinevezett tagja volt. A finn irodalmi társaság levelező, az eszt tudós-társaság
tiszteletbeli, a berlini kir. tudományos
akadémia levelező, a párisi Société Philologique tiszteletbeli, a philadelphiai
American Philological Society lev., a
cseh kir. tudós társaság lev., a dallasi
(Texas) Trinity Historical Society tiszt.,
a bécsi és berlini anthropologiai társaságok levelező tagja volt. Meghalt 1891.
nov. 30. Budapesten. Ravatala fölött
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Gyulai Pál tartott beszédet és a m. tudom,
szágon, A dakota nyelv, 1857. Az eszt
akadémiában 189 í. decz. 17. Ponori
vagy viró irodalom, 1858. A lapp nyelv,
Thewrewk Emil emlékbeszédet. — Czikvagy az igazolt és megigazított Sajnovics,
kei az Athenaeumban (1839—41. Dresdai
1859. A magyar szóbeli hangsúly apolevelek, Rhapsodiák, Bölcs Lokman me
lógiája. Aristotelesi tanulmányok. I. A
séi, arabból. Emlékezés Késmárkra s
kategóriák. Egy vogul monda; 1861. Finn
könyvism.. 1841. II. Mihalik Dániel,
olvasókönyv s a finn népköltészetről;
1842. Thukydides és könyvism.) ; . £ Kis1867. Bopp Ferencz, A rumun nyelvről és
fa ludy-társaság Évlapjaiban (III. 1842. A
népről, könyvism.. 1868. Tudósítás a m. t.
magyar költészet"~íiívatása, Ä költészet
akadémiai könyvtárról, 1870. és 1877Aristotelestől, görögből ford, jegyzetekkel,
ben is, 1869. Tudósítás az esztországbeli
megjelent a Széptani Remekírók I. köutazásról. 1874. Könyvism., 1875. Az ugor
tetében is Pesten 1846-ban); a Pesti Divárosokról, kivonat. 1876. A folyóvizek nevatlapban (1844. Késmárki levél); a Bajza
veiről. 1877. Előterjesztése a magyar heEllenőrében (1847. Országgazdászati tájélyesírás újabb szabályair k, 1878. A rukozás); a Prot. Egyh. és Isk. Lapban
mun nyelv. 1879. Az Ukkoi. bár, 1881. A
(1847. Benedicty János. 1861. Az ágostai
kún codex és a kunok, Jelenu a berlini
hitvallású egyetemes egyházi gyűlésben
orientalista congressusról, 1883. A küaug. 29. mondott beszédet a görög tanílönböző számlálási módokról, 1885. Istás ügyében, 1878. Észrevételek az Új
mertetések a bel- és külföldi tudományos
Testámentom új fordításához); a kassai
irodalom újabb jelenségeiről, 1886. ÉszKépes Újságban (1848. május elsejére);
revételek Vámbéry Ármin, A honfoglaló
a Társalkodóban (1848. Aristoteles elmagyarok jelemzéséről, Jelentés az orienmélete a jogról); ekkortájt írt még a
talisták bécsi nemzetközi congressusának
Pesti Hírlapba, Kossuth Hírlapjába, az
munkásságáról, 1890. Jelentés gr. Kuun
Esti Lapokba s az 50-es évek elején a
Géza, Relationum Hungarorum cum oriPesti Naplóba, többnyire politikai s nemente. . .história cz. munkájáról); a Pesti
zetgazdászati czikkeket; az Új M. MúNaplóban (1852. 636.. 653. sz. Némi
zeumban (1850—51. Igaz aranybulla, intő
felvilágosítás a nyelvtudomány ügyében,
és buzdító szózat és felvilágosító észre1855. 74. sz. Repiczky János, 103.. 105..
vételek, Plátoni köztársaság és könyvism.,
204. sz. könyvism., 1856. 169., 170. sz.
1851 — 52. Plátoni vendégség, A társa- Felvilágosítások a magyar összehasonlító
dalom vagy Stein, Widmann... és Riehl,
nyelvészet ügyében. 1857. 10. sz. könyvism., 84.. 85. sz. A magyar helyesírás és
1854. Magyar nyelvtudományi mozgala magyar akadémiai szemle, 112, sz. A
mak, 1853. Észrevételek az elme szó
mordvin nyelvről és némely nyelvhasonősvilági alapjairól, 1857. A magyar betűk,
lítási észrevételről, 1868. 2., 5., 9. sz.
Czuczor tanának kiegészítésére); az AkaA pestmegyei bizottmány kérvénye, 1871
démiai Értesítőben (1851. Nyelvészeti
—72. 100, 102. sz. könyvism.); a Szépnagy tennivalóink s a finn népek régiirodalmi Lapokban (1853. Kalévala finn
sége, A nyelvhasonlítás elvei s elemei,
eposz ismertetése és kivonata); a Család
A magyar finn és török nyelvek leírása,
könyvében (1855. Finn-Lapföld és lako1852. Adalékok a magyar nyelvtudománysai); a M. Nyelvészetben (1856. Mit akar
hoz, 1853. Finn és magyar szók egybea Magyar Nyelvészet?, Mit jelent a «mahasonlítása, 1854. Az altaji nyelvészetben
gyar» szó, Magyar ige és jelző. A manyilatkozó mozgalmak külföldön, külögyar helyesírásról és hangsulyrúl, Mint
nösen az elmúlt év alatt, 1856. Adalék
értsük Bibor Koszta tudósítását a két
a zsidók újabb történetéhez Magyaror-
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féle magyar nyelvrűl, Mért szükséges a
magyar nyelvjárások és tájszólások kinvomozása? A magyar ige és jelző,
1857. Vissza- és előrepillantás, Itészeti
gondolatok s általános nézetek a magyar
helyesírásról.Válasz a szócsalád rendszerre
és nyelvészeti egymásutánra. Bennünket
és benneteket, A mordvin nyelvről, A
magyar igeidők használata, A latin hangsúly Weil és Benloew után, A magyar
tárgyú ragozásról, 1858. Szófejtések:
áldomás, átok, imádság, innep, ingyen,
Tájékozás a szanszkrit, görög és latin
nyelvtudományban, A nyelvtudomány
többet bizonyít mint a krónikák. A szamojéd nyelvrül, A magyar nyelv használhatása Schott Vilmos észrevételei,
Mátyás Flórián hasonlító nyelvtudományi
működése, 1859. Az új perzsa nyelv s
annak netaláni viszonya az altáji nyelvekhez, Észrevételek az adalék okmányokra, Maga és de, Akár akár, Osztyák
nyelv, Az ujjak nevei, Szófejtegetések:
miért mond a nyelv valamit úgy és nem
máskép? Debreczeni legendás könyv s
dr. Pólya József, A latin nyelv viszonya
a göröghöz, 1860. Szives olvasóinknak,
Apologia, A magyar igeidők, Utójegyzetek «Vass. A magyar nyelvjárások» cz.
értekezéséhez, Felelet Fábián I. nyilt
levelére, Kifogás a magyar «meg» rokonsága ellen, Megjegyzés Torkos S. «A
regélés Zalában» cz. czikkére, A magyar
talan, telen képzőről, Egy vogul monda,
székfoglaló, kivonat, 1861. A M. Nyelvészet politikája 1861-re és ismertetések
minden évf.); a M, Sajtóban (1855. 14.
sz. Mit tartsunk Podhorszky Lajos tanulmányairól. 1856. 214. sz. Nyilatkozat a
M. Nyelvészet ügyében, 1857. 21. sz.
Kérdező és nyugtató felelet Ballagi Móricz úrnak); a Budapesti Szemlében
(1857. Bábel tornya, az ékirat és- a ma-1
gyar nyelvészet, 1858. A nyelvtudomány
jelen állása, és könyvism., 1864. A magyarok eredete, 1865. Legújabb utazási
irodalom, rövidismertetéssel. 1876.könyv-
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ism., 1877. Ugor-magyar-finn mythologiai töredék, 1883. Néhány észrevétel
Marczali Henriknek, Vámbéry a magyarok eredetéről cz. könyvismertetésére,
Bövid visszapillantás a forradalomra,
1885. A ruman történetírásról, könyvism.,
1886. A magyar husszitákról, Érszrevételek a Vámbéry-féle honfoglaló magyarok
jellemzésére ésDensusian Miklós legújabb
munkái, 1887. Kirándulás Erdélybe, 1888.
Idősb Görgey István munkája, 1889.
Thukydides); a Szépirodalmi Figyelőben
(1862. A finn népköltészet, Szerény diótördelés, A magyar igeidők a kötött beszédben) ; a Nyelvtud. Közleményekben
(1862. Előszó, A regi magyar írók mire
nézve lehetnek igazító mintáink, 1863.
Müller a nyelvtudományról, A nyelvtudományról, A magyar nyelv képzőiről,
1864. Alquist finn-magyar nyelvhasonlításai, 1865. A finn-nemzet történetírásáról. Toldat Torkos Sándor az «e» vagy
«a» cz. czikkéhez, Feze, 1866. Régi
magyar szók, A lapp nyelv, 1867. Né mely újabb nyelvtudományi jelenség, A
rumun nyelvről és népről, Az oláh fejedelemség kezdete. A «Siebenbürgen»
országnévről s általában az erdélyi helynevekről, Roesler R. után. Még egyszer
Feze, Hegyaljai oklevelek, Földirati és
helynevek, 1869. Europaeus a finn-magyar helynevekről, Osztják evangelium s
az éjszaki osztják nyelv, Tudósítás az
észtországbeli utazásomról, kivonat. 1870.
A magyar nyelv szótára elveiről és azok
miképi alkalmazásáról, 1874. Az európai
ősműveltség képe Worsaae után. 1873.
A kondai vogul nyelv, Dravida nyelvek,
különösen a «Taiîul» nyelv, 1876. Magyar mythologiai adatok, 1878. Új tudományok. új előítéletek, meg adalék a
finn-ugor népek történetéhez, A rumun
nyelv és könyvism. minden évf.); a Reformban (1870. 20. sz. Látogatás Lönnrottnál, 1871. 14. sz. Nyilt levél. 280.,
283. sz. Bologna, okt. 4. A régészek gyűléséből, 14. sz. Nyilt levél, Lukácsy Kris-
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tóf. őstörténelmünk örmény kútfők világánál cz. munkájára, 1873. 99 —101.,
104—106. sz. A gymnasium és a görög
nyelv); az Archaeol. Értesítőben (1872.
Jelentés a történelem előtti régiségek
vizsgálóinak Bolognában 1871. okt. 18-ig
tartott nemzetközi gyűléséről); az Ungar.
Lloydban (1873. 73. sz. Offenes Schreiben an dr. Max Müller); a M. Nyelvőrben (1872. A magyar naptár némely sajátságai, Lehet-e a kiejtés a helyesírásnak
egyetlen alapja, 1873. A magyar helyesírásról, Szökőév, Forduló hold, 1874.
Az összehasonlító magyar nyelvtudomány nevezetéhez, könyvism., 1884. A
plurális, mint névképző); a Müller felolvasásai a nyelvtudományról, ford. Steiner Zs. Bpest. 1874. (395—413. 1, Észrevételek M. M. nyelvtud. felolvasásaira,
különösen a nyolczadikra); a Századokban (1876. Magyarország ethnographiai
képe a frank-német uralkodás korában,
1877. Nyilatkozat Kossuth Lajos levelére
és könyvism., 1878. A rumun történetírás, 1879. Bolla Márton és Éder Károly
meg az oláh incolatus Erdélyben, 1880.
könyvism., 1881. A székely kérdéshez.
1886. Krajovánok eredete, Az oláh káté,
1887. Könyvism , 1888. Herman Ottónak
halászati könyve, nyelvi, társadalmi, néprajzi és régészeti tekintetben és könyvism., 1889. A trajanusi Dákia rumunjainak
történetei, Xenopol munkája, 1890. A magyar nemzeti krónikák és könvvism.) ; az
Ellenőrben (1877. 83. sz. Magyar mytholog iai töredék, 92. sz. Az Ukkonpohár
lehet-e usucapio pohár ?); a Literarische
Berichteben (1877. Einleitung, Die Ungarische Sprachwissenschaft, Ungarn und
Rumänien, Ungarn und Serbien, Der Anthropologen-Congress zu Budapest im J.
1876., 1878. Rumänische Geschichtschreibung und Sprachwissenschaft, 1880. Die
Unitarier in Siebenbürgen); az Egyetemes
Philolog. Közlönyben (1879. Észrevételek
a mai nyelvtudomány némely nézeteire.
1880. Magyar folyó és helynevek, 1885.
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Teljes és nem teljes szótövek a magyarban, Görög tanítás és görög olvasókönyvvek); az Ungarische Revueben (1881.
Der Rumänische oder Petrarca-Codex und
die Rumänen, Rumänische Declamation
und rumänische Politik. 1882. Woher der
Hass gegen Ungarn, 188 í. Wann entstand
das ehemalige walachische Fürstenthum?,
1885. Wie die Rumänen Geschichte schreiben, 1886. Zur Geschichtsforschung über
die Rumänen, 1888. Die Völker des Ural
und ihre Sprachen); a Nemzetben (1882.
59.. 62. sz. Anthropologia. ethnographia,
tekintettel Vámbéry legújabb művére. 80.
83. sz. A románok és igényeik, 1885.
80., 87. sz., Nyelvtudomány és nyelvtanítás, Hogyan csinálódik némely história,
czikksorozat 1889.. 330. sz. Nyilt levél
a budapesti egyetemek ifjúságához, 341.
sz, Válasz a műegyetem hallgatóságának
nyilt levelére); az Abhandlungen d. V.
intern. Orientalisten-Congresses, gehalten
zu Berlin in Sept. 1881. Berlin, 1882. cz.
munkában (Über das bildende Princip der
Nationen); a nagyszebeni Korrespondenzblattban (1887. Die Landesnamen Siebenbürgens) ; a Földrajzi Közleményekben
(1888. Az Ural vidékei és népei) ; az
Ethnographiában (1ö90. Elnöki megnyitó
a néprajzi társaság alakító közgyűlésén
1889. okt. 27.. A hunn tulajdonnevek
magyarázata); az irodalomtörténeti Közleményekben (1891. Oláh Miklós családi
viszonyai és Hungariája.) Az Unsere Zeit
cz. külföldi folyóiratban is jelentek meg
czikkei (Ungarn und Siebenbürgen seit
1849.) Utolsó dolgozatát, melyet Xenopol,
L'empire Valacho-Bulgare cz. értekezése
ellen írt, kéziratban hagyta. — Munkái :
1. Beszéd, melyet a késmárki ev. lyceumban törvénytanítói hivatalba igtatásakor
1842, tizenegyedhó 23-án mondott. Lőcse,
1843. — 2. Magyar váltó- és kereskedelmi törvények. U. ott, 1843. — 3. Beszéd. melyet Felséges V. Ferdinánd királyunk születése napján a késmárki ev.
főtanodában az 1845. év negyedhavának
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19. mondott. Kassa, 1845. — 4. A késmárki főtanodában
Spóner Pál gyászünnepén mondott beszéd. 1847. harmadhava 13. Lőcse. — 5. Tanodai
szózat.
melylyel a késmárki ev. kerületi főtanodában folyó 1847-ki év hatodhavának
22., 23.. 24-én tartandó nyilvános vizsgálatokra minden rendű s rangú pártfogókat. .. meghí. (Hit, vallás és egyház.)
U. ott. — 6. Tájékozás a magyar
nyelvtudományban.
Pest, 1852. — 7. Plátón
-munkái. Fordította. U. ott, 1854. I. kötet.
(Eüthüfrón, Szókratész védelme, Kritón,
Faidón, Alkibiades, Lakhesz, Prótagorász,
Menőn. Gorgiasz; Hellén és római remekírók Könyvtára. Ism. P. Napló 247. sz.)
— 8. A török, magyar és finn szók
egybehasonlitása.
U. ott. 1855. (Különnyomat az Akadémiai Értesítőből.) — 9.
A dakota nyelv. U. ott. 1856. (Különny.
az Akadémiai Értesítőből.) — 10. Finn
olvasókönyv. Első kötet. Finn olvasmányok a finn nyelvet tanulók számára. U
ott, 1861. — 11. Deák Ferencz
felirati
javaslata mellett Hunfalvy Pál. U. ott,
1861. (Kiadta Toldy Ferencz.) — 12.
Reguly Antal hagyományai.
A magyar
tudom, akadémia megbízásából kiadta.
I. kötet. A vogul föld és nép. Reguly
Antal hagyományaiból kidolgozta. U. ott,
1864. (M. T. Akadémia Évkönyvei XII.
1. Darab. Ism. Budapesti Szemle). — 13.
Bericht über den Reichstag von 1865—8.
An die Wähler des Käsmarker Wahlbezirkes. U. ott, 18h9. — 14. Utazás a Balttenger vidékein. U. ott, 1871. Két kötet.
(Ism. Reform 25. sz., Hon 185. sz.) — 15.
A kondai vogul nyelv. A Popov. G- fordításának alapján. U. ott, 1872. (Nyelvtudom. Közi. IX. kötete. Az akadémiai
nagy jutalmat nyerte.) — 16. Tanulmányok. Bpest, 1873. (Emlékezés Késmárkra.
Drezdai levelek. Rhapsodiák. Thukydides
Platóni vendégség. Platóni köztársaság.
Aristoteles elmélete a jogról és államról.)
— 17. Reise in den
Ostseeprovinzen
Russlands
Frei aus dem Ungarischen.
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Leipzig, 1874. — 18. Az északi
osztják
nyelv. Vologodszki fordításainak és oroszosztják szótárának alapján, tekintettel
mind Castrén déli osztják grammatikájára,
mind a Reguly hozta szójegyzékre s eredeti
osztják énekekre. Bpest, 1875. (Nyelvtud.
Közlem. XI. köt.) — 19. Jelentés az
orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről. U. ott. 1875.
(Értek, a nyelv- és széptud. köréből VI.
6.) — 20. Magyarország
ethnographiája.
U. olt, 1876. (Ism. Századok. Németül:
Schwicker J. H. ford. U. ott, 1877.) —
21. On the study of the Turanian
language. London, 1876. — 22. Uj tudományok. uj előítéletek, meg adalék a finnugor népek történetéhez. U. ott, 1878.
(Különny. a Nyelvtud. Közlem. XIV. k.)
— 23. A rumun
nyelv. U. ott. 1878.
(ívül. ny. a Nyelvt. Közlem. XIV. k. Ism.
Erdélyi Múzeum.) — 24. Über rumänische Geschichtschreibung
und Sprachwissenschaft. U. ott, 1878. (Kül. ny. a
Liter. Berichte II. köt.) — 25. Ukkonpohár. A régi magyar jogi szokásnak egy
töredéke. U. ott, 1879. (Értek, a nyelv- és
széptud. kör. VIII. 6.) — 26. Le peuple
Boumain
ou Valaque. Étude sur son
origine et celle de la langue qu'il parle.
Tours. 1880. (Extráit des comptes rendus
du Congrés tenu á Vienne par la société
francaise d'archaeologie en Sept. 1879.)
— 27. A székelyek. Felelet a székelyek
scytha-hun eredetűségére. Bpest. 1880. —
28. Die Ungarn oder Magyaren. Wien
u. Teschen, 1881. (Die Völker OesterreichUngarn's V. Bd.) — 29. Emlékbeszéd
Haberern Jonathan fölött. Bpest, 1881.
(Értek, a bölcseleti tud. köréből. II. 6.)
— 30. A Kún- vagy Petrarka- Codex és
a kunok. U. ott. 1881. (Értek, a nyelvés széptud. köréből. IX. 5.) — 31. A magyar tudományos Akadémia és a szórni
társaság. U. ott, 1882. (Értek, a nv.- és
széptud. kör. X. 3.) — 32. Ugor vagy
török-tatár eredetü-e a magyar nemzet ?
U. ott, 1883. (Értek, a ny.- és széptud
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kör. XI. 1.) — 33. A számlálás
módjai
és az év hónapjai. U. ott, 1883. (Ertek,
a ny.- és széptud. köréből IX. 6.) — 34.
Vámbery's
Ursprung
der
Magyaren.
Wien u. Teschen, 1883. — 35. Die Rumänen und ihre Ansprüche.
U. ott,
1883. — 36. Jos. Ladisl. Pic's, Der nationale Kampf gegen das
ungarische
Staats- Recht. Besprochen von . . . U. ott,
1883. — 37. Nyelvtudomány
és nyelvtanítás. Tanítók és tanárok figyelmébe
ajánlja. Bpest, 1884. (Ism. Tanáregylet
Közlönye.) — 38. Hogyan
csinálóclik
némely história. U. ott. 1884. (Különny.
a Nemzetből.) — 39, Emlékbeszéd Lönnrot Illés, a m. t. Akadémia kültagja felett.
U. ott, 1885. (Emlékbeszédek III. 3.) —
der rumäni40. Neuere Erscheinungen
schen Geschichtschreibung.
Wien und
Teschen. 1887. (Ism. Budapesti Szemle.)
— 41. Der Ursprung der
Rumänen
Wien. 1888. (Ism. Századok.) — 42. A
görög nyelv ügye
Magyarországon.
•ŕtovÝ) Iv Iprjjj.«,. Bpest, 1890. (Ism. Pesti
Napló 95. sz. Főv. Lapok 96. sz.) — 43.
Az aranyos-széki
mohácsi
nyelvemlék.
U. ott, 1890. (Értek, a ny.-és széptud. köréből XV. 4.) — 44. Az oláhok története.
U. ott, 1895. Két kötet. (A könyvkiadó
vállalat XVIII. XIX. k. Sajtó alá rendezte
Réthy László. Ism. Vasárnapi Újság 4. sz.)
- Szabó István, Homer Iliasa(Pest. 1853.)
cz. munkát bevezetéssel és jegyzetekkel
kisérte. — Szerkesztette a Hellen és római remekírók könyvtárát, bevezetéssel
és jegyzetekkel kisérve. (Pest, 1853.); a
Magyar Nyelvészet I—VI. évf. Pest, 1856
—61 ; a Nyelvtudományi Közlemények
I—XIV. kötetét. Ugyanott. 1862—72. és
Bpest. 1873—78. ; a Literarische Berichte
aus Ungarn I—IV. köt. Bpest, 1877-80.,
mely folyóiratnak kiadója is volt; az
Ungarische Revue 1. és 2. évf. egyedül
adta ki, a 3—11. évf. Heinrich Gusztávval.) — Két levele Moenich Károlyhoz :
Pest. 1866. febr. 4. és ápr. 8. (Irodalomtört. Közlemények 1892. 408, 1.) — Arcz-
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képét festette Wellner Róbert és Biczó
Géza. mind a kettő a m. tudom, akadémia képestermében.
Pesti Hirlap 1842. 142. s z . ( N é v m a g y a r o s í t á s . ) — Kisfaludy-Társaság
Evlapjai
I I I . 2G.,
Ismeretek
Tára
U j F . I . 15. 1. — Újabbkori
I V . 413. 1. — Budapesti
Hirlap
1855. 778—
780. s z . — Pesti Napló 1855. 74. SZ. — Fe-

renczy és Danielik, Magyar í r ó k I. 214. 1. —
Magyar

Akadémiai

1872—74.,

1877.,

(Munkálatai.)

—

Almanach

1881—82..
Vasárnapi

1861.,

1863—68.,

1884., 1886—90.
Újság

1862. 38.

sz. arczk., 1890. 16. sz. arczk., 1891. 49. sz.
arczk. (Váczy János.) — Országgyűlési Emlékkönyv
1867. 203. 1. a r c z k . —
Magyarország
és a Nagyvilág
1866. 5. SZ. a r c z k . , 1874. 45.
Encyclopaedia.
SZ. a r c z k . — Egyetemes
M.

Bpest, 1871. IX. 300. 1. — Toldy F., Összes
M u n k á i V I . 129. 1. —

Hl. Akadémiai

Értesítő

1872—1882.. 1885.. 1890., 1892. — Figyelő I.
52., 223., 271., II. 141., III. 8., 32., VI. 213 ,
359., X I . 61. 1. —

Protestáns

Uj Képes

Naptár

1875. arczk. ( D Ú Z S S.) — .)/.
Könyv-Szemle
1876. 307., 1878. LXVII., XLIX. 1. — Petrik
K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Horváth
Ignácz
K ö n y v é s z e t e 1886—87. — Nemzet
1886. 333.

sz. (H. történeti i s k o l á j a S z a t h m á r y Györgytől.) — Doleschall, E. A., Das erste J a h r h u n d e r t . Bpest, 1887. — Kiszlingstein Könyvészete. — Sturm. Uj Országgyűlési Almanach. Bpest, 1889. 140. sz. — Beöthy Zsolt,
M. Nemzeti Irodalom T ö r t é n e t i Ismertetése
I I . _ .)/. Könyvészet
1891.. 1894. —
Irodalomtörténeti
Közlemények
1891. 333—336.. 346.,
347., 1893. 308. 1. — Hunfalvy-Album.
Bpest,

1891. arczk. (H. életéből A pálya kezdete,
F r a k n ó i V. ; H . mint nyelvész, Simonyi Zs..
H . mint e t h n o g r a p h u s , H e r m a n n A., Gyulai
Pál beszéde H. r a v a t a l a fölött.) — Val voj a.
F i n n folyóirat 1892. (Sätäle, H. nyelvészeti
működéséről, k i v o n a t b a n a Nyelvtudom.
Közleményekben

1893.)

-

Pallas

Nagy

Lexi-

kona IX. 469. 1. (Simonyi Zs.) és gyászjelentés.

Hunger János Henrik, nagyváradi kanonok, theologiai licentiatus ; azelőtt hittérítő Magyarországon. — Munkái: 1.
Catechesis Verae et Evangalicae Fídei
proprijs Divinae Scripturae Verbis concinnata. Tyrnaviae, 1686. — 2. Göttliche
Vnterrichtung der wahren Evangelischen
Lehr Jesv Christi, Mit eigenen Wörtern der
Heiligen Schrifft verfasset und befestiget,
U. ott, 1687.
Katona,

História Critica XXXVI. 731. —
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Szabó Károly,
443. 1.

Régi M. Könyvtár II. 435.,

Hunyady András, a királyi tábla esküdt jegyzője. — Kézirati munkája : Index juridicarum quarumdam expeditionum apud gen. dnum mag. Joannem Mednyánszky et ars Notariatus 1674—1710.
(4rét XLII és 343 lap a m. n. múzeum
kézirattárában.)
Hunyadi Demeter, unitárius püspök,
bánfi-hunyadi származású volt és Kolozsvárt tanult Molnár Gergely ev. ref. tanító keze alatt; onnét ment Enyedre
iskola-mesternek és II. János fejedelem
költségén Paduában hét évig tanulta a
bölcseletet. Visszajővén Erdélybe 1577ben Dávid Ferencz Kolozsvárt rektorrá
tette; annak helyébe pedig 1579. júl. 14.
Blandrata által kineveztetett az unitáriusok főpapjává (püspök.) Jelen volt az
1568. gyulafejérvári disputation, hol a
többi unitáriusokkal együtt a szent Háromság tana ellen harczolt. Meghalt 1592.
júl. 6. — Bod Péter szerint adott ki
gyermekek számára a «Keresztségekről,
hogy meg kell tartani az Ekklésiában
(mivel ezelőtt két évvel egészen felhagytak és kiirtották volt ekklésiájokból a
keresztségét)> és írt az «Ekklésiai Fenyítékről is, miképen kelljen annak kiszolgáltatnia» ; azonban könyvészeti czímeit
nem adja, Horányi pedig latinul említi.
Latin hőskölteményét kiadta Heltai Gáspár, História Matthiae Hunnyadis . . . cz.
1565-ben Kolozsvárt megjelent munkájában.
Enyedi. Georgíus, Oratio Funebris . . . Claudiopoli, 1592. — Czvittinger, Specimen 184.
— Bod

Péter.

M. A t h e n á s

112.

—

Horányi,

Memoria Hungarorum II. 183. — Katona,
História Critica XXVIII. 844. — Székely Sándor, Unitária Vallás Történetei Erdélyben.
K o l o z s y á r , 1840. 91., 94. 1.

—

Szabó

Károly,

Régi M. Könyvtár II. 62. 1.

Hunyadi Ferencz. L. Dalnoki
János.
Hunyadi Ferencz. orvosdoktor, erdélyi
(Hunvadm.) származású ; iskoláit a hazájában végezvén, külföldi egyetemekre
ment. nevezetesen Belgiumba, Angolor- í
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szágba. Franczia- s Olaszországba; Paduában orvosdoktorrá avatták. Eleintén
Báthori István lengyel királynak volt
háziorvosa-, ennek halála után (1586.)
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem mellett szolgált, még számkivetésében is,
egész haláláig. Vidám kedélyéről volt ismeretes, Bod szerint, midőn 1595-ben B.
Zsigmond a Sinan pasa elleni hadviselésre készült, olyan hírt terjesztett, hogy
ő tudna a fegyver golyója ellen orvosságot ; a fejedelem ezért Brassóba küldte,
mert a szerekkel való ládáját ott hagyta ;
onnét aztán azt írta vissza, hogy az oláhországi hadakozásban valakit a golyó
ne találjon, az üljön Brassóban, mint ő
is fog cselekedni s azt javasolja a fejedelemnek is. — Munkái: 1, Ephemeron
seu itinerarium Bathoreum. Cracovii, 1586.
— 2. Piis manibus D. Stephani
Bathorei. U. ott, 1588. — Latin költeményei : Epigrammation és Votivum.(Hieron.
Mercurialis. De Morbis Puerorum. Venet..
1588. Mind a kettőt közli Weszprémi ;
Succincta Med. Biogr. IV. 88. és 89. 1.)
— Levelét VIII. Kelemen pápához 1594ből. (Erd. Prot. Közlöny 1880. 34. sz.
közli Szabó Károly.)
Bod, M. Athenás 113. — Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. II. 86. — Pray, Index
R a r i o r u m L i b r o r u m I. 526. — Szabó

Hellebrant,
alatt.)

Régi M. Könyvtár

Károly-

III. (Sajtó

Hunyadi Ferencz,
ev. ref. lelkész
Kendi-Lónán; 1725. febr. 25. a dézsi
ref. egyházmegye esperese. — Munkái:
1. Az asszonyi szükséges öltözet. (Halotti prédikáczió Korda Borbála Keczeli
Istvánné felett Babuczon 1728, február
22. . . .) — 2. Jesus Kristussal
együtt
az ő kir. székiben ülő győzedelmes, kir.
néhai . . . Teleki Pál úr koporsóba való
bézároltatásának napjain szólott 1731. Kolosvár. 1732. (Többek gyászbeszédével
együtt.)
Erdélyi

ref.

Névkönyv

1882. X I I I . 1

—

Pet-

rik Bibliogr. III. 563. 1.

Hunyadi (Szabó) Ferencz, evang. ret.
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püspök, szül. 1743. júl. 23. Telegden
(Biharm.), hol atyja, szintén H. Ferencz.
prédikátor volt; tanulmányait Diószegen
kezdte, 1758. ápr. 27. a felső osztályba
Debreczenbe ment, hol a theologiát is
végezte. 1765-ben Diószegen lett rector;
1767. okt. 26-tól Bázelben tanult; onnét
hazaérkeztekor 1768. nov. 6. segédlelkész lett Debreczenben Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök mellett. 1770. jan. 1.
rendes lelkésznek választották. Mint jeles szónok nagy kedvességben állt nemcsak Debreczenben. hanem messze vidéken is. 1781. Szathmári P. István mellé
vice-nótáriussá, annak pedig püspökségre
lett emeltetése után 1786. jan. 17. generalis nótáriussá, végre 1791. júl. 29. a
tiszántúli kerület püspökének választotta
Sinai Miklós ellenében; e választás sok
viszályra adott okot. Bészt vett a budai
zsinatban, melyben a tiszántúli kerület
részéről 24-ed magával jelent meg. 1795ben, midőn Sárospatakra ment a vizsgálatokra, hirtelen szélütés érte s harmadnapra júl. 7. meghalt; ott is temették el. (Özvegye Yeresmarti Klára még
1825-ben Diószegen élt.) — Munkái: 1.
Diaetai prériikátziók. a melyeket a közelebb elmúlt ország gyűlésére fel seregeit úri rendek előtt Budán elmondott.
A maga költségén pedig kinyomattatott
Dobos István, Pest, 1791. — 2. Keresztyén archivarius,
vagy olyan históriai
gyűjtemény, melyben összeszedegettetve
feltaláltatnak a bibliában elő-forduló
dolgoknak a régi külső íróknál megmaradóit nyomai; és az ő tulajdon szavaikkal. s azokra való szükséges jegyzésekkel előadattatnak, azon külső írók életek
idejének rendi szerint. Vácz, 1794. Két
kötet. — 3. József eladatdsa. Egy próbatétel Milton szerint. (Költemény.) Pozsony, 1795. — 4. Tizenhét
predikatziók,
melyeket a debreczeni reform, ekklesiában elmondott . . . Diószeg, 1795. — 5.
Ötvenhét közönséges predikatziók,
melyeket a debreczeni reformata sz. ekklé-
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siában elmondott néhai . . . Most pedig
a maga költségén köz-haszonra kibocsátott Dobos István. I—III. Darab. Vácz.
1 7 9 7 - 9 9 . A IV. kötet czíme: Hetvenkét
ünnepi prédikdcziók,
melyeket a debreczeni ref. sz. ekklesiában elmondott.
U. ott, 1800.; az V. kötet: Különös
alkalmatosságokra
való ötvennyolcz prédikátziók, melyeket a debreczeni ref.
sz. ekklesiában elmondott. . . . Ugyanott.
1802. — 6. Ötvenhat halotti
prédikátziók. melyeket sok uri rendek, és más
külömb-külömbféle sorsú, hivatalú. állapotú és idejű halottak felett elmondott
néhai . . . ésmostközhaszonra kibocsátott
Molnár Ferencz. U. ott, 1805. Két kötet.
(Molnár F. veje volt Hunyadi Ferencznek.)
— 7. A heidelbergi katechismusnak
űrnap szerint való magyarázatja,
melyet
készített s el is mondott néhai . . . és most
a közhaszonra kibocsátott Molnár Ferencz.
ü. ott, 1808. két kötet. — Bészt vett a
híres Debreczeni Grammatika szerkesztésében. — Latin epigrammája van a
Weszprémi, Succ. Med. Biogr, III. k. —
Kéziratban maradt: A magyarországi
prot. ekklesiák históriája. Tóth Ferencz
szerint 1775-ig lehozva, de a régibb
dolgokra nézve csak Lampe-Ember van
magyarra fordítva; Annak megmutatása,
hogy a ker. vallás a görögök által hozatott be Magyarországba (ennek megjelenését a censura megtiltá); Catalogus
principium magnatum, nobilium evangélium religionem a temporibus reformat i o n s amplectantium aut faventium in
Hungaria et Transsilvania; A bécsi és
linczi békekötés históriai előadása; Superintendentes ecclarum reformatorum
hungaricarum Trans-Tibiscanarum Debrecini 1785 (közölve Weszprémi Biographia Medicorumában); A titkos könyv
jövendöléseinek beteljesedése Lowmann
szerint; Fides ecclesiae rom. kath. hodiernae de sacramenti Eucharistiae; A
mise szolgáltatásának rendi a római
missale szerint, mely nyomtattatott Ve-
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neciában 1776. ; Jób könyvének fordítása
(a 36. részig terjed); Excepta ex epistolis Gregorii magni. — Levelei: Tóth
Ferenczhez 1807. szept. 7. és Molnár
Ferenczhez 1807. júl. 23. (a m. n. múzeum kézirattárában.)
Wesiprémi.
366., 370. 1.

Succincta
—

'/. Kurír

Medie.
1795.

Biogr.

II.

IV.

139. 1.

—

Tóth Ferencz, T ú l a Tiszai helv. hitv. püspök ö k élete 203—36. 1. — Katona, História
Critica. XLI. 592., XLII. 582. 1. - Uj .»/.
Athenás

186. 1. — Petrik

Bibliogr. —

Kazinczy

Ferencz levelezése I., II., IV. és Bakóczi J á nos szives közlése a debreczeni ev. ref.
egyliáz j e g y z ö k ö n y v é b ő l .

Hunyadi György, Jézus-társasági áldozópap. szül. 1693. jún. 29. nemes
szülőktől; 1712. okt. 9. lépett a rendbe,
mire a humaniórákat Nagyszombatban
több évig tanította; azután hitszónok és
hittérítő volt. 1730. Temesvárt. 1732.
júl. 6. vice-rector az ungvári collegiumban, 1734. u. ott rector, 1736. Kőszegen
vice-rector és 1737. rector. 1738. Kolozsvárt a seminarium igazgatója, 1739—
40. Nagyszebenben lelki atya. 1741—42.
Lőcsén ugyanaz. 1743-tól Trencsénben
tartózkodott, mint a pensionatus igazgatója. hol hosszas betegeskedés után 1770
jún. 12. meghalt. — Munkája: Orator
novellus edito anni poetico specimine ad
eloquentiam sese comparans. Claudiopoli,
1726.
Katona,
—

Fejér,

História Critica XXXVIII. 866. 1.
H i s t ó r i a A c a d e m i a e 60. 1. —

ger, Scriptores 155. 1. — Archiv,
S t a d t , 1873. X I . 195. 1. — De

Stoe-

HermannBacker-Sommer-

vogel. Bibliothéque-Bibliogr. IV. 531. 1.

Hunyadi János, ev. ref. tanuló Franekerában 1701. okt. 22-től. erdélyi származású. — Munkája:
Exercitationes
Academicae in Philosophiam primam et
naturalem. . Praes. Ruardo Andala. Franequerae, 17^9.
Történelmi

Tár 1887. 197. 1.

Hunyady (Ker.) János. — Munkája:
Ode magn. ac spect. dno Michaeli Lenhossék. . .1. Regni Hungáriáé Protomedico
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. . .onomasticum diem celebranti cecinit.
Quinque-Ecclesiis, 1826.
Petrik

Bibliogr,

Hunyadi János, orvosdoktor, bártfai
sárosmegyei származású; később Pestvárosi főorvos. Meghalt 1865. ápr. 23.
Pesten 59. évében. — Czikkei a m. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (VII. 1847. A sömöregcsoport.) —
Munkája : Semiotica urinae. Dissertatio
inauguralis. Pestini, 1836.
Rupp,

B e s z é d 159. — Szinnyei

Könyvészete

és gyászjelentés.

Hunyady Jenő, bölcseleti doktor, műegyetemi tanár és a m. tud. akadémia
rendes tagja, előbbinek fia, szül. 1838.
ápr. 28. Pesten : kedvező anyagi körülmények között nevelkedett a szülői házban,,
mely a pesti polgári köröknek, különösen a főváros zene-életének egyik központja voit. Midőn kedve s tehetsége a
mathematikára, mely már a középiskolában feltűnt. 1855-től, mikor a Józsefműegyetem hallgatója lett, még inkább
izmosult. 1857-ben Bécsbe, onnét Németés Francziaországba ment tanulmányait
fotytatandó. Tanult Münchenben, Carlsruhéban, Berlinben, Párisban és Göttingában, míg végre 1864-ben az utóbbi
egyetemen a doktori oklevelet megszerezte. Clebsch és Hesse tanárok gyakoroltak legtöbb befolyást későbbi önálló
működésére ; de ezeknél többet köszönt
Kruspér Istvánnak, ki először tanította
az ifjút igaz mathematikai tudományra.
1865-ben tért vissza Budapestre. 1866ban a József-műegyetem magántanára,
1867-ben helyettes tanára lett. 1867. jan.
30. a m. tudom, akadémia levelező tagjai közé fogadta (1883. máj. 17. rendessé
lett). 1869. szept. 15. a József-műegyetemen az elemi mennyiségtan és politikai
számtan tanszékét ny. r. tanári minőségben foglalta el. 1873-ban új tanszék fölállításával végre lehetséges lett a mathematikai tanítás újjászervezése a műegyetemen, úgy a mint azt H. már régebben.
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sürgette. Az évenként ismétlődő előadásokból neki a geometria jutott osztályrészül ; ez az előadás százakra menő
hallgatóságra hatván és számtalan jegyzetben föntartva, működésének mintegy
középpontja volt, melyben jeles tanítói
tehetségének fényes bizonyítékát adta.
Az 1873. év pénzügyi válsága megfosztotta vagyonától ; a rendezkedés kísérlete még tovább vitte a lejtőn és rövid
idő alatt a legszűkebb anyagi viszonyok
közé került. De azért hű maradt tudományához. 1876-ban több tanártársával
együtt megindította a Műegyetemi Lapokat. mely azonban a pártolás elégtelen
volta miatt három év után megszűnt.
1884-ben léptek föl szívbajának tünetei.
E csapás sem bírta megrontani munkakedvét. Nagy tervével, az analytikai geometria rendszerének megírásával, sem
hagyott föl, mint azt a hagyatékában
maradt terjedelmes, bár kiadásra nem
kész töredékek bizonyítják. 1888 végén
újabb súlyos betegség végleg megtörte
testét és 1889. decz. 26. meghalt. A tanárképző-intézet tanára s az országos
középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja
volt. A m. tudom, akadémiában 1890.
decz. 15. König Gyula tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei a M. tudom, akadémia Értesítőjében (1864—65. A harmadrendűvonalakról, 1868. Néhány magasabb
algebrai görbék és felületekről, Jelentés
a bordeauxi akadémia kiadványaiban
megjelent. Bolyai Farkast és Jánost illető
értekezésekről, 1871. A trigonometriai
sor állandóinak meghatározása); a Mathematikai és természettudományi Értesítőben (I. A kúpszeletsereg középpontjainak geometriai helye); a Műegyetemi
Lapokban (I. Desargues tétele a perspectiv háromszögekről, A determinánsok elméletéhez, A determinánsok alkalmazása
a geometriában, 11. Toldalék Seholtz
Ágoston értekezéséhez, Apollonius feladatának megoldásához, A kúpszeleten
fekvő hat pont föltételi egyenletének egy
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különös alakjáról, ezen értekezéseért a
m. tud. akadémia 1883-ban odaítélte az
1876—82. cziklusra szóló mathematikai
nagy díjat, A conjugált átmérők négyzetes egyenlete, III. A kúpszeletek előállítása pi'ojectiv sugársorok által, ugyanezen folyóiratban számos ismertetés, kitűzőit és megoldott föladat); a Mathem.
u. naturwiss. Berichte aus Ungarnban
(I. Der geometrische Ort der Mittelpunkte
des Kegelschnittbüschels, VII. Über die
Parameterdarstellung der orthogonalen
Substitutions-Coefficienten); a Zeitschrift
für Mathematik und Physikben (VII. Über
einen geometrischen Satz von Mac-Laurin, XI. Note über zwei geometrische
Probleme, Note über einen Satz der
algebraischen Curven, Über Volumina
von Tetraedern, Über Tetraedral symmetrische Flächen, Über ein Product zweier
Determinanten, XII. Über einige Identitäten, Über die Auflösung des sphärischen
Dreiecks, wenn die Höhen desselben gegeben sind); a Journal für die reine und
angewandte Mathematikban (LXXXIII.
Über die verschiedenen Formen der Bedingungsgleichung, welche ausdrückt, dass
sechs Punkte auf einem Kegelschnitte
liegen, LXXXIX. Beitrag zur Theorie
der Flächen 2-ten Grades, Über die von
Möbius gegebenen Kriterien in der Theorie
der Kegelschnitte, Der Satz von Desargues
über perspectiviscbe Dreiecke, XCI. Über
ein Kriterium von Steiner in der Theorie der Kegelschnitte, XCII. Über den
geometrischen Ort der Kegelspitzen der
durch sechs Punkte gehenden Kegelflächen zweiten Grades, Zusatz zur Abhandlung: Über die verschiedenen Formen der Bedingungsgleichung, XCIV.
Über die Determinantengleichungen); a
Comptes rendus hebdomadaires de ľAcademie des sciences-ben (LIV. Sur une
espéce particuliére des surfaces et des
courbes algébriques. et sur de propriétés
générales des courbes du quatrieme ordre,
LXV. Sur les courbes du quatrieme
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ordre); a Nouvelles Annales des mathematiques-ben (1872. Solution de la question 979., Remarques sur un theoréme
de M. Pelissier, 1881. Sur la "determination du cercle osculateur ďune courbe
â double courbure, 1882. Question 1416.
determináns egyenlet.) — Munkái: 1.
Über die fundamentalen
Eigenschaften
der algebraischen
Curven und eine
Eintheilung der Linien III. und IV. Ordnung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde.
Göttingen, 1864. — 2. A pólus és a
poldrok. A viszonyos polárok elve. Bpest,
1867. (Értekezések a mathem. tud köréből I. 2.) — 3. A kúpszeleten fekvő hat
pont feltételi egyenletének különböző
alakjairól. U. ott, 1875. (u. ott. IV. 6.,
V. 4.) — 4. Apollonius
feladata
a
gömbfelületen. U. ott, 1877. (u. ott, V.
5.) — 5. Poncelet J. V. külső tag emlékezete. U. ott, 1878. (u. ott, VI. 7. sz.
Ugyanez az Ungarische Bevueben.) — 6.
A másodfokú felületek elméletéhez. U.
ott, 1879. (u. ott, VII. 5.) — 7. A Möbius-féle criteriumokról
a kúpszeletek
elméletében. U. ott, 1880. (u. ott, VII.
6.) — 8. Másodfokú görbék és felületek
meghatározásáról. U. ott. 1880. (u. ott,
VII. 18.) — 9. Tételek azon determinánsokról, melyek elemei adjungált rendszerek elemeiből vannak componálva. U.
ott, 1880. (u. ott, VII. 19.) — 10. Tételek a componált determinánsok egy különös neméről. U. ott, 1880. (u. ott,'VII.
21.) — 11 .A Steiner-féle
criteriumról
a kúpszeletek elméletében. U. ott. 1880.
(u. ott. VII. 24.) — 12. A pofitokból
vagy érintőkből és a conjugált háromszögből meghatározott kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló criteriumok. U.
ott. 1880. (u. ott, VII. 25.) — 13. Egy
negyedrendű
felületről. U. ott. 1882. (u.
ott, VIII. 12.) — 14. Néhány
determináns-egyenletről.
U. ott, 1882. (u. ott,
subIX. 10.) — 15. Az orthogonális
stitute együtthatóinak paraméteres érté-

kei. Székfoglaló. U. ott, 1889.
XIV. 2.. 3.)
Akadémiai

1871.
187.,
169.,
117.,

Értesítő

(u.

ott.

1867. 49., 1868. 13.. 224.,

256., 1873. 158., 1875. 250., 1877. 27., 69..
1879. 131., 158., 1880. 179.. 1881. 20..
1882. 39.. 109., 1883. 81., 95., 101., 1890.
1891. 1—9. 1. (Emlékezete König Gyu-

lától.)

—

Vagya: ország

21. sz. arczk.
A kir.

és a Nagyvilág

— Szinnyei

József-Műegyetem

1875.

Könyvészete. —

Tanárai

és

Hallgatói.

Bpest, 1883. 8., 43. 1. — Petrik Könyvészete.
— Kiszlingstein
szet 1889. —

K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvé1889 : Nemzet 356. SZ., P. Naplo

356. sz. és g y á s z j e l e n t é s .

Hunyadi Károly. — Munkája: Nem
voltunk csak leszünk még. Pest, 1848.
Petrik

Bibliogr.

Hunyady László, bölcseleti s orvosdoktor, bártfai (Sárosm.) származású,
gyakorló orvos Pécsett. — Munkája:
Dissertatio inaug. medica sistens plumbum respectu oryctognostico. Pestini. 1823.
Rupp,

l í e s z é d 153. 1. —

Szinnyei

Könyvé-

szete.

Hunyady Margit, színésznő, szende
szerepekben lépett föl először 1871. júl.
10. Szathmáry Károly színtársulatánál,
mely okt. 1-től Gálszécsen működött ;
1872-ben már Miskolczon Károlyi Sándor színtársulatánál szerepelt; azután
vándorútjain követte a színtársulatokat.
1880-tól Aradon több évre szerződött
A kolozsvári színháznak évek hosszú
során keresztül, mint drámai hősnő,
kedveltje volt. 1896. márcz. 31. búcsúzott el Kolozsvártól és a budapesti vigszinházhoz szerződött. — Költeményei
vannak az Arad és Vidékében (1886—87
és u. ott 1886. 135. sz! pünkösti mell. és
czikke: Mikor én operette énekesnő voltam cz.); a Magyar Szellemi Életben
(Bpest. 1892. Emlékeimből); az Erdélyi
írók és írónők Almanachjában (1892.
Egy piczi vázlat); az Erdélyi Híradóban
(1895. 298. sz. tárcza.)
Lenhardt K.. A m a g y a r színészet országos
Névtára 1872., 37., és E v k ö n y v e 1873-ra 47.
1. — Battaszéki Lajos, Alföldi Képes E m l é k k ö n y v . Arad, 1887. 58. sz. arczk. — Váli
Béla, Az aradi színészet története. Bpest,
1889. 156. — Nagyváradi

Hirlap

1890. 116. Sz.
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Az

erdélyi

irók

és írónők

Almanachja

1892.

158. 1. a r c z k . — V. Szellemi Élet. B p e s t , 1892.
a r c z k . és n é v a l á í r á s a . — Pesti Napló 1896.

92. sz.

Hunyadi Pál, ev. ref. lei kész és főiskolai tanár; az enyedi collegiumban
tanult és ugyanott Vásárhelyi K. Péter
tanár elnöksége alatt 1665. márcz. theol.
vitatkozást tartott; a marosvásárhelyi
collegium tanári székét azon év ápr.
28. foglalta el. 1667. ápr. 23. Bornemisza Anna fejedelem asszony külföldi
akadémiára küldötte s Leydában tanult.
1671-ben már nagy-enyedi lelkész volt.
A Coccejus-féle szabadabb vizsgálódási
irány követéseért, hogy «magát kérdetlen,
hallatlan ki harangozta» s «tanítása közben botránkoztató szókat ejtett», ő is
megidéztetett a radnóti synodusra (1673.
jún 16.). majd Fogarasba a consistorium
elébe s arra ítéltetett, hogy botránkoztató szavait közönséges helyen, egy vasárnapon, vonja vissza. 1680 ban Vízaknán volt pap. — Munkái: 1. Disputatio Theologica. De Natura et Partitione
Theologiae. . .Cibinii, 1665. — 2. Disputatio Theol. de Ministris Ecclesiae. Loyd.
Batav., 1669. — 3. Disputatio
Philos.
de Reciprocatione Marie. U. ott, 1669. —
4. Disputatio Theolog. III, IV. de Pacto
Dei Patris et Filii. U. ott, 1671.
Bod Péter, Smirnai Szent P o l i k á r p u s . Ilely
n . , 1766. 103. 1. — Koncz József,

A marosvá-

sárhelyi ev. reform, régi iskola ismertetése
1557—1718-ig. M a r o s v á s á r h e l y , 48. 1. — Szabó
Károly, Régi M. K ö n y v t á r I I . 294. 1., I I I . k.
(Hellebrant-Szabó K., sajtó alatt).

Hunyadi Sámuel,
ev. ref. lelkész,
érmelléki esperes, hadházi (Hevesm ) származású; 1755. ápr. 24-től Debreczenben
tanult; 1762. Köbölkúton rector; később
lelkész Ér-Adonyban, 1771. Ér-Semlvénben, 1772-ben Ottományban (Biharm.), hol
1796. okt. 16. meghalt. 1788. ápr. 23.
esperes lett és a budai 1791. ref. zsinat
egyik tagja volt. — Jegyzeteket tett: Az
1791. esztendőben Budán tartatott synodus
praeliminaréinak, kezdetének és folyásának valóságos leirása cz. műre (Az ere-

deti kéziratnak egy másolata, leírta Bod
Péter nagy-létai prédikátor, 4rét 22 lap
a Lügossy József debreczeni tanár könyvtárában volt meg 1879-ben.)
Keresztesi József eredeti N a p l ó j a . Pest, 180S.
379. 1.

— Balogh

Ferencz.

A m. protestáns

e g y h á z t ö r t é n e t i r o d a l m a . Debreczen. 1879.
38. 1. és Bakóczi J á n o s szíves közlése az
érmelléki e g y h á z m e g y e jegyzökönyvéből.

Hunyor Imre. orvosdoktor, bacskói
(Rupp szerint) homonnai (Zemplénm.)
származású; 1834-ben Pesten nyert orvosdoktori oklevelet és 183fi. okt. 6.
Magdeburgban meghalt. —- Munkája:
Orvostudori értekesés a hunyorról (de
Helleboro). Pest, 1834. (Latin czimmel is.)
Jelenkor

1836. 90. sz. ( N e k r . ) — Rupp,

széd 157. 1. — Szinnyei

Be-

Könyvészete.

Hupka Ferencz, theologiai doktor,
győri prépost-kanonok és a püspöki theologiai lýceum tanára, szentszéki ülnök ;
szül. 1811. jan. 1. ; miséspappá 1833. ápr.
8. szenteltetett föl; 1866-ban lett kanonok és 1871-ben a móriczhidai szent
Jakabról nevezett prépost. Meghalt 1882.
szept. 8. Győrben. — Egyházi folyóiratokba több czikket írt. — Munkája : Predigt bei Gelegenheit des hundertjährigem
Jubelfestes der k. Freistadt Raab am 6.
März. 1843. (Raab.)
Schematismus

.Taurinensis

1877.

—

Petrik

Bibliogr. — .V. Sion 1891. 459. 1. és gyászjelentés.

Hurbán József Miloszláv, ág. ev. lelkész, ismeretes pánszláv agitator, szül.
1817. márcz. 19. Beczkón (Trencsénm.),
hol atyja szintén lelkész volt; 1830-tól
Pozsonyban tanult; theologiai tanulmányainak befejezése után a hlubokai
(Nyitram.) egyház vezetője lett. 1839-ben
a pozsonyi akadémia megbízásából beutazta Cseh- és Morvaországot. Utazása
alatt megismerkedvén a cseh nemzetiségi
vezérekkel, kiknek czéljuk volt a faji
érdekeknek túlsúlyra emelése a birodalomban. melyet osztrák-német császárságból szláv-osztrák császársággá akartak
átalakítani, ezek szellemében izgatott luth»
I pap-társaival (Star, Hodzsí sat.) a fel45. in sajtó

alá adatott

1896.

április

12.
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Húrban

vidéken. 1848. márcz. H. Sturral Bécsbe
ment és részt vett az összesereglett szlávság tanácskozásaiban, mikor is számos
beszédet tartott. Áprilisban hazatért s
megtette készülődéseit nyiltan és titokban
az általános fölkelésre a magyarok ellen.
Sorra járta a tót községeket, melyekben
lázító beszédeket tartott; máj. 10. LiptóSzent-Miklóson a panszlávok tót nemzeti
gyűlést tartottak. H. Hodzsával és Sturral kezet fogva, különösen kitüntették
magokat a pánszláv eszmék, a prágai
máj. 14. kiáltvány és a magyar gyűlölet
terjesztésében. H. megkisérlette felizgatni
községét a magyarok ellen. A kormány
a zavarok lecsendesítésére kormánybiztost nevezett ki. de H. társaival együtt
korán megszökött. Csehországban és
Ausztriában toborzott gyülevész hadával
szept. 18. tört be Nyitramegyébe ; kiáltványára mintegy 8000 ember gyűlt össze,
kiket azonban Knöhr vezérőrnagy szétkergetett, mire H. Morvába szökött. 1848.
decz. 4. újólag betört mintegy 2500 nagyobbára cseh diákokból álló seregével,
de megint rosszul járt. mert Budetinnél
decz. 11. Beniczky és Querlonde az osztrák
csapatoktól is segített seregét feltartóztatták. A szabadságharcz után elfogták az
osztrákok és törvényszék elé állították;
de 1850. nov. 4. felmentették és állásába
visszahelyezték. Azután közgyűlölet vette
körül, mert később sem szűnt meg
izgatni a magyar állam ellen. Meghalt
1883. febr. 21. Hlubokán. — Munkái: 1
Cesta slowáka ku bratfurn
slamenským
na Morawe a w Čechách. Pest, 1841.
(Egy szláv utazása morva és szláv testvéreihez.) — 2. Bee kterau pri poswőcowánij nowő zŕjzené školy na kossarikach
we swátek pocetj panny Marie... U. ott,
1841. — 3. Slovenske ohladi na védi
umenie a literature. U. ott, 1843. — 4.
Unia čili spojení lutheránu s klavíny
v uhrách. Buda, 1846. — 5. Ceskje hlasi
proťi slovenčine . . . Szakolcza, 1846. —
6.' Zneucténj pamatky dra Martina Lui d . S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.
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thera skrze Immanuele Wyléma Simku. . .
Pozsony, 1846. — 7. Slovo o spolkách
mjernosti a školách ňedélnich . . Beszterczebánya, 1846. — 8. Odpoved na «Nedpredpojaté nahledy o unnii» grófa Karia
Zayho. Szakolcza, 1847. — 9. Die Kirchenparteien
und die Kirche. Leipzig,
1861. (Tótul is megjelent Pesten 1861ben.) — Szerkesztette a Nitra cz. tót
hírlapot, melynek I. és II. évf. 1844-45ben Pozsonyban, a III 1846-ban Pesten,
a IV. 1847-ben Szakolczán jelent meg;
a Slovenskje Pohlady cz. folyóiratot adta
ki 1846—47-ben és 1851. ápr. 25-től Szakolczán, de már 1852-benmegszűnt; végre
kiadta 1853-ban a Nitry cz.tót almanachot
u. ott.
Pannónia

1846.

131—136.

—

Pesti

Hirlap

1848. 168., 170., 173., 174., 180., 241., 242. sz.
— Közlöny
1848. 123., 130., 188., 189. SZ. —
Pesti Napló
1861. 133., 1888. 53. SZ. — Prot.
Egyh. és Isk. Lap 1883. 816. SZ., 1888. 9. SZ.

— Slovenské Pohlady 1886. 10. Sz. arczk. —
Egyetértés
1887. 93. SZ. — 1888 : Pesti
Hirlap
54. SZ., Erdélyi Hiradó 47. SZ. — Petrik
Bi-

bliogr. — Vlček, Dejiny L i t e r a t ú r y Slovenskej. T.-SZ.-Márton, 1890. — Pallas Nagy Lexikona IX. 487. 1. (Sebesztha.)

Húrban Svetosár (írói nevén Vajansky),
ügyvéd, előbbinek fia, szül. Hlubokán
(Trencsénm.); középiskoláit Németországban. a jogot Pozsonyban és Budapesten
végezte. Egy ideig Szakolczán és LiptóSzent-Miklóson ügyvéd volt; azonban
1878 óta felhagyott az ügyvédkedéssel és
azóta Turócz-Szent-Mártonban él mint
író. — A Národne Noviny szerkesztőtársa
s a Slovenské Pohlady és a Černo-kňaznik cz. tót lapok szerkesztője. írt több
kötet költeményt és elbeszélést, melyeket nagy tetszéssel fogadott nemcsak a
tót, de a cseh és morva közönség is. —
Munkái; 1. Duchovia Sudov. Szakolcza.
1874. — 2. Žalmy s hor. U. ott, 1876.
— 3. Tatry a mose. U. ott, 1879. — 4.
Besedy a dumy.
Turócz-Szent-Márton,
1 8 8 3 - 8 4 . két rész. — 5. Olejkar. Roman. U. ott, 1889. — 6. Verse. U. ott,
1890.
46
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Húrossy—Huszágh
Ignáci

Könyvészete

1883. CV. 1.,

1890. 101. 1. — Vicék, Dejiny Literatúry Slov e n s k e j . Turócz-Szent-Márton, 1890. — Pallas Nagy lexikona

I X . 488. 1. ( S e b e s z ť h a . )

Húrossy József, mérnök. — Munkái:
1. Epos festivum excell. ac illustr. domino
Josepho e comitibus Erdődy.. .incl. comitatus Nitriensis inter festivos adplausus supremi comitis officium capessenti
Nitriae . .. Neosolii (1798.) — 2. Carmen
dno Josepho e com. Erdődy . . . comit.
Varasdiensis perpetuo comiti, dnum Stephanum e comitibus Illésbázy . . . comit.
Trenchin et Lipto perpetuum comitem ad
stallum supremi comitis i. comitatus
Trenchiniensis deducenti 16. Junii anno
ut infra. U. ott. (1800.) — 3. Epos festivum ill. dno Stephano e com. Illésházy
. . . incl. comitatuum Trenchiniensis et
Liptoviensis perpetuo comiti festivos inter applausus, ac jubilo ii. statuum, et
ordinum jus avitum, et honorificentissimum i. comitatus Trenchiniensis supremi
comitis munuo et stallum Trenchinii
capessenti 16. Juny a. 1800. U. ott. —
4. Carmen ill. dno Antonio e com. Pongrácz de Sz. Miklós... nobiliss. i, comitatus Trenchiniensis banderii ill. dnum
e comitibus Illésházy , . . ii. comitatuum
Liptoviensis et Trenchiniensis perpetuum
comitem ad conscendendum stallum supremi comitis i. comit. Trenchiniensis
procedentem praeeunti ductori Trenchinii
. U. ott. — 5. Carmen exc. ac ill.
dno Josepho e com. Erdődy . . . com.
Varasdiensis perpetuo comiti . . . U. ott,
év n — 6. Carmen ill. dno Antonio e
comitibus Pongrácz . . . complurium ii.
comitatuum tabulae judiciariae assessori
. . ü. ott, év n. — Egy latin alkalmi
költeménye van a pozsonyi Ephemerides
Statistico-Politicae 1804. 65. sz Appendixében.
Petrik Bibliogr

Husz Armin,
ág. ev. főgymnasiumi
tanár, szül. 1844. febr. 19. Poprádon
(Szepesm.), 12 éves korában Kézsmárkra
ment, hol a gymnasiumban tanult, a VI.
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osztály kivételével, melyet a sárospataki
ev. ref. collegiumban végezett. A tanári
pályára készülvén, egy évig a bécsi egyetemen hallgatta Bonitz előadásait; azután a göttingai egyetemen folytatta classica philologiai tanulmányait, a harmadik
évet pedig a budapesti egyetemen töltötte.
Innen Bánó Miklós gyermekeihez Ivükemezőre ment nevelőnek, hol 1867—69-ig
működött. 1869. jún. 22. választottak
meg az eperjesi ág. főgymnasiumhoz a
latin nyelv tanárának, hol jelenleg is
működik. 1870-ben a tiszakerületi tanárvizsgáló bizottság előtt vizsgáit letevén,
tanári oklevelet nyert. — Czikke a magyarországi Kárpátegyesület Évkönyvében
(1878. A Tátra három hágója. 1881.
Eperjes környékének nagy pikkelyröpűi,
németül is u. ott); az eperjesi ev. gymnasium Értesítőjében (lí-81 Magyarország
nagy pikkelvröpűinek. Macrolepidoptera,
faunájára vonatkozó új adatok.) — Lepkegyűjteménye. melyet 18 éven át szerzett
össze, nevezetes.
Önéletrajzi adatok.

János Sámuel, ág. ev. lelkész,
előbb Gaiicziában a stadlói egyesült
ágostai s helvét vallású gyülekezet lelkipásztora, 1818-ban pedig merényi (Szepesm.) pap volt. — Munkája: A született magyarok
számára egészen új s
egyszersmind a tanulást különösen könvnyebbítő mód szerént kidolgozott rövid
német grammatika, vagyis a német nyelvnek öt hónapok alatt való megértésére,
azon való helyes beszéllésre s másra vezető útmutatás. Lőcse. 1818.
Husz

Hornyánszky
279. — Petrik

Viktor. Beiträge.
Bibliogr.

Pest,

1867

Huszágh István, ág. ev. gymnasium
tanulója Selmeczbányán. 1810-ben. —
Munkája : Vota viro clar. Joanni Roiko
natalem suum, die 24. Junii anno. . .
1810. Schemnicii.
Petrik Bibliogr.

Huszágh István, jogi doktor és földbirtokos, H. Dániel 1848—49. ország-

Huszár
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gyűlési képviselőnek és Újhelyi Paulának | sérte. hol Ferencz király a czárral találkozott. 1827-ben rendkívüli küldetésben
fia, szül. 1859. jún. 9. Zólyom városban;
a portánál járt. 1829—32. Bécsben. Horközépiskoláit a selmeczi ág. ev. lyceumvátországban és a határőrvidéken műköban 1876-ban befejezte, 1876—80. a budött az illirizmus ügyében. — Számos
dapesti egyetemen joghallgató volt. 1881.
tudós művét kéziratban a bécsi cs. könyvápr. 30. a Bizonyításról írt értekezés
tárban őrzik.
alapján jogi doktorrá avatták és okt.
Pallas Nagy Lexikona
I X . 501. 1. ( M a n g o l d
Zólyom vármegyében tiszteletbeli, 1883.
Lajos.)
decz. 18. első aljegyző s 1885. máj. 7.
Huszár Dávid. ev. ref. lelkész. H. Gál
főjegyző lett. — 1889. végén állásáról
fiának tartják. 1577-ben már pápai prédilemondott, atyja halála után átvette a
kátor volt. — Munkái: 1. A Kereszcsaládi birtokot és 1892 óta Zólyomban
tyen Hitről Való Tudomannac
Rövid
gazdálkodik. 1884—92-ig az ág. ev. egyKerdesekben foglaltatot Sommaia, mellyet
házmegye világi íőjegyzője volt, mely
egesz esztendő altal minden Vr napiara
hivataláról lemondván, 1895-ben a zórend szerent magan való reszekben renlyomi egyházközség felügyelőjévé válaszdöltünc. Vgyan ezzenek az végen mintotta. — Czikkei a Jogtudományi Közgyarton imadkozo konyuet is nyomtattunc
lönyben (1882. Az átruházó szavatossáPsal. 114...Pápa, 1577. (A heidelbergi
gának terjedelme. A végrehajtási törvény
káté legelső magyar fordítása. Bod sze232. §-ához, 1883. Egy érdekes jogeset.)
rint «panaszoltak az ellen, hogy "Szala
Megyei szolgálata alatt több feliratot írt
vármegyei magyarsággal volna fordítva,
a képviselőházhoz a megye nevében;
azért újonnan fordíttatott 1604-ben Száezen feliratok közölve is voltak részben
rászi Ferencz által » Egyetlen ép példánya
a M. Közigazgatásban (1885. A közigazKeszthelyen a Festetics-könyvtárban.) —
gatás reformja, A kormány felügyeleti
2, Az also es fölső Baranyában
való
jogának szabályozása, 1886. A kincstári
Ecclesiaknac Articvlvsi. mellyecHercheg
telepesek viszonyainak szabályozása, A
szőlősen, irattanac Negvuen Praedicaközségi pénzkezelés rendezése.)
toroc ielön voltaban, melyeket mindyaion
Önéletrajzi adatok.
iouá hattanac. Anno Domini 1576. U. ott,
H u s z á r András,
orvosdoktor, lévai
1577. (Latinul és magyarul együtt nyo(Barsm.) származású. — Munkája: Orvosmatva jelentek meg és ajánlja a kiadó
tudori értekezés a kancsalságról. Buda,
Huszár Dávid 3 latin distichonban : Ni1843. (Latin czímmel is.)
colao Siklosio Amico ac fratri dilecto. . .
Rupp, B^gzéd 1G3. 1. — Szinnyei K ö n y v é szete.
Hibásan vannak több belvt ezen Articulusoc Huszár Gálnak tulajdonítva.)
Huszár Antal. Fejérmegye táblabírája.
Munkája: Politikai esmeretek és megBod, M. A t h e n á s 114. 1. — Tóth Ferencz,
A pápai ref. ekklesia rövid h i s t ó r i á j a . Kojegyzések 3 kötetben egy toldalékkal.
márom, 1808. 50. 1. — Katona, História CriMagyarország kereskedéséről. (Megjeletica XXIV. 844. 1. — Szabó K., Kégi M.
nését Pesten az 1828. Józsefnapi vásárra
K ö n y v t á r I. 73., 74. 1. — Prot. Szemle 1891.
405. I.
igérte. de tudtommal nem jelent meg.)
Hazai

s Külf.

Tudósítások

1827. I I . 23. s z .

Huszár Benő, orientalista és diplomata,
szül. 1788-ban Bécsben; a keleti akadémián elvégezvén tanulmányait, Konstantinápolyba küldték a követséghez.
1823-ban Metternichet Czernowitzba ki-

Huszár Erzsébet költőnő; gróf Gvadányi József emlékezik meg róla Verses
levelezésében (Pozsony, 1798.) mint költőnőről.
Huszár Ferencz, 1848—49. honvéd
buszár-hadnagv. — Czikkei a Honvéd46*
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ben (1868. 42—44., 46. sz. A piskii csata); a Családi körben (1870. 4., 5. sz.
A nefelejts).
H u s z á r Flóris,
vinnai plébános a
szatmári püspök-megyében, szül. 1840ben. — Több czikket írt a M. Államba
(1885.).
Jí.

Sión

1893. 450. 1.

Huszár Gál, reformátor és nyomdász;
születése helyét, idejét és ifjúkori életét
homály födi. Oláh Miklós esztergomi érsek üldözése elől menekült 1554 végén
Miksa főherczeg birtokára Magyar-Óvárra,
hol a város német őrségének kapitánya,
Wohnitzky Zakariás, védelmébe fogadta.
Egyúttal a közelfekvő Mosonyban és
Káinokon is hirdette az igét és a főnemesek udvarában szolgáltatott szentségeket. 1557-ben Bécsbe rándult fel, hol
Hoffhalter Rafael nyomdászszal barátságot kötött; megtanulta a könyvnyomtatást. sőt nyomdát is vásárolt, melyet
M,-Óvárt berendezett; ez volt a második vándornyomda Ferdinánd uralkodása
alatt Magyarországon. 1558. ápr. 18.
Velykei Márk győri nagyprépost és püspöki helytartó a győri székestemplom
ajtajára kifüggesztett iratban a szentszék
elé idézte meg őt. mivel tévtanokat terjeszt a nép között; a káptalan pedig
Ferdinánd királynál vádolta be az engedetlent, mint tévtanok apostolát és
eretnek könyvek nyomtatóját. A fenyegetett helyzetbe jutott H. Gált a kassai
városi tanács hívta meg magyar lelkészének. Alig érkezett meg oda, azonnal
ellene fordult Veráncz Antal egri püspök
és felhatalmazást nyervén a királytól,
1560 okt. közepén a kassai főkapitány
Zay Ferencz által elfogatta s titokban
Egerbe hurczoltatta; decz. 27. a nép
feltörte a börtön ajtaját és kiszabadította,
mire másnap Debreczenbe menekült. Itt
a város és lelkészek, élükön Mélius Péter. szivesen fogadták a száműzött lelkipásztort. Másfél évig lakott itt, nyomtató műhelyét fölállította s nagy szol-
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gálatot tett az egyházi irodalomnak a
magyar Alföld központján. 1562 őszén
Rév-Komáromban reformátorkodott a
csajkások kapitányának, Nagy Istvánnak,
védelme alatt. Oláh Miklós esztergomi
érsek a királyhoz és a katonai ügyek
élén álló Károly fbghez folyamodott ellene karhatalomért (1563. jan. 17.}. A
főherczegtől jött elfogatási parancs végrehajtása előtt Nagy István menekülésre
bírta őt. A száműzött bolyongót 1565.
jan. 28. Nagyszombatban újra utolérte
Miksa király parancsa, melyet Dudics
András pécsi püspök indítására adott ki.
Ismét futnia kellett. Végre ghimesi báró
Forgách Imrénél, Trencsénvármegye főispánjánál talált hatalmas védőkarra, ki
Komjátiba (Nyitram.) helyezte állandó
hitszónokul, hol nyugalmasabb éveket
tölthetett, író- s nyomdászként is működhetett, nevezetesen nemcsak a maga
munkáját adta ki, hanem Bornemisza
Péter Postilláinak is megkezdette nyomtatását. 1574. okt. 16. után a pápai ev.
ref. egyház lelkészének hivatott meg. A
pestis elragadta 1575. okt. 23. Hamvai
ott nyugosznak. Püspöki hivatalviselése
egykorú adattal be nem bizonyítható,
Nyomdáját fiaH. Dávid örökölte. — Ajánló
levél (1562. febr. 14. Debreczen, Mélius
Péternek Aran János tévelygései ellen
intézett művében). Két éneke mai nap
is használatban van: a gyülekezeti énekeskönyvben a 71. és 72. Bicséret. —
Munkái: 1. Az Vr Iesus
Christusnac
Szent Vachoraiarol, kinszenvedeseröl es
dichöseges fel tamadasarol való Predicacioc. Óvár, 1558. (Egyetlen ismert
példánya a bécsi cs. könyvtárban,) — 2.
Isteni dicséretek és Psalmusok. Debreczen, 1560. (így van említve e könyv a
Debreczenben 1602-ben nyomtatott énekeskönyv élőbeszédében.) — 3. A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok.
Komjáti, 1574.
(Egyetlen példánya az eperjesi ág. ev.
kollégium könyvtárában, kótákkal.) —
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A kisebb gyermekek számára írt kátéja,
melyet 1630. a pápai ev. ref. zsinat
tankönyvül rendelt, elveszett. Bullinger
Henrik zürichi lelkészhez írt latin levelét, mely a magyarországi reformatióról
ad felvilágosításokat, (kelt Bécsben 1557.
okt. 26.), közli Lampe-Ember, História
Eccl. 112—116. 1. és Böhl Eduard, az
általa kiadott: Confessio helvetica posterior, Vindobonae, 1866. mellékletekép
(105—110. 1.); levele Kassa városához
1559. márcz. 26. (Tört. Tár. 1889.)
Bod,

Tul

M . A t h e n á s 114. 1.

—

a Dunai ref. p ü s p ö k ö k

1808. — Prot.

Egyh.

és Isk.

Lap

Tóth

Ferencz,

élete.

Györ,

1862. ( R é v é s z

Imre), 1887. ( T h ü r y Etele.) — Toldy, M. Költészet Története 181., 182. 1. — Fabó, Monum e n t a I—IV. — Századok 1867. (Szabó K.),
1876. (Fraknói V.), 1895. (Ráth Gy.) — Balogh
Ferencz, A m a g y a r prot. e g y h á z történetének részletei. Debreczen, 1872. 51. 1. — .'/.
Prot.

Egyh.

és Isk.

Figyelmező

1873. 414. 1.

—

Szilády, M. Költök T á r a II., IV.,
V.—Szabó
Károly, Régi M. K ö n y v t á r I. 17., 19., 156. 1.
— Hl. Könyv-Szemle

1881. 246.,

1888.

(Komá-

r o m y A.), 1892—93. — Hittanszaki
Közlöny
1884. (Kovács János.) — Tört. Tár 1884. 196.,
1889 -90., 1894.. (ifi. K e m é n y Lajos.) — Dunántuli

Prot.

Közlöny

1887.

1—3.,

9. s z á m .

(Thtiry E.) — Paikoss Endre, A kassai helv.
h i t v . e g y h á z m e g a l a k u l á s á n a k története.
S á r o s p a t a k , 1889. —
mények

Irodalomtörténeti

1891., 40., 1893. 127. 1. — Pallas

KözleNagy

Lexikona IX. 501. 1. (Balogh Ferencz.)

Huszár Gyula(baráthi)
polytechnicumi
tanuló, H. Károly országgyűlési követ és
nádasi Tersztyánszky Mária fia, szül. 1838.
febr. 25. Tereskén (Nógrádm.); 1851-ben
Pesten iskolázott; azután Bécsben a polytechnicum tanulója lett; tanulmányait
azonban egészségének gyenge állapota
miatt nem sokára abban hagyta és szülőihez mezei birtokukra vonult vissza,
hol folytonos olvasással és tanulással
töltötte idejét. Meghalt 1858. jún. 18.
Pesten. — Költeményeket írt a Hölgyfutárba először névtelenül, azután neve
alatt (1851); beszélyeket (u. ott, 1858),
a Divatcsarnokba (1854—55., 1858.), a
Szépirodalmi Közlönybe (1858. Michelet
után). — Munkája : Bessélyek. Pest, 1857.
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(Két nő, Hétköznapi történet, Kevély angyal. Jövedelmének legnagyobb részét a
nemzeti színház nyugdíjintézetének ajánlotta.)
Danielik,

M . í r ó k I I . 118.

1858. 27. SZ. — Hölgyfutár

1.

—

Napkelet

1858. 138., 146. SZ.

(Huszár Imre). — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g
Családai V. 202., 203. 1. — Petrik Bibliogr
és gyászjelentés.
H u s z á r Igndcs, kath. plébános ; 1810től a bölcseletet és theologiát hallgatta
Nagyszombatban ; 1816-ban fölszenteltetett; káplán volt Mária völgyön s 1818.
Pozsonyban; 1819-ben Benvovszky János
püspök szertartója lett Esztergomban.
1824. decz. 3. a nemcséni plébániát kapta,
hol 1849. jan. 8. meghalt. A tapolcsányi
egyházkerület jegyzője volt. — Munkája :
Panegyris cels. ac. rev. principis dni
Alexandri Rudnay de eadem. . archiepiscopi Strigoniensis . . . dum Strigonii 16.
Maji anno 1820. archi-episcopalem suam
sedem solenni ritu inauguratus capesseret
...Posonii. (Költemény.)
Némethy, Ludov.,
. 1. — Petrik

Series P a r o c h o r u m 639.

Bibliogr.

Huszár Imre, gazdatiszt, szül. 1804.
okt. 13. Rába-Szent-Mihályon (Vasm.),
hol atyja iskolamester volt; iskoláit Kőszegen és Szombathelyen végezte ; itt a
lyceumi tanfolyam sikeres befejezése után.
Veszprémben a papnövendékek közé vétetett fel, honnét azonban rövid idő múlva
a gazdasági pályára lépett, melyen Vas,
Tolna és Székesfejér vármegyékben körülbelül negyven évet töltött. Mint a grót
Zichy-család gazdatisztje meghalt 1864.
jún. 30. az Ödönmajorban (Fejérm.) —
Czikkei a Falusi Gazdában (1856. A
szarvasmarhatenyésztés, 1857. Értekezés
egy megállapított gazdászati rendszerről,
1860. Nézetek az okszerű gazdászat tárgyában); más lapokban és folyóiratokban
is jelentek meg szakezikkei.
Hloenich és Vutkovich. M a g y a r
t á r a . Pozsony, 1876, 459. 1.

írók Név-

Huszár Imre, (ujfalusi), orvosdoktor,
a budai egyetemen 1836-ban nyert or-
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vosdoktori oklevelet; azután főorvos volt
Nyitramegyében. Meghalt 1888. jan. 4.
Nyitra-Ivánkán 74. évében. — Munkája:
Dissertatio
inaug. medico-practica de
herpete. Pestini, 1836.
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.

Imre (nagybaráthi), hírlapíró,
H. Ferencz nyug. alországbirónak (meghalt 1873. márczius 1.) és assakürthi
Ghyczy Zsófia fia, szül. 1838. nov. 2. Tatán
(Komáromm.) Iskoláit Tatán (1846 - 50.) és
Pesten a piaristák gymnasiumában végezte;
azután egyetemi joghallgató volt. 1861ben Komárommegye második, majd első
aljegyzőjének választották, de még ugyanez
évben a Forgách-féle provizórium beálltával az alkotmányos megyei tisztikarral
együtt visszalépett. 1863-ban nőül vette
ivándai Karácson Vilmát. 1866-ban Torontálmegye törvényszéki ülnökévé neveztetett ki s 1867-ben ugyanazon megye
főjegyzőjévé választatott meg. 1869. márcz.
22. a zsombolyai (Torontálm.). 1872-ben
és 1875-ben pedig a billeti kerület választotta meg országgyűlési képviselőnek ;
1873-tól a képviselőház egyik jegyzői
tisztét is viselte. 1880-ban Párisba költözött és ott 1885-ig az irodalmi, de főleg
a publicistikai téren működött. 1866 óta
állandóan Bécsben lakik és a közös külügyi ministerium sajtó osztályában működik. — 1878-ban részt vett a Pesti
Hirlap megalapításában és ott 1880-ig
mint főmunkatárs működött; írt ezenfelül
politikai s tárczaczikkeket a Reformba.
Pesti Naplóba, Honba, Wiener Allgemeine
Zeitungba, Pressebe. Irodalmi működését 1853-ban kezdte a Császár Ferencz
által szerkesztett Divatcsarnokban (185í
—56., 1858. eredeti és ford, beszélvek);
a Részvét Hangjaiban (1854. Kendiek,
tört. beszély); németből, francziából, angolból, olaszból és oroszból fordított beszélyei s czikkei a Hölgyfutárban (1855.
Sue, Az ördögorvos, regény, 1856—58.
Költők, festészek és zenészek, Huszár
Gyula emléke, 1861 Levelek úti naplómHuszár
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ból. Féval, Croiat kastély, regény, 1859.
Donizetti 1862-64.) ; a Nayadban (1863.
A fürdő physiologiája, A császánürdői
saisonok. Balatoni saisonok); a Budapesti
Szemlében (1865. A történeti irodalom
eredete és állapota a középkorban, 1879.
Ovidius száműzetése Boissier Gaston
után. 1881. Egy olasz kalandor a mult
században, 1888. Oroszország keleten,
1891. Egy franczia követség keleten 1728
- 4 1 . ) ; a Nővílágban (1857.); Szépirodalmi Közlönyben (1857. A legújabb lengyel irodalom áttekintése, Néger költészet a szövetséges államokban, 1858.); a
Nefelejtsben (I860.); a Fővárosi Lapokban (1864. Szörnyeteg volt-e Nero? 1865.
Csevegés a sakkjátékról, 1866. Külirodalmi levél, Shakespeare műveinek színre
alkalmazásai Angolországban, 1870. Dickens, 1871. Kvaternik, gyermekkori viszszaemlékezéseimből. 1872. Az Athenaeum
irodalmunkról, 1877. Roger de Beauvoir,
Kolczow Alexej, az oroszok Petőfije, Goldoni és Alfieri. 1878. Gutzkow mint drámaíró. 1879. 1882. Szarvadyról); a Reformban (1870. 113. sz. könyvism., 1871.
63. sz. Lord Palmerston); a Pesti Naplóban (1874. 179. sz. Angolország a középkor után); az Életképekben (1876.
George Sandról); az Ellenőrben (1877.
355. sz. Thiers, .391. sz. könyvism.); Petőfi Társaság Lapjában (1877. Osztrovszky,
egy orosz vígjátékíró, 1878. Labiche öszszes vígjátékai); a Családi Körben (1877.
A történeti dráma a legújabb franczia
irodalomban. Couriére után); a Pesti Hírlapban (1880. 300. sz. A Theatre Frangais
jubileuma; Heti melléki. 5 1 sz. Látogatásom Labichenál, 1881. 57. sz. A Hugo
Victor napja, párisi levelek); az Egyetértésben (1881. 119. sz. Girardin Emil,
292. sz. Az orvosok a szinirodalomban
Moilére óta. 306., 320., 334., 348., 1882,
17., 36., 60. sz. A franczia irodalom köréből, 1882. 194. sz. A Michelet-emlék leleplezése, 1889. 170. sz. A katonai Mária
Therezia rend) ; a Budapesti Hírlapban
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1881. 59. Henri Greville. 1882. 115. sz.
Dumas Sándornál, 357. szám. Munkácsy
Mihály egyetlen találkozása Aranynyal,
1883. 338. sz. és 1884. 27. 354., sz. 188o.
60. sz. Könyvism.. 1885. 296. sz. Jókaival
Verescsaginnál és a «Czigány-báró» premierjén, 60. sz. Az «Arany ember» Bécsben,
266.SZ. Könyves Kálm. a Burgszinházban,
309. sz. Verescsagin Turgenyevről, 1886.
228. sz. Hogyan ismerkedtem meg Liszttel); a Nemzetben (1883. 160., 291. sz.
könyvism.) — Munkái (fordításai): 1.
Deslys Károly,
A normandi halász.
Pest, 1857. — 2. Dumas Sándor, Jehu
társai. U. ott. 1860. Négy kötet. (Hartleben .Olvasó Tára 39—46. Nagy Istvánnal együtt.) — 3. Hugo Victor, A nevető ember. U. ott, 1860. Négy kötet.
— 4. Hugo Victor, A nyomorultak.
U. ott, 1862. Tiz kötet. — 5. Bonaparte
Napoleon Lajos herczeg (III. Napoleon).
Napoleoni eszmék. U. ott, 1862. — 6.
Dickens Károly, A Pickwick-klub hátrahagyott iratai. U. ott, 1863. Négy kötet. — 7. Fereai. M. F., A spanyol inquisitio s egyéb titkos társulatok titkai.
Brünn. 1864. — 8. Kock Pál, A három
szoknyás leány. Pest. 1864. — 8. I.
Napoleon,
Julius Caesar története. A
császár tollba mondása után Sz.-Ilona
szigetén leírta M. Marchand. U. ott. 1865.
— 10. Gonzales Emanuel
és Moleri,
Buckingham herczeg hét csókja. U. ott,
1866. Két kötet. — 11.
Gasskellné,
Phillis unokahugom. U. olt, Í867. — 12.
Feuillet Octave, Camors gróf. U. ott.
1868. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1880.)
— 13. Uchard, Mario, Jean de Chazol.
U. ott, 1869. két kötet. (2. kiadás. U.
ott, 1881.) — 14. Laboulaye
Ede, Az
Egyesült-Államok története. U. ott, 1870
—71. Három kötet. (Szász Domokossal
együtt.) — 15. Currer Bell, Jane Eyre.
U. ott, 1873. Két kötet. — 16. Trollope,
A., Szemet szemért. U. ott, 1875. — 17.
Eynaud, A., Ferizade dala. U. ott, 1877.
(Olcsó Könyvtár 32.) — 18. Murray, E.
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C.. Grenville. A franczia politikai életből.
Bajzok. U. ott, 1878. (Olcsó K. 45. Belényesi Gáborral.) — 19. Ebers, Egy
egyiptomi királyleány. U. ott. 1878. Három kötet. — 20. Vlilkie Collins. A
kísértetes palota. U. ott, 1879. — 21.
Gondinet Edmund, A király mondta,
víg opera három felv., zenéje Delibes
Leótól. U. ott, 1879. (Nemz. Színház
Könyvtára 123, Először 1879. márcz. 22.)
— 22. Flammarion,
Népszerű csillagászattan. U. ott, 1880. — 23. Olasz beszélyek. írták Barilii, Ghizlanzoni és
Sara. U. ott, 1880. (Olcsó K. 110., Mócs
Zsigmonddal együtt.) — 24. Sírven Alfred és Le Verdier Alfred, A vörös jezsuita. U. ott, 1880. — 25. Greville Henrik, Árulás. U. ott, 1883. (Olcsó K. 163.)
— 26. Wilkie
Collins. Szív és tudomány. U. ott, 1884. — 27.
Braddon,
M. E.. Wyllard végzete. U. ott, 1885.
Három kötet. — 28. Verne, A lángban
álló szigettenger, ü. ott, 1886. — 29.
Wilkie Collins. Jezabel leánya. U. ott,
1886. — 30. Verne, Sándor Mátyás. U.
ott, 1887. — 31. Verne, A hódító Robur. U. ott, 1888. — 32. Verne, Éjszak
a dél eben. U. ott, 1888. — 33. Verne,
Egy sorsjegy 9672-ik szám. U. ott, 1889.
— 34. Verne Haza. Francziaországba!
Gil Braltar. U. ott, 1889. — 35. Verne,
Két évi vakáczió. U.ott, 1890.— 36. Verne.
Világfelfordulás. U. ott, 1891. — 37.
Verne, Névtelen család. U. ott, 1891. —
38. Verne. Branicanné asszonyság. U.
ott, 1892. — 39. Verne. Cascabel Caesar.
U. ott, 1892. — 4C. Verne, Várkastély
a Kárpátokban. U. ott, 1893. — 41.
Verne, Bombarnak Klaudius. U. ott,
1894. (Verne regényei előbb nagyrészt a
Vasárnapi Újságban jelentek meg.) Méry,
Heva cz. regényét is kiadta 1858-ban
Nagy Iván szerint (nem ismerem.) —
Fordított színművei első előadásuk sorrendében a Nemzeti Színházban: Seribe,
A czárnő, dr. öt felv. (1856. nov. 6.);
Dumas Sándor, ifjú, Pénzkérdés, vigj.
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öt felv. (Felekivel együtt. 1857. jún. 16.
Ism. Greguss Ágost. Tanulmányok II. 184.
1.); Méry. Hős Guzman, dr. öt felv. (Felekivel, június 23.); Debertay Ágoston, A
didergő, vigj. 3. felv. (1861. jan. 17.);
Daudet és Belot, Ifjabb Fromont es idősb
R isi er, dr. öt felv. (1877. márcz. 22.);
Sardou V., Dora, szinmű öt felv. (máj.
18.); Rosen Gyula, Azok a férfiak! vigj.
egy felv. (jún. 6.); Labicbe J. és Daru
A., A nagyon szép asszony, vigj. három
felv. (aug. 29.); Dugue F., Dráma a tenger fenekén, látványosság hét képben
(okt. 12.); Reroy és Reginer. A javulás
útja, szinmű négy felv. (1878. febr. 15);
Gondinet E. és Cohen F., A klub. vigj.
három felv. (ápr. 14.); Sardou Victorien.
Az ósdiak. vigj. négy felv. (1879. febr.
28.); Pailleron Eduard. A hálátlan kor,
vigj. három felv. (1879. -jún. 8.); Halevy
L., Az eladó ház, vigj. egy felv. (jún. 29.);
Labiche és Martin, Perrichon úr utazása,
vigj. négy felv. (1879. okt. 1.); Pailleron,
A szikra, vigj. egy f. és Dore Dániel. A
kaczagó nők. vígjáték egy felv. (október
10.); Pailleron, Más okból, vígjáték egy
felvonásban (1880, május 19.); Bocage,
H. és Hennequin, A.. Ill a berek. boh.
vigj. három felv. (júl. 9. a Népszínházban). Pailleron, A hol unatkoznak, vigj.
három felv. (1881. szept. 23.); Gondinet
és Bisson, A kéjutazás, vigj. három felv.
(decz, 21.); Pailleron. E., A hol mulatnak,
vigj. egy felv. (1882. jan. 27.); Gondinet,
A pacsirta, vigj. egy felv. (ápr. 16.) —
Szerkesztette a Részvét hangjai cz. albumot Szigmund Vilmossal együtt (Pest.
1854. Ism. Pesti Napló 253. sz.); a Nayad
Fürdői albumot Balázs Sándorral és Rózsaági Antallal együtt (Pes!, 1863.); a
Középpárt cz. politikai napilapot alapította 1874. jan. 1. Pesten és szerkesztette
jún. 30-ig, mikor az a 146. számmal
megszűnt; a Budapest képes politikai
napilapot alapította 1877. nov. 15. és
szerkesztette 1878. máj. 20-ig; a Hölgyek
Naptárát 1878-ra s 1879-re; a Politikai

Evkönyvet 1878-ra;
1879-re és 1880-ra.

a

Házi

Naptárt

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai V. 204..
205. 1.

—

Budapesti

Közlöny

1869. 68. SZ. —

Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibliogr. — Kiszlinqstein K ö n y v é s z e t e . — W. Könyvész t 1886—88..
1890—93. ; egykorú színlapok és önéletrajzi
adatok.
H u s z á r Imréné,
(ivándai Karácson
Vilma), szül. 1845. aug. 28. Ivándán
(Torontálm,); jelenleg férjével együtt
Bécsben lakik. — Munkái: 1. Tricoche
és Cacolet hagyatéka. Regény. Lermína
Gyula után francziából ford. V. K. Bpest.
1878. Négy kötet. — 2. As
internationale
titkai. Regény. Zaccone Péter után ford.
U. ott, 1880.
Kiszlingstein

K ö n y v é s z e t e és férjének Hu-

szár I m r é n e k szives közlése.
H u s z á r István, r. kath. plébános, szül.
1851. aug. IM. Hidaskürtön (Pozsonym.);
a gymnasiumot Nagyszombatban, a bölcseletet és theologiát Esztergomban végezte. 1876. júl. 16. fölszenteltetett. Segédlelkész volt Nagy-Súron, 1877. decz. 11-től
Egyház-Gellén, 1885. ápr. 15. administrátor ; júl. 1. plébános lett Böősön (Pozsonym ). — Egyházjogi czikkeket írt a
M Államba (1883. 248. sz. Az európai
kivándorlások és a katholicismus) és a
vidéki lapokba. — Munkája:
Egyházi
énekeskönyv, litániák és könyörgésekkel;
a felnőttek, de különösen a tanuló ifjúság számára. . 1884. — Kéziratban van:
Egyház-Gelle vidéke s plébániájának tör
ténete, különös tekintettel Csallóközre.
Zelliger

Alajos,

Egyházi írók

Csarnoka

186. 1.

H u s z á r Kálmán,
jogi doktor és ügyvéd, Budapesten. — Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1869. Váltójogi végrehajtás ingatlanokra, 1881. A «North
British and Mercantile» magyarországi
üzletének beszüntetése. A sajtóügyi fokozatos felelősségről, 1883. A felebbvitel
korlátozásáról, 1893. Az új sommás eljárás és a tőzsdebiróság, A biztosítási
javaslat).
H u s z á r Károly, aljegyző Fejérmegyé-
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ben és veszprém megyei táblabíró. —
Munkája: A tiszti irás alkotásának és
módjának sommás tudománya. Pest, 1816.
(Eló'szó kelt Sár Bogárdon jan. 18. 1815.)
— Levele Horvát Istvánhoz, Sár-Bogárd,
1828. ápr. 8. (a m. n. múzeumban.)
Petrik

Bibliogr.

Károly,
kanonok, H. Imre
gazdatiszt és írónak testvéröcscse, szül.
1824. ápr. 23. Kethelyen (Vasm.),hol atyja
iskolamester volt, ki 1840. elhalt. Középiskoláit Kethelyen, Szombathelyt, Tatában végezte. 1841. Székesfejérvárt a papnövendékek közé fölvétetett. 1847. júl.
16. áldozó pappá szenteltetett föl; hat
évig Kálózon, Gyúrón, Pázmándon, Válban és Fejérvárt mint segédlelkész működött. 1854-ben a székesfejérvári elöljáróság által alapított hitelemzői állomásra
választották meg; egyszersmind a magyar
nyelvet is tanította. 1855-ben püspöki
széktartó és szentszéki jegyző lett, 1858.
püspöki titkár, 1868. papnevelő intézeti
hittanár, 1872-ben zsámbéki plébános,
kerületi esperes és tanfelügyelő, 1888.
kanonok, 1891. egyházmegyei főtanfelügyelő, 1892-ben prépost. Székesfejérvárt
megalakította a legényegyletet, a SzentLászló társulatot ; Zsámbékon létrehozta
a segélyegyletet, a halotti társulatot; a
templomot saját költségén megújíttatta. —
A Religiónak 1843 tói munkatársa volt, a
Kath. Néplapba 1843-tól írt a nevelés
és ifjúság körébe tartozó czikkeket; a
Pázmány-Füzetekbe (1859.1. szent László
király és szent Anna ünnepére, Nagyböjt
minden vasárnapjaira való tanítások. III.
egyházi beszéd és iskolai katekesisek,
IV. egyházi beszédek.); írt még a M.
Államba, a M. Koronába, a Budapesti
Hírlapba sat. — Munkái: 1. Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnap- s több alkalmakra. Székesfejérvár. 1854. Hat füzet.
(2. kiadás. U. ott, 1880.) II. évf. 1863.
(2. kiadás 1880.) III. évf. 1867. (2. kiadás 1881.) IV. évf. 1876., V. évf. 1877.,
Huszár
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VI. évf. 1878.. VII. évf. 1881. U. ott. —
2. Egyházi énekek a katholikus hívek
használatára. Buda, 1855. — 3. Emléklapok kath. gyermekek számára. SzékesFehérvár, 1856. Színes képekkel. — 4.
Szent beszédek a nagyböjt minden napjára. U. ott. 1857. Két kötet. — 5. Julia
és Mária. Levelek a kath isteni tiszteletről. Cordelia után. U. ott, 1858. — 6.
Üdvözlégy Mária magyarok nagyasszonya ! Ének- és imakönyv a kath. nép
használatára. U. ott, 1859. 15 képpel. —
7. Őrangyal. Énekes imakönyv a kath.
ifjúság használatára. U. ott, 1859. 16
képpel. (4, kiadás 1868 . 5. k. 1872.. 7.
k. 1887., 8. jav. kiadás 1895 U. ott.) —
8. Temetési szertartások
rendje és halotti énekek. U. ott, 1859. (2. kiadás. U.
ott, 1884.) — 9. Az ur Jézus szenvedése
és halála. Történetekkel felvilágosított
beszédek a nagy böjtre. U. ott. I860. —
10. Vezérkönyv
az élő szent olvasóról
nevezett Mária-társulat számára. U. ott.
1860. — 11. Egyházi
beszéd, melyet
szent István első magyar király országos
ünnepén I860, aug. 20. a székesfehérvári
főtemplomban elmondott és 1860. okt.
20. visszaállított magyar alkotmány emlékére közrebocsátott. U. ott, 1860. —
12. A forradalom
és annak megtestesülése a divatos államban. U. ott, 1862.
— 13. A trappista. Üdvösség után sóvárgó lelkek számára. U. ott, 1862. — 14.
Szent olvasó királynéja
könyörögj érettünk! U. ott, 1<364. — 15. Készület az
élet legszebb napjára; vagyis bizalmas
beszélgetések, megható történetek és tanulságos példák által ékesítve és fölvilágosítva az első áldozók számára. U.
ott. 1867. — 16. Vezérkönyv
a bucsújárók számára, a bold, szűz Mária bodaiki.
andocsi és kisczeli kegyelemképe s történetével. U. ott, 1869. — 17. Bibliai
történetek lelkipásztorok, hitelemzők, tanítók, szülők, gyermekek, ker. hivek
számára. Schmidt Kristóf nyomán. U.
ott, 1869. két kötet. (2. kiadás 1879. U.
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ott.) — 18. Magyarország
történelme
kérdések- és feleletekben katb. elemi s
felsőbb népiskolák, polgári iskolák számára. U. ott. 1869. (3. k. 1872. U. ott.)
— 19. Magyarország
történelme kérdések- és feleletekben, katb. elemi iskolák
számára. U. ott, 1869. (3. k. 1872. U.
ott.) — 20. Történetekkel f elvilágosított
egyházi
beszédek Magyar-Erdélyország
minden bucsúnapjára. I. kötet. U. ott,
1873., II. k. Vácz, 1874. III. k. Bpest.
1875. — 21. Történetekkel
felvilágosított egyházi beszédek minden lelkipásztorkodási alkalomra. Székesfehérvár, 1873
—75. Négy kötet. — 22.
Történetekkel
és magyar közmondásokkal felvilágosított egyházi beszédek a nagyböjtre. U.
ott, 1879. Hét évi folyam. — 23. Vasárés ünnepnapi
szent olvasmányok
magyarázata,
történetekkel felvilágosítva.
U. ott, 1883. — 24. Osvald atya, vagyis a
Protestantismus saját feloszlásában. Elbeszélés olyanok számára, a kik a kath.
religio igazságát bővebben meg akarják
ismerni. Német után. U. ott, 1883. —
25. A három vándor,
vagyis a hit.
Elbeszélés a keresztény ifjúság és nép
számára. Bpest, 1883. — 26.
Elmélkedések Krisztus szenvedése és halála fölött. A nagyböjt minden napjára. Hevenesi Gábor jezsuita atya latin munkája
után. U. ott, 1884. — 27. Margit vagy
a remény. Elbeszélés a keresztény ifjúság és nép számára. U. ott, 1884. — 28.
A vademberik vagyis a keresztény szeretet. Elb. a ker. ifj. és nép számára. U.
ott, 1884. — 29. Klotild vagyis a keresztség. Elb. a kereszt, ifj. és nép számára. U. ott, 1884. — 30. Kaveri szent
Ferencz indusok apostola, vagyis a bérmálás. Elb. a ker. ifjúság és nép számára. U. ott, 1884. — 31. A
keresztények legyenek-e zsidók? U. ott, 1884.
(Válasz Singer J. ezen iratára: A zsidók
legyenek-e keresztények?) — 32. Szent
olvasó királynéja
könyörögj érettünk!
U. ott, 1885. (Ima- és énekkönvv 5. bőv.
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kiadás. U. ott, 1885.) — 33. Istenes gyermek. Ima és énekkönyv keresztény kath.
gyermekek számára. U. ott, 1885. — 34.
Robert király szelídsége, vagyis a szent
áldozás. Elb. a ker. ifj. és nép számára.
U. ott, 1885. — 35. Ágoston vagyis a
bűnbánat. Elb. a ker ifj, és a nép számára.
U. ott, 1885. — 36. A keresztény
Róma,
vagyis az egyházi rend. Elb. a ker. ifj.
és nép számára. U. ott. 1885. — 37.
Róza az egyház hű leánya. Hiterkölcsi
elbeszélés. U. ott, 1885. (Janalik Vincze
után szabadon ford.) — 38. Szent
Lajos király utolsó kereszthada
a szent
földre, vagyis utolsó kenet. Elb. a ker.
ifj. és nép számára. U. ott, 1885. — 39.
Erzsébet vagyis a házasság. Elb. a ker.
ifj. és nép számára. U. ott, 1886. — 40.
Hiterkölcsi
tan- és példakönyv,
mely
az egész katekismust. . .könnyen és érthetőleg előadja. U. ott, 1889. — 41.
Vizkurám,
30 esztendőnél tovább próbálva és írva, a betegségek ellen és az
egészség fentartására. Kneip Sebestyén
után. U. ott, 1889. — 42. A sociáldemocrácia czéljai és a liberális eszmék. Pachler Mihály után, Székesfejérvár. 1894.
— Álnevei és jegye: Katona, Fejérvári,
'*** (a hírlapokban.)
Danielik,

tória

M . í r ó k I I . 119. 1. — Pauer,

His-

Albaregalensis 386., 457., 466. 1. —

Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — V. Könyvészet 1886., 1889. — Kiszlings.ein
Könyvé-

szete. — Catalogus Bibl. Joann. Card. Sitnor
634. 1. — Munkálatok XLVI. 398., 405., 407.1.
Hunyadi

Mátyás

1889.

1. SZ.

melléklete.

—

Corvina 1895. 31. sz. és önéletrajzi adatok.

Huszár Mózes, orvosdoktor, irsai (Pestmegye) származású; Eszterházy herczeg
uradalmi s Barsmegye főorvosa Léván.
— Munkája : Dissertatio inaug. medica
de colica saturnina. Budae, 1824.
Bugát és Flur, Magyarországi Orvosrend
Névsora 1840-re, 21. 1. — Rupp, Beszéd 153.
1. — Szinnyei

Könyvészete.

Huszár Vilmos, tanárjelölt és hírlapíró. szül. 1872. nov. 15. Munkácson (Beregm.); középiskoláinak első két osztályát
az ottani államgymnasiumban végezte;
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azután szülei Ungvárra költözvén, a III.
osztályba ott iratkozott be; a IV.-bői azonban szüleinek szegénysége miatt kénytelen volt kimaradni s nyomdába szegődni.
A betűszedést hárorn évig tanulta ; aztán
az Athenaeumhoz Budapestre került szedőnek, majd a Franklinhoz korrektornak,
hol két évig működött. Betűszedési foglalkozása közben minden szabad idejét arra
fordította, hogy tovább képezze magát;
megtanult francziáúl. németül, angolul és
olaszul. Ezenkívül ministeri engedély mellett a gymnasium IV—VIII. osztályaiból
tíz hónap alatt magán- és érettségi vizsgálatot tett. Közben tanítással és hírlapírással tartotta fenn magát. 18y2-ben a
budapesti egyetemre iratkozott be, a hol
bölcseletet, aesthetikát. magyar, franczia
s latin nyelvet hallgatott. Közben megtanult spanyolul is ; sokat foglalkozott a
spanyol irodalommal és általában a román
nyelvekkel és irodalmakkal. 1892-től egyideig az Egyetértésnél hirlapíróskodott.
majd ugyanazon évben a Pallas Nagy
Lexikona belső munkatársa lett; a spanyol nyelv- és irodalom rovatot ő szerkesztette s azonkívül a román (főkép a
franczia) nyelv- és irodalom körébe vágó
czikkeket írt bele. 1895. aug. a kormány
segélyezésével három hónapra Spanyolországba s egy évre Párisba utazott, román nyelvi s irodalmi ismereteinek gyarapítása czéljából. — Czikkei, eredeti s
francziából. angolból fordított tárczái,
könyvismertetései sat. 1888 óta az Ungban, Szatmárban jelentek meg; a Fővárosi Lapokban (1892 óta spanyolból fordított közlések és eredeti költemények is) ;
a M. Géniuszban (1893. Utazás az égben,
Fiamarion után), Spanyol- és Francziaországi tárczái a Budapesti Hírlapban. Főv.
Lapokban és Nemzetben (1895.29.5. sz. Zaragozától Madridig) jelentek meg. A Pallas
Nagy Lexikonában főbb czikkei: A franczia
irodalom története. Portugal nyelv és irodalom, Provengal nyelv és irodalom. Spanyol nyelv és irodalom. — Munkái: 1.

Különös történetek. Álarcon Péter után
spanyolból. Bpest, 1895. (Athenaeum Olvasótára, előbb a Főv. Lapokban.) — 2.
A művészet, vallás és természet Olaszországban. Castelar Emil után spanyolból. U. ott, 1895. (Ism. Vasárnapi Újság
9. sz.) — 3. A modern magyar irodalom. (La literatura Húngara moderna.)
Madrid, 1895. (Különnyomat a Pro Patria
okt. füzetéből. A magyar eredeti szövegnek spanyol fordításával együtt.) —
Kéziratban: b. Eötvös JózsefKarthauzi-ja
és a franczia irodalom; Uj irány a regényirodalomban a XVIII. század végén
és a XIX. elején.
M. Hirlap
—

Ungrári

zet

1894.

1892. 229. s z . — Ung 1892. 33. S z .
Közlöny

1892. 31. 229. SZ. —

o k t . 2. —

Hazánk

Nem-

1894. o k t . 3. —

Külföld 1894. okt. 18. és önéletrajzi a d a t o k .

Huszerl (.Jászberényi) Adolf, városi
tisztviselő és hírlapíró, szül. 1865. decz.
14. Jászberényben; szülei korán elhaltak
és rokonai nevelték; már 12 éves korától fogva magántanítással szerezte meg
kenyerét. 1883-ban a VII. gymnasiumi
osztályt (az V. osztályt Gyöngyösön végezte) félben hagyva. Szegedi Mihály
színigazgató társulatához Nagy-Kőrösre
szerződött. 1884. jan. 10. Kovács László,
a Gyöngyös szerkesztője, meghívta lapjához segédszerkesztőnek és ott működött halálaig. A városnál pedig napidíjas
volt. Meghalt 1889. szeptember 7. — Költeményei a következő lapokban jelentek
meg: Gyöngyös (1881-től), Jászberény
és Vidéke, Jászkürt, Jászsági Hiradó,
Tiszavidék. Budapest, Magyar Újság, Eger
és Vidéke, Szinészeti Közlöny sat. —
Munkája: Előre. Szatmár, 1883. (Költemények.) — Álnevei s jegyei: Jászberényi A., Hyazint, Jaziges. J. A., H. A.,
H. . .rl., — nyi. ( + ) .
Gyöngyös 1889. 36., 37. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k .

György, róm. kath. plébános Szegeden, hol 1831 körűi halt meg.
— Munkái: 1. Applausus
honoribus
rev. dni Georgii Maros cathedr. ecclesiae
Csanadiensis canonici junioris. . .oblatus
Huszka
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anniversariam sui nominis diem 24. Április recolentis. Szegedini, 1827. (Költemény.) — 2. Carmen honoribus ill. ac
rev. dni Antonii Török episcopi Csanadiensis dum in sacrum praesulem ungeretur, filiali cum devotione oblatum a.
1830. die 13. Junii. U. ott.
Petrik
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Huszka József, rajztanár, szül. 1854
nov. 20. Kis-Kún-Félegyházán ; a gymnasiumot szülővárosában. Szegeden és
Szarvason végezte ; 1873-tól a budapesti
József-műegyetemen tanult, honnét a rajztanárképző-intézetbe lépett át, hol tanári
vizsgálatot tett. Azután a deési polgári
iskolában, a zentai községi gymnasiumban
és a sepsi-szent-györgyi polgári iskolában
tanított. Utóbbi helyen sokat foglalkozott
a műtörténettel és az ethnographiával.
A kereskedelmi s közoktatásügyi ministeriumok segítségével a külföldön is járt
ornamentikái tanulmányainak folytatása
czéljából. 1891-ben a budapesti kegyesrendi főgymnasium tanárának nevezték
ki. A magyar ornamentikái anyag kutatása közben sok régi templomban freskókra bukkant, a melyeknek lefejtése,
lemásolása és ismertetése által egy egész
székely festőiskolát hozott napvilágra.
— Czikkei az Archaeologiai Értesítőben
(1885. A szent László legenda székely
falképekben, Magyar szentek a székely
földön, 1892. A mezőtelegdi ev. ref. templom falképei); a székely nemzeti múzeum Értesítőjében (1895. A bessenvői,
háromszékm. templom és falképei); a
M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyében (1890. Hazai ornamentikánk eredete
és nemzetisége, 1892. Nemzeti építészetünk múltja és jelene); a Művészi Iparban (Magyar népies és renessaince diszítményeink. Egy szűcsmester rajzkönyve
1836-ból.) — Munkái: 1. Magyar díszítési motívumok
a Székelyföldön. SepsiSzent-Györgv, 1883. Három mintával.
(Különnyomat a székely nemzeti múzeum
Értesítőjéből.) — 2. Magyar díszítő styl.

Bpest, 1885. 45 műlappal. — 3. Teremtsünk igazán magyar müipart. Sepsi
Szent-György, 1890. (Válasz mélt. Potsa
József háromszéki főispán úr azon kérdésére : mi lett a magyar stylből.) — 4.
Székely ház. Bpest. 1895. (Függelékét
az áryák és ugorok érintkezéséről, írta
Fiók Károly. 85 szövegábrával, 37 fénynyomatú és három szines ábrával.)
Kiszlingstein
szet

Könyvészete.

1890., 1894.

—

Pallas

—

Nagy

!H.
lexikona

KönyvéIX.

505. 1. és önéletrajzi adatok.
H u s z t h Jenő (János), megyei ügyész;
1848 előtt lépett a megyei közélet terére
(Gömörm.) és mint alügyész foglalt helyet
a megyei tisztviselők közt. Petőfinek igen
kedves barátja volt, ki őt útjában meg
is látogatta. 1861-ben újra megválasztották megyei ügyésznek, de működése rövid
volt. Meghalt 1864. nov. 21. Rimaszombatban. — A Pesti Naplónak és Hölgyfutárnak rendes munkatársa volt (Balaklava álnévvel és . .szt, zot. r. 1., jegyek
alatt), leveleket és egyéb czikkeket írt az
említett lapokba. Az István bácsi Naptárában (1858. A legjobb kenyérsütés mestersége, több honfi és honleány által 12
aranynyal jutalmazott pályamunka); beszélyei, humoreszkjei s rajzai a Hölgyfutárban (1854, 1856., 18<X)--62.) jelentek meg. — Munkája: Ábránd és való.
Beszély füzér. Rimaszombat, 1861. Két
kötet.
Hölgyfutár
1864. 275.

1859. 59.
SZ.

—

SZ.

Politikai

—

Fővárosi

lapok

Újdonságok

1864.

48. sz. — Petrik Könyvészete.
H u s z t i András, ev. ref. jogtanár, Huszt
városból (Máramarosm.) származott és
a XVII. század végén vagy a XVIII. elején született; 1714—21. között a nagyenyedi collegiumban tanult. 1722 táján
Kolozsvárra ment tanulni. 1727. jan. 7.
Odera-Frankfurtba indúlt akadémiára, hol
theologiát és jogot tanult; itt különösen
Heineccius előadásai voltak nagy hatással
reá. 1733-ban a kolozsvári ev. ref. collegium negyedik professorául választatott
meg (100 Rfrtot és 50 véka búzát ka-
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pott fizetésül). Hivatalát elhanyagolta s
a ref. egyházi hatósággal addig makacskodott, míg 1742-ben zsinati ítélettel a
ref. egyház gyülekezetéből ki nem zárták.
«Hivatala elvesztése után. írja Bod Péter,
részegségre adta magát, felesége is elhalván. az urak körül udvarokban töltötte
idejét, holmi Genealogika Táblákat dolgozgatván a régi levelekből; változtatta
vallását is ; a római hitre állván szerzettek neki a károlyvári káptalanban Digestor Capituli titulussal szép fizetést; de
illetlen, alávaló magaviselése, részegeskedése miatt ott sem maradhatván, ismét
az udvarokban kezdett időt tölteni, majd
minden rendbeli emberek által megutáltatott. Holt meg 1755-ben.» Élete végén
visszakerült Kolozsvárra s itt fejezte be
küzdelmeit. — Munkái: 1,
Dissertatio
theologica de Christo primogenito. Quam
. . .praeside Paulo Ern. Jablonski. . .publico examini submittit. Francofurti ad
Viadrum. 1728. — 2. Origó, incrementum
et facies hodierna trium in Trasilvania
illustrium gymnasiorum reformatorum in
memoriam anni Jubilaei confessionis Augustanae 1730 die 25. Junii. U. ott, 1731.
—• 3. Jurisprudentia
hungarico
transilvanica. In qua doctrina Stephani Verb ő c i i . . . i n prologo decreti, seu operíš
tripartiti contenta, ad lydium recte rationis lapidem revocatur : ex fontibus suis
veris atque originalibus deducitur iusto
ac naturali ordine digeritur: clarissime
explicatul' ac per titulos LV commoda
in usum nobilissimae cupidissimaeque legum patriarum iuventutis hungarico transilvanicae methodo adornatur. Cibinii.
1742. — 4. Ó és iljj Dacia azaz Erdélynek régi és mostani állapotjáról való história, a melyben elé adatik ennek az
országnak régi és mostani lakosainak
eredete, nevekedése, és némelyeknek elenvészése, a magyar királyok, vajdák és
fejedelmek alatt való állapotjával egybe
. . .által, melyet mutató táblával megbővítvén. a maga költségén kiadott Dienes i

Sámuel. Bécs, 1791. (Feltűnő e könyvben, mely 1735—36-ban készülhetett és
Erdély történetét 1686-ig foglalja, magában, az, hogy H. a magyarokkal rokon
népeknek mondja a vogulokat. osztjákokat. permieket, csermiszeket, mordvinokat, finneket és a Tomszk város körül
lakó barabinczi népeket).— Kézirati munkái : Vojvodae Transilvaniae. Benkő ki
akarta adni, de csak készült r e á ; a kiadás elmaradt, mivel a kéziratot nem
egészíthette ki kedve szerint (a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban); Erdélyországnak rövid históriája, leírta Vas
Samu 126 lap (a gyulafehérvári BatthyániKönyvtárban). Horányi még egy mások
által nem említett kéziratáról is szól:
Commentarii de rebus Hunnorum cz.,
melyet Pray használt és idézett, mert
néhány finn szót talált benne magyar szókkal összehasonlítva.
Bod, M. A t h e n á s 115. 1.— Weszprimi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 373., 376. 1. —
Horányi, Memoria I l u n g a r o r u m II. 186., I I I .
695.

1.

—

Benkö,

Josephus,

Transsilvania.

Vindobonae. 1778. II. 477. 1. — Katona, His. t o r i a Critica XXXIX. 960. 1. — Ersch und
Gruber, Alig. E n c y c l o p ä d i e II. Sect. i2. Theil
202. 1. —

Oesterr.

4 9 5 . — Schuler

ftational-Encyclopädie

von

I.ibloy,

Friedrich.

VI.
Kurzer

Überblick der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e Siebenb ü r g e n s . I l e r m a n n s t a d t , 1857. 91. 1. — Danielik, Magyar í r ó k I I . 119. 1. — Budapesti
Szemle

1859. V I I . 237. 1. — Toldy

Nemzeti Irodalom Története.
M. Encyclopaedia

IX.

311. 1.

Ferencz.

M.

— Egyetemes

—

Beke

Antal.

I n d e x Manuscriptorum. K. F e h é r v á r , 1871.
54. 1. — Erdélyi

Prot.

(H. A. elitéltetése,
mokos.) —

Közlöny

1878. 1—5. SZ.

Szabó K. és Szász Do-

Az erdélyi

Muzeum-egylet

Kiadvá-

nyai. Kolozsvár, 1886. I I I . 265—293. 1. (Török István.) — Petrik Bibliogr.
H u s z t i György,
(raszinyai). Midőn
1532-ben a Bécs ostromlására indult törökök, Kőszeg várának sikertelen vivása
után, pusztítva s rabolva tértek haza
Horvátországon átvonulva, a Raszin v.
Raszinya melletti kis ütközetben többek
közt Husztit is elfogták és Konstantinápolyba hurczolták, hol a kincstárnok
rabszolgája s csibukhordozója lett. Midőn

1468

1533-ban Verbőczy Istvánnal magyar
követség járt a szultánnál, H. ehhez
•csatlakozva, menekülni igyekezett. Azonban Magyarország határán elfogták és
visszavitték urához; miután talpára vertek és körülmetélték, ismét mint csibukhordozó követte azt a perzsa háborúba.
Ez alkalommal egész az Indus folyamig
jutott. 1536. a szultán felszabadította s
egy ideig szolgálatába vette. Később egy
arab kapitányhoz csatlakozott mint trombitás és Egyiptomba került, hol két évet
(1538—4!)) töltött. 1540. egy hadi expeditióval bejárta Palaestinát és Arábiát.
Iň42 körül, tíz évi távollét után. visszajött Zágrábba. Még beutazta Stájerországot és Ausztriát; azután pedig Pozsonyban telepedett le, a hol holta napjáig
tartózkodott. — Leírta utazását, mely
kéziratban megvan a római vatikáni
könyvtárban (ívrét 30 levélre terjedő
codex : Descriptio peregrinationis Georgii
Huszti cz., az olvasóhoz intézett költeménvnyel. továbbá sírverssel és Bechk
Jeromos cs. consiliariushoz 1566. okt. 27.
Sarendorfban kelt ajánlással van ellátva.
Meglehet, hogy a mű sajtó alá készült,
esetleg meg is jelent; fölemlíti Istvánfíy
Miklós történeti munkájában 1685. kiadás 122. 1.)
Bod
Tört.
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Péter,

M.

Athenás

117. 1.

-

Magyar

Tár. P e s t . 1857. I V . 242. 1.

H u s z t i György, ev. ref. theologiai tan á r ; a leydeni egyetemen tanult 1735-től
1738-ig.; 1741. augusztustól a keleti
nyelvek, történelem és theologia tanára
volt a kolozsvári ev. ref. collegiumhan.
Meghalt 1768-ban. — Munkái- 1. Dissertatio philologica de linguae hebreae
synonimis ex origine illustrandis. Quam
sub praes. Schultens publico examini
proposita informátoré . . . Lugd. Batav.,
1738. — 2. Sacerdos
Mysticus,
Vir
Dei summe rev., clar., atque celeb. D.
Mattbaeus Intze Batzoni, dum viveret in
Eccles. Reform. Szigetensi V. D. Minister
.inde in ill. collegio ref. Claudiopoli-

tano. . .theologiae prof . . ex terris in
coelum evocatus: collaudatus a . . . A . D.
1742. 22. Sept. in templo majore Claudiopolitano. Claudiopoli. 1742. (Szatmári
Papp Zsigmond halotti beszédével együtt.)
— 3. Acus magnetica
az az Krisztus
Jesusára, mint északi csillagára, szüntelen siető, és e világ szélveszes tengerén
evező szenteknek az idvesség csendes
révpartjára egyenes utat mutató mágnessel felkészült hajóstő. melyet néhai tiszt,
tudós Deáki F. József. . . a kolosvári reform. sz. eklesia dicséretes lelkipásztora
életének egy csekély magyar oratioban
tett lerajzolásával, kibeszéllett 1748. U.
ott. 1752. (SoosFerencz beszédével együtt.)
— 4. Halotti oratio, melyet ama halál
ellen való orvosságai, ú. m. maga megesmérésével és így idvezítő Jesusában
megfeküdt hitével magának örök életet
nyert, . . . gróf Teleki Mihálv . . . consiliarius . . . felett mondott. Kolozsvár,
1749 (Bod Péter és mások beszédével
együtt.) — 5. Koporsóban égő szövétneke néhai mélt. lib. baronissa Hadadi
Vesselényi Polyxéna ifjú úri asszony ő
nagyságának, mélt. liber báró magyargyerő-monostori Kemény Simon camerarius úr ő nagyságának . . hites párja
temetési solemnitásán . .. halotti oratioban szólott . . . a kolozsvári felső-farkasutczai ref. templomban 1764. jún. H. U.
ott. 1765. (Deáki Fílep Sámuel és mások
beszédeivel együtt.)
Nánasi, P h a r u s H u n g . L u g d . Batav., 1778.
38. 1.

—

Benkö,

Jos..

T r a n s s i l v a n i a I I . 278.

1. — Weszprémi, Succincta Medieorum Biogr.
IV. 136., 376. 1. — Catalogui Bibi. F r a n c .
Com. Széchenyi I. 5i6. 1.— Petrik Bibliogr.
I. 306., II. 191., III. 797. 1.
H u s z t i (Szabó) István,
bölcseleti s
orvosdoktor, K. Szabó István és Vass
Katalin fia. szül. 1671-ben Huszton (Máramarosm.); 1682-től a debreczeni iskolában tanult négy évig ; azután Kolozsvárt a bölcseletet és theologiát tanulta
szintén négy évig; onnét Odera-Frank-
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furtba ment az egyetemre, hol az orvosi
tudományokat és a természettant hallgatta ; 1692. aug. Franequerában a boncztant, 1693. Leydenben a physiologiát
tanulta s ugyanazon évben Londonba
ment és Staphorst vegyészeti laboratóriumát látogatta; az oxfordi egyetemen
részt vett az ünnepélyes vitatkozásokban
1694-ben Lipcsében a sebészetben és
egyéb orvosi tudományokban növelte
ismereteit; úgy szintén Halléban is, hol
1695. aug. 25. orvosdoktorrá avatták.
II. Apafi Mihály meghívta udvarába,
hogy beteg nejét (Bethlen Katalin grófnőt) gyógyítsa ; a fejedelem hála fejében
1699 okt. 14. Máramaros-Szigeten minden adótól mentes telket adományozott
neki s utódainak. 1700-ban a debreczeni
ev. ref. collegium tanárának hivatott meg,
egyszersmind a város főorvosa volt. 1704.
febr. 3-ig volt t a n á r ; valószínű, hogy
ekkor halt meg, mert utódául debreczeni
Herczeg János említtetik. — Munkái : 1.
Dissertatio physiologica I. praes. Burch
de Voider. De hominis automato, seu
corpore animali, in quo praecipuae oeconomiae animalis functiones ex artificiosissima ejus structura, nil ad eas conferente
mente humana, par causas et effecta
breuiter deducuntur, Lugd. Batav., 1693.
— 2. Dissertatio physiologica II. praes.
Burch de Voider. De natura mentis,
eiusque functionum : tum earum. quae
nullum plane commercium habent cum
corpore, tum quae ex conjunctione mentis cum corpore resultant, id est, quae
corpus et mentum requirunt.. U. ott. 1693.
—• 3. Dissertatio physiologica III. et. IV.
praes. Burcb de Voider. In quibus existentia Dei et existentia Noştri. seu e
stupenda mentis corporisque noştri fabrica,
functionumque utriusque natura metaphysice adstruitur. et deducitur. U. ott,
1693. — 4. Dissertatio
medica praes.
Petermanno. De Subjecto sanitatis. et
eius diuisione in Elementa. Lipsiae, 1694.
— 5. Dissertatio physica experimentális,

pro grad. doct. in philisophia. De Corporibus, illorumque Principiis et affectionibus. Halae Magd., 1695. — 6. Disputatio inaug. medica praes. Frid. Hoffmanno. De prudenţi medicamentorum
applicatione in tempore. U. ott, 1695. —
7. Keresztyéni
Jóságos
tselekedetekkel
tetlyes Paraditsom
kertetske;
Melly
bogy a figyel metes tanúság és vigasztalással tellyes Könyörgések által a lelkekbe béplántáltassék : azoknak Keresztyéni épületekre, kik az igaz isteni
idvezitést szeretik, egybe-foglaltatott és
elkészíttetett Arnd János. . .Mostan pedig
német nyelvből Nemzete hasznára egy
Méltóságos Asszony akaratjából hasznos
Begistromával együtt Magyarrá fordíttatott. . .által. Kolosvár, 1698. — 8. Oratio
inauguralis exhibens speciem, requisita
veri ac legitimi Medici Philosophi, dicta
Debrecini in Auditorio; cum Ordinarius
Philosophiae Professor introduceretur die
14. Maji An. 1700. Debrecini. — 9.
Pauculae Et Generalissimae
Positiones Philosophicae. Divina faventa Gratia,
Praeside. . .et Defendente Michaele Bárány. . .U. ott. 1700. — 10 Az égre kézen fogva vezető Kalauz, Mellv A Szent
Atyáknak, és a Böltseségnek régi szeretőinek Beguláinak velejét foglalja-bé: Ez
előtt Német országban Bona János. . .
által szereztetett: Mostan Nemzete hasznára Magyar nyelven M. D. H. I. által,
maga költségén közönségessé tétettetett.
(U. ott), 1705. (Nagyobbítva kibocsátotta
Bél Mátyás Norimbergában. 1724.)
Bod

Péter,

M.

Athenás

116.

—

Horányi,

Memoria Hurigar, II. 190. 1. — Weszprémi.
Succineta Medicor. Biogr. I. 208.. II. 92—97.,
IV. 160. 1. — Katona, História Critica XXXVI.
731.

1.

—

Philosophiai

1835. I . 9 2 . 1 . — Szabó

Pályamunkák.
Károly,

Pest.

R é g i M. K ö n y v -

t á r I . 608., 669 , I I . 511. 1 . — Petrik

Bibliogr.

és Bakóczi J á n o s szives közlése a
czeni főiskola j e g y z ö k ö n y v é b ő l .

debre-

H u s z t i István, ügyvéd és jogtanár az
egri püspöki Foglár-intézetben, szentszéki ülnök, Heves-, Ungvár- és Külső-
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Szolnok megyék táblabírája. Atyja H.
Ferencz 41 évig szolgált mint katona
az ausztriai hadseregben. — Munkái :
1. Jurisprudentia
practica,
seu commentarius novus in jus hungaricum. Budáé, 1745. Három kötet. (Editio nova.
Ujabb kiadásai: Eger. 1748. 1758. 1760.
Nagyszombat, 1766.. ?,. egri jav. kiadás
1778., 1794. és 1795. Sokáig kézikönyvül használtatott és mintául szolgált az
utóbbi jogíróknak ; így pl. Kelemen : Institutiones Juris Hungarici privaţi cz. munkájában. több helyen csaknem szórólszóra használta.)'— 2. Disquisitio, qua
origines Feudorum et Juris Feudális non
alias nisi Hunnicas esse probatur. Lipsiae, 1772.
Horányi,

Memoria

II.

191. 1. —

Lehotz-ky

Andreas. Index Script, publ.-pol. J u r i d i c o r u m . Posonii. 1803. 19. 1. — Katona, História
Critica XXXIX. 9fi0. 1. — Ersch u n d Gruber,
Allfi'. E n c y c l o p ä d i e II. Sect. 12. Theil 202.
— Petrik

Bibliogr.

Huszthy (Steinkogler) János, főispáni
titkár Máramaros-Szigeten. — Munkája:
Rügyek. Elbeszélések. M.-Sziget, 1890.
i/. Könyvészet 1890. és Bökényi Dániel szíves közlése.

Huszty József, jogi doktor, nagyváradi
származású magyar nemes. — Munkája :
Dissertatio iuridico-philosophica de finibus poenarum, et num satisfactio inter
eos referii debeat?. . .Pestini. 1788.
Petrik

Bibliogr.

Huszti Máté. tanuló a vittenbergai
egyetemen 1561. nov. 2-től. — Munkája:
Carmen propemptikon ad Joannem Cypeatoris. Vittenbergae. 1562.
Harthnlomaxides,
Szabó

Memoriae U n g a r . 42. L —

Károly—Hellebrant,

β.

Μ.

Könyvtár

I I I . (Sajtó alatt.)

Huszthy Ödön. ügyvéd Sopronban. —
Munkái: 1. Jegyzék a lékai régi várban
elhelyezett madártani gyűjteményről. Sopron, 1891. (Magyar és német czímmel
és szöveggel.) — 2. Jegyzék a lékai régi
várban elhelyezett madártani gy űjteményből hiányzó honi fajoknak. U. ott. 1893.
(Magyar és német czímmel és szöveggel.)
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Huszti Péter, versszerző a XVI. század
második feléből; életéről semmit sem
tudunk. — Munkája : Aneis, azaz : Az
Troiai Aenas Hertzeg dolgai. Mellyben
Troia vétele es romlása, Troiaiak budosások Aeneassal együt, Hadok Olaz országban, es Roma városnak eredeti, nagy
szép dizes verseckel meg iratik. Ezen
Notára . Iollehet nagy sokat szóltunk Sandorrol . . Bártfa, 1582. (és Debreczen,
1582. A szerző neve a versfejekben; egyetlen példánya a bártfai kiadásnak a bécsi
Theresianum könyvtárában; több kiadást ért; ezek közül még ismeretes a
kolozsvári 1624-ből.)
Bod.

M.

Athenás

117.

—

Toldy

Ferencz,

M. Nemzeti Irodalom Története és M. Költészet Története 126. 1. — V. Könyv-Szemle
1877. 2.. 1880. 220. 1.

—

M . K ö n y v t á r I . 96., 99.,

Szabó

Károly,

243.

1. —

Kégi
Bodnár

Zsigmond, A.M. I r o d a l o m T ö r t é n e t e I. 343. 1.

Huszti Sándor, ev. ref. tanár, 1639től a sárospataki iskolában a felső osztályba lépett. Pályájának folytatása alatt
a Tolnai újításainak nagy ellensége volt,
miért is az istentelenek lajstromába soroztatott általa. 1642-ben külföldi akadémiákra ment és nov. 11. a frenequeraira iratkozott be; Angolországot is
meglátogatta. Visszajővén hónába, Sárospatakon a harmadik tanári állomást
nyerte el. Beigtatása 1646. jan. történt
és febr. 8. az esperes-választásra összegyűltek előtt vitatkoznia kellvén, a Tolnai-féle nézetek ellen szállt síkra; ennek
folytán még ezen hónapban összehivatott a tokaji gyűlés, mely elé H. is mint
vádlott megidéztetett és kimondatott reá
a kárhoztatás sújtó ítélete. H. tanári hivatalából végkép kiesett, miután azt félévig is alig viselte. — Munkája: Disputatio VII. De auctoritate librorum Apochryphorum in condendis Fidei Articulis.
Lugd. Bat., 1652. (Lenyomatta Spanhemius, Frid., DisputationumTheologicarum
Pars Secunda. Genevae. 1652. 243—
257. 1.)
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I I I . 287.
46. iv sajtó

alá

adatott

18.96. április

14.

1474

—
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Sárospataki

Lapok

1889.

36. SZ.

(László

János). — Történelmi Tár 1886. 606. (Neve
h i b á s a n Huszeinek irva.)
H u s z t y Sándor,
kir. táblai biró a
Tiszáninneni kerületben, H. István egri
jogtanár és í r ó ' f i a ; miután a XVIII.
század közepén négy évig ügyvédeskedett, a porosz háború kitörésekor mint
huszártiszt szolgált a cs. kir. ausztriai
hadseregben hét évig harczban, hol megsebesült és ötig békében. — Kézirati
munkája: Hussarus in compendio (ívrét
4 í levél, mult századi másolat a m. n.
múzeumi kézirattárban; ezen munkája
előszavában jegyezte fel életrajzi adatait.)
H u s z t y Zakariás
Teofil, (raszinyai),
orvosdoktor, városi főorvos, szül. 1754.
márcz. 13. Ruszton (Sopronm.); szülővárosában kezdte tanulását és 1764-től
Sopronban folytatta, 1771-ben a bécsi
egyetemre ment, hol! Collin, Cserny, de
Haen, Jacquin és Leber tanárok orvostudományi előadásait hallgatta. 1774-ben
a nagyszombati egyetemen folytatta tanulmányait, hol orvosdoktorrá avatták,
és Pozsonyban telepedett le, hol gyakorló
orvos volt és 1803. márcz. 29. meghalt.
— Czikkei az Ungarisches Magazinban
(1.1781. Von den Krankheiten in Ungarn,
Versuch über den Menschen in Ungarn
nach seiner physischen Beschaffenheit,
Der ungarische Trappe, színezett képpel,
II. 1782. Nachricht von einem epileptischen Schlagflusse, IV. Der eingebildete
Tod; ein Beitrag zur experimentalen
Seelenlehre.) — Munkái: 1. Dissertatio
inauguralis medica de phlebetome in
acutis. Tyrnaviae, 1777. — 2. Kritischer
Kommentar
über die österreichische
Provincial Pharmakopoe, mit einem Entwürfe zu einem gemeinnützigen verbesserten Dispensatorium. Pressburg und
Leipzig, 1785 — 3. Diskurs
über die
medizinische Polizei. Pressburg. 1786. Két
kötet. (Ism. a jenai Allg. Liter. Zeitung
IV. 238. sz.) — 4. Nähere
Atisführung
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók IV.

eines Entwurfs zu einem verbesserten
Dispensatorium. U. ott, 1786. — 5. Prüfung der Nachricht an das Publikum
von dem St. Georger Schwefelbade. U.
ott, 1793. — 6. Gekrönte
Preisschrift
über die Verbesserung der k. k. Feldapotheken und des Studienwesens an
der Josephs-Academie zu Wien. U. ott,
1795. — 7. Ideen sur
Verbesserung
der österreichischen Pharmakopoe besonders in medizinisch-praktischem Gesichtspunkte. U. ott, 1797.
I.

1803.

2Í.0. — Annalen der Literatur. Wien,

Zeitschrift

von

und

für Ungern

1803.

I n t e l l i g e n z b l a t t 1 1 . , 88. SZ. — Allg.

Literatur

Zeitung. J e n a , 1803. I n t e l l i g e n z b l a t t 204. sz.
— Ersch und Gruber, Allg. E n c y c l o p ä d i e II.
S e c t . 12. T h e i l 203. 1.

Encyclopädie.
Pozsony
Szinnyei

—

Oesterr.

National

W i e n , 1835. VI. S u p p l . 495. 1.

és Környéke.

P o z s o n y , 1865. 235. 1. —

Könyvészete.

Hutta János, orvosdoktor, szül, 1801ben Jablonczán (Nyitram.); primatialis
főorvos volt Esztergomban. — Czikke a
M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (VI. 1846. Pécsvidéki vizek
vegytani tekintetben.) — Munkája : Dissertatio inaug. medica de paralysi. Pestini. 1831.
Rupp,

B e s z é d 155. 1.

—

Szinnyei

Könyvé-

szete. — Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g Közegészségügyi S t a t i s t i k á j a 116. 1. — Perger
Lajos, Esztergom Íróinak K o s z o r ú j a . E s z tergom, 1887. 38. 1.
H u t t e r u s Albert L. Huet
Albert.
Hutter Antal, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szüL 1797. márcz. 4.
Miskolczon (Borsodm.); 1818. okt. 8. lépett a rendbe; 1820. Kecskeméten novitius, 1820—21. gymnasiumi tanár NagyKárolyban; 1822. szept. 30. miséspappá
szenteltetett föl Mocsonokon és theologus
volt 1823-ig Nyitrán és Szent-Györgyön ;
1824. gymnasiumi tanár volt Veszprémben, 1825—29. Léván, 1830. Privigyén
a novitiusokpromagistere, 1831—32. gymnasiumi tanár Léván, 1833—36. Sátoraljaújhelyben, 1837—44. Szegeden hitszónok, hittanár és a magyar nyelv tanára
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a lyceumban, 1845—49. Sátoralja-Ujhelyben rector, a gymnasiumi és nemzeti iskolák igazgatója s a provinciális tanácsosa,
1850. Tatán gymn. tanár, 1851—52. u.
ott rector, igazgató és a magyar nyelv
tanára, 1853—54. Láván vice rector, gymn.
igazgató, hittanár és hitelemző, 1855—60,
ugyanott rector, igazgató, hittan és magyar nyelv tanára, 1861. rector, 1862. vice
rector u. ott. Meghalt 1863. júl. 8. Léván.
— Költeményei a Koszorúban (1832—
34., 1836—38.). a Társalkodóban, a
Szemlélőben, a Hasznos Mulatságokban;
czikkei a kassai Szemlélőben (1834. Szárazföldünk arányossága a vízhez képest,
A földrengés jelenségei, Columbo főokai,
melyek által földgolyónk másik oldalán
létező száraz részéről meggyőződött, A
tűzhányó hegyek, A tenger világításáról,
Istenesítés a görög és rómaiaknál); programmértekezései a tatai gymnasium Értesítőjében (1851. Szózat a tatai gymnasium tanulói ifjúsághoz a tanév végén);
a lévai gymnasium Értesítőjében (1853.
Nevelés a hajdani görög, római, zsidó és
keresztényeknél, 1855. Cator major cz.
mű azon helyéről, hol Cicero a lélek
halhatatlansága felett bölcselkedik, Erkölcsszabályok, 1857. A tanodák mint a
nevelés, erkölcs, tudomány, kényelem és
haszon tárai, 1859. Az erkölcsi nevelés
haszna és szükségéről, 1860. Honszeretet
és a honvágy lélektani szempontból.) —
Munkái: 1. Foedus pleni gaudii honoribus. . . Stephani Barkovits e S. P. regii
gymnasii majoris M. Karolinensis directoris festum divi patroni recolentis ex
venerationi favore oblatum Magno-Karolini 1820. die 20. Augusti. (Nagy-Károly.
Költemény.) — 2. Főtiszt, és nagyérdemű Bolia Márton úrnak,
a kegyes
oskolák rendje főigazgatójának, midőn
születése napját üllené tiszteletül ajánlották a lévai kegyes oskolák 1829. — 3. Főtiszt. Bolla Mártonnak...
halálát kesergi k a lévai kegyes oskolák. Esztergom, 1831.
(Költ.) — 4. Főtiszt, és Nagys.
Adamkovits
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Mihály úrnak,
midőn a pozsonyi kir.
tudományos kerületben az oskolák és a
tudományok főigazgatójává választatnék,
tiszteletül ajánlották a lévai kegyes oskolák 1831. Selmecz, 1831. (Költ.) — 5.
Örvendezés, melyei főt. Grosser János
úr, a kegyes oskolák rendje magyar és
erdélyországi főkormányzója . . . . midőn
a s.-a.-újhelyi kegyes oskolákat meglátogatná, tiszteltetett ugyan azon kegyes
oskolák által 1833. eszt. Sárospatak,
1833. N. (Költ.) - 6. Mélt. Tajnai Tajnay Nep. János úrnak, midőn Csongrád vármegye fő ispányi-helytartói méltóságába iktatnék tiszteletül ajánlá mindszent hó 18. 1837. Szeged. (Költ.) — 7.
A magyar nyelv történetéből és ékes
szó szeretéséből való állítások, melyeket
a szegedi lyceumban... a bölcselkedés
hallgatói nyilvános vitatás alá vettek
böjt elő hava 24. 1838. U. ott. — 8.
Rövid adatok a nyelvtudomány alapfeltételeiről. U. ott, 1839. — 9. Örömvers
melyei Ft. Grosser Ker. János úr a magyar és erdélyországi kegyes szerzet főigazgatója. . .midőn a szegedi kegyes iskolákat meglátogatná, tiszteltetett ugyanazon kegyes iskolák által 1841. évben.
U. ott, 1841. — 10. Vezérelvek a magyar szépirodalomban. Nevendék bölcselkedőink számára írta. U. ott, 1842. (Ism.
Regélő Pesti Divatlap 40. sz.) — 11.
Szózat a sátor-alja-ujhelyi tanuló ifjúsághoz. Az 1844/5 oskolai év kezdetén.
Kassa, 1844. — 12. Szózat, melyet 1845/6
iskolai év végnapján a sátor-alja-ujhelyi
kir. középtanoda termében tartott. U.
ott, (1846.) — 13. Szózat, melyet az
1851/2 tanév kezdetén a tatai algymnasium termében tartott. Esztergom, (1852.)
Ferenczy és Danielik,
1. —

Petrik

Bibliogr.

Csaplár Benedek
jegyzökönyvéből.

Magyar írók I. 216.
I I . 192., I V . 50. 1. é s

szives

közlése

a

rend

H u t t e r György, ág. ev. lelkész, nagyszebeni származású; atyja H. János,
nagy-disznódi lelkész, korán (1638) el-

halt; H. Vittenbergában tanult és 1662ben ugyanott Wendeler Mihály elnöklete
alatt vitatkozott. Hazájába visszatérvén,
1665-ben okt. 8. mint első lector nyert
tanári széket, mely hivatalának viselésében (abban való megerősítését nem nyerhette el) gátoltatván, 1667. nov. 14. lelkész lett; 1669. ápr. 28. archidiakonusnak választatott; azonban mielőtt ezen
hivatalát elfoglalhatta volna, máj. 2.
meghalt. — Munkái: 1. Positiones
Politicae ad caput de subditis pertinentes.
Vittenbergae, 1662. — 2.
Tyrocinium
Logicum, seu brevis et perspicua totius
Logices explanatio; primo quidem, privatis quorundam usibus adornata, nunc
vero publicis, Juventutis Scholasticae
commodis donata. Cibinii. 1666. — Kéziratban : Bedenken über H. Israelis Hübner's neugestellten Kalender, Cibinii
Transylvanorum 1665 den 15, Juli.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 229. 1.
— Szabó Károly, Régi Magyar K ö n y v t á r II.
298. 1.
H u t t e r György, ág. ev. lelkész, előbbinek fia; Vittenbergában tanult, hol
Deutschmann János elnöklete alatt 1689ben vitatkozott. 1692—93-ban a nagyszebeni főiskola rectora volt; azután archidiaconusnak és 1697. jan. szerdahelyi
(Reussmarkt) lelkésznek választották, hol
később meghalt. Rabutin gróf főparancsnok, a Rákóczy fejedelem embereivel
való egyetértés gyanújából, csaknem fejét vette ; (ezt regényesen írta le Trausch).
— Munkái: 1. Singulari
affectus
...
nuptiis Johannis Widmanni et Annae
Melasianae Vittenbergae, 1688. — 2.
Disputatio theologica De aeterna Sanctificatione Oeconomia. Exech. XX. 12.
Ugyanott, 1689. —- 3. De
Distinctione
suppositi a Natura praes. M Nathaniel
Falk d. 12. Oct. 1689. U. ott, — 4. De
Consulibus Senatuque, speciatim Cibiniensi. Praeside C. S. Schurzfleisch. M.
Maj i 1690. U. ott.
Horányi,
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Memoria

II.

194. 1. —

Schriftsteller-Lexikon II. 230. 1.

Trausch,

Hutter Jakab, orvosdoktor és nagyszebeni tartományi (Provinzial) polgármester. előbbinek fia, szül. 1708-ban;
a hallei egyetemen tanult, hol 1732.
máj. 2. orvosdoktori oklevelet nyert.
Visszatérvén, 1734-ig Oláhországban katonai várőrségi orvos volt. 1735 nov.
9. nőül vette Rosenfeld-Czikeli Mihály
polgármester leányát Reginát. Ekkor városi főorvos volt, később városi tanácsos
és 1766. jan. 27. polgármester lett. Meghalt 1768. febr. 10. — Munkája: Dissertatio inauguralis medica: Senectus
ipsa morbus, . . . 1732. M. Maji. Halae.
Weszprémi, Succincta Meflicorum Biogr.
IV. 162. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon
II. 231. 1.

Hutter János, városi polgár Medgyesen. — Kézirati krónikát hagyott hátra,
melyet Marienburg (Siebenbürgische Provinzialblätter I. 195.) idéz és Lebrecht,
(Geschichte der Fürsten Siebenbürgens.
Hermannstadt, 1792., II. 127. 1.) czímét
is adja : Johannis Hutter Annales ; ellenben Haner, G. J., Bibliotheca Hung, et
Transs. historica cz. munkájában így idézi:
Nachrichten von den Ungarischen und
Siebenbürgischen Begebenheiten 1141—
1621. (ez a Brath János Krónikájának
czímével azonos). Az eredeti H.-féle kéziratot Gräser Sámuel medgyesi tanácsos
bírta; ezt állítja Brecht András 1839.
jún., midőn a brassói Unterhaltungsblätter számára beküldötte H. életrajzát (melyet akkor nem közöltek) ; e szerint H.
atyja ónmíves (Zinngiesser) volt, Pillitzből (Szászország) származott és midőn
Erdélybe Medgyesre mint ónmíves legény
bevándorolt. 1568-ban nőül vette Schuller
Márta Máriát; ezek fia H., a kronikaíró,
1569. febr. 28. született Medgyesen és
szintén ónmíves volt; szeretett írni, olvasni s 1649. jan. 19. meghalt. Ez adatok hitelességét azonban Trausch kétségbe
vonja ; miután az állítólagos Bergler- és
Graffius-féle kéziratok, honnét ezen életrajz állítólag kiíratott, eddig ismeretlenek.
Trausch,

S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II. 231. 1.
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Huttkay—Hutyra

Huttkay Lipót, egri egyházmegyei áldozópap, szül. 1868. decz. 1. Budapesten ;
Középiskoláit Kassán, Szombathelyen és
Egerben végezte, 1886-ban egri papnövendék lett és 1892-ben IV. éves hittanhallgató és a növendékpapok magyar egyházirodalmi iskolájának elnöke volt. 1892ben fölszenteltetett és jelenleg Egerben
az elemi s réáliskolák hitoktatója. —
Czikkei a Kun-Szentmárton és Vidékében (1889. Az egyház és állam); a Szépirodalmi Kertben (1889. elbeszélés); az
Irodalmi Szemlében (1890. Faludi vallásos énekei, 1893. A jelzó'ről); az Egri
Egyházm. Közlönyben (1891. KáldiGyörgy
élete, biblia fordítása, szónoki művei. A
keresztény szeretet); a Kath. Szemlében
(1892. Mindszenty költészete) ; a Képes
Családi Lapokban (1894. elbeszélés.). —
— Munkája: Köny és mosoly. Rajzok,
elbeszélések. Miskolcz, 1894. (Ism. írod.
Szemle, Kath. Szemle és Vasárnapi Újság
27. sz.)
Koncz Ákos, E g r i egyházmegyei p a p o k az
irodalmi téren. E g e r , 1892. 108. 1. — Hl.
Könyvészel

1894.

Hutyra Ferencz, orvos- és sebész-doktor, okleveles állatorvos, állatorvosi akadémiai rendes, egyetemi magántanár, szül.
1860. szept. 6. Szepeshelyt (Szepesm.)
iparos szülőktől; középiskoláit Znyó-Váralján, Egerben és Lőcsén, az orvosi tanfolyamot Budapesten végezte s 1883. nov.
10 orvosdoktorrá avatták. Az 1880—81.
tanévben az egyetemi élettani intézetben
mint demonstrator alkalmaztatott; 1882.
okt. 1. az egyetemi kórboncztani tanszékhez, melynek igazgatója Scheuthauer
Gusztáv tanár volt, gyakornokká, 1883.
szept. 1. ugyanoda második, 1884. okt. 1.
első tanársegéddé neveztetett ki, hol 1886
közepéig működött; ekkor a földmívelésügyi miniszter a budapesti állatorvosi
tanintézethez a kórboncztan segédtanárává kinevezte s egyúttal külföldi tanulmányútra küldte. Ezen útjában a bécsi,
berlini, kopenhágai, brüsseli, párisi, lyoni,
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stuttgarti, berni, zürichi s müncheni állatorvosi iskolákat látogatta meg és 1887
elején haza térve, átvette a kórboncztan
előadását. 1888. máj. a nyilv. rendk. tanári czímet nyerte, nov. a belgyógyászat
és járványtan rendes tanárának neveztetett ki. 1889. jún. a budapesti egyetemen
az állatjárványtan, állategészségügyi rendészet és hússzemle magántanárává képesítetett. Az 1888-ban Párisban tartott
gümőkór-congressuson mint a földmívelésügyi minisztérium kiküldötte, a svájczi
s a német állategészségügyi conventióra
vonatkozólag Bécsben 1890 és 1891-ben
folytatott tárgyalásokon pedig mint a
nevezett minisztérium szakértője vett részt.
Az 18y0. bécsi erdészeti s gazdasági kiállításon mint csoportbiztos működött és
itteni működéseért ő felségétől a Ferencz
József-rend lovagkeresztjével tüntettetett
ki. Az állatorvosi akadémia 1890-ben történt újjászervezése munkálataiban mint a
tanártestület jegyzője tevékeny részt vett.
— Irodalmi munkásságát az Orvosi Hetilapban kezdte meg 1884-ben és azóta
czikkei s értekezései több hazai s német
folyóiratban jelentek meg ; a Jahresbericht über d. Fortschritte d. Veterinär Medicin állandó munkatársa s a Centralblatt für Bakteriologie u. Parasitenkunde
referense; a Pallas Nagy Lexikonának
munkatársa (írja és szerkeszti az állatorvosi részt.) — Czikkei az Orvosi Hetilapban (1884. Rhachischisis ritka esete.
Adatok a májdaganatok tanához, 1885.
A gerinczagy sarkomájának egy esete);
a Veterinariusban (1887. Adatok a házi
állatok kórboncztanához, németül a Zeitschr. f. wiss. Veterinärkundeban, 1890.
Állatorvosi szakoktatásunk reformja); a
Természettudományi Közlönyben (1890.
A baktériumokról, 1891. Betegségek átszármazása húsételek útján); az Állategészségügyi Évkönyvben (1890. Adatok
a házi állatok kórboncztanához) ; a Pester
Lloydban (1893. 296. sz. Staatliche Viehversicherung); a Belgyógyászat Kéziköny-

vében (1894. Trichinosis, Száj- és körömfájás.) — Munkái : 1. A zsírok
átszivárgásdról, nevezetesen az epe befolyása
alatt. Bpest, 1881. (Értekezések a term,
tud. köréből XI. 20. Dolgozatok a k. m.
tud. egyetem élettani intézetéből, többekkel együtt.) — 2. A házi állatok fertőz j
betegségeinek Oktana. U. ott, 1888. 51
ábrával. — 3. Kórboncztani
diagnosztika. utasítással a házi állatok bonczolására. U. ott. 1888. — 4. Útmutatás a
marha- és vágóhídi szemle megejtésére.
Vágóhídi biztosok számára. U. ott. 1889.
(Németül. U. ott, 1889.) — 5. Jahresbericht über das Veterinärwesen in Ungarn.
U. ott, 1894. — 6. Kísérletek a tuberculinnal szarvasmarhákon. U. ott, 1891
(Különnyomat a Veterinariusból.) — 7.
Das Veterinärwesen
der Armee. Wien,
1891. (Különny. az Oesterr. Monatschrift
für Thierbeilkundeból.) — 8. Állatorvosi
belgyógyászat. I. kötet. Fertőző betegségek. Bpest, 1894. — 9. A
szavatosság
az állatkereskedésben. Tekintettel a hazai
gyakorlatra. — Szerkesztette a Veterinarius cz. szakfolyóiratot 1887 ; az Állategészségügyi Évkönyvet 1886—90. évekről ; szerkeszti a Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből czímű
folyóiratot. — Jegye : —y— (a Veterinariusban.)
Hl. Könyvészet
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1888—90., 1894. — Horváth

Ig-

nácz K ö n y v é s z e t e 1889. 89., 1891. 102. 1. —
Daday, A m a g y a r állattani irodalom. Bpest,
1891. 35. 1. — Corvina 1895. 9. SZ. és dr. Rátz
I s t v á n szives közlése.

Húzly Károly, nagyváradi prépost-kanonok, szül. 1801. okt. 8 . ; miséspappá
szenteltetett 1824. okt. 15. ; 1825-től egyházi jegyző, 1826. titkár, 1829. plébános
Szarvason, 1840. Endrődön, 1841. tiszteletbeli kanonok, 1852. prépost-kanonok
és debreczeni plébános, 1865. középszolnokmegyei fő-diaconus, 1867. békésmegyei fő diaconus, 1868. a jeruzsálemi
szentsír-rend lovagja, 1874. a Lipótrend
lovagja. Meghalt 1886. márcz. 21. Debreczenben. — Költeményei a Szépliteraturai

Ajándékban (1821—22.), a Koszorúban
(1831.) — Munkái: 1. Mélt. és f öt. Vurum
József urnák, nagyváradi megyés püspöknek tiszteletére a nagyváradi főpásztori székébe lett által kelésekor. Pest,
1822. (Húzl Károly névvel.) — 2. Mélt.,
főtiszt. Jjaicsák Ferencz urnák, nagyváradi püspöknek,a nagyváradi püspöki
székébe fényes beiktatása alkalmára dallotta . . . Szt. András havának 18. 1827.
Nagyvárad. — Levele Horvát Istvánhoz,
Nagyvárad 1828. okt. 10 (a m. n. múzeum kézirattárában.) — Nevét Húzlinak
is írta.
Schematismus
Magno -Varadinensis 1884.
112. — Szabadság (Nagyvárad) 1886. 67., 68. sz.
— Hl. Állam

1886. 103. s z . — Petrik

Bibliogr.

Károly, orvosdoktor, erdélyi
származású. — Munkája:
Dissertatio
inaug. medica de ipecacuanha Americana. Halae, 1744.
Hüber

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 221.

Hüberth Károly, posta- és távirdai
főtiszt; a posta- és távirdai tanfolyam
tanára Budapesten. — Czikke a Posta
Közlönyben (1886. Postaintézetünk száz
évvel ezelőtt.) — Munkái: 1. A postaintézet
Magyarországon.
Keletkezése,
fejlődése és működése napjainkig. Kőszeg, 1886. — 2. Postai kezelés szállítási s kezelési szolgálat. Bpest, 1891.
(2. kiadás.) — Szerkesztette a Posta
Közlönyt 1879-től 1882-ig Budapesten.
M. Könyvészet

1886.

Hübl Artúr báró, tüzér-kapitány a
cs és kir. közös hadseregben, szül. 1853.
márczius 20. Nagyváradon (Biharm.);
1869—72-ben a cs. és kir. műszaki katonai akadémiát, 1878—81. a műszaki
felsőbb iskolát látogatta Bécsben; 1881—
1884-ig mint vegyész a cs. és kir. tüzér
Arzenalban működött és 1885 óta műszaki előadó a cs. és kir. katonai földrajzi intézetben. 1872-ben hadnagy, 1877.
főhadnagy és 1882. kapitány lett (jelenleg a tüzér műszaki csapatnál.) A katonai
érdemkereszt tulajdonosa ; a spanyol katonai érdemrend és az olasz kir. Móricz-

Hübner-•—Hübsch
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és Lázár-rend lovagja. — Czikkeket,
leginkább vegyészetieket és elektrotechnikaiakat írt a szakfolyóiratokba (1883
—89.) és kisebb értekezéseket a bécsi
Sitzungsberichte der kais. Akademie der
Wissenschaften-be.
Eisenberg,
Ludwig, Das
Wien, 1893. II. 220. 1.

Geistige

Wien.

Hübner Ágoston, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1844. júl. 24.
Nagy-Lévárdon (Pozsonym.); középiskolai tanulmányait a pozsonyi, esztergomi
s nagyszombati gymnasiumban végezte.
1860. nov. 13. a Jézus-társaságba lépett;
felsőbb tanulmányait Pozsonyban és az
innsbrucki egyetemen hallgatta. 1877. febr.
2. áldozópappá szenteltetett föl és a kalocsai collegium tanára lett, hol a görög
és latin nyelvet tanítja. — Czikkeket írt
a kalocsai Hirnök cz. folyóiratba. — Munkája : Jésus szentséges ssive. Oktató
imádságos könyv Jézus szive társulata
és az imaapostolkodás számára; mellékletül szűz Mária szeplőtlen szent szive
tiszteletére. Patisz György nyomán. Bpest,
1891.
Horváth ignácz Könyvészete 1891. és Tóth
Mike szives közlése.

Hübner Beda, szent Benedek-rendi
áldozópap, szül. 1740. decz. 18. Temesvárt; a humaniorákat Styrben (FelsőAusztriában), a bölcseletet Salzburgban
halgatta; a próbaév eltelte után 1757.
szept. 20. vétetett föl a rendbe és 1763ban miséspappá szenteltetett föl; két évig
egyházjogot tanult és apátsági titkár,
könyvtárnok és penitentiarius volt MariaPlainban és segédlelkész több helyt
1798-ig; ekkor betegen visszatért a salzburgi kolostorba, hol 1811. ápr. 2. meghalt. — Munkája: Vollständige
Anleitung
zur Planzung, Verbreitung und Benützung
des Erdapfels oder Kartoffeln. Salzburg,
1807. — Kéziratait, számszerint 14-et fölsorolja a Scriptores S. Benedicti, melyek
a rend salzburgi levéltárában vannak.
Scriptores

201. 1.

S.

Benedicti.

V i n d o b o n a e , 1881.
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H ü b n e r (Hiebner) Israel, orvosdoktor,
mathematikus és csillagász, schneebergi
(Meissen) származású; a XVII. század
közepén Erfurtban élt; azután Erdélybe
Nagyszebenbe jött, hol jóslásaival föltűnést keltett. Meghalt 1668. júl. 28. —
Munkái: 1. Ephemerides.
Cibinii, 1653.
— 2. Kalendarisches
Prognosticon auf
die grosse Sonnenfinsterniss des 1654.
Jahres. —3. Kalender auf das grosse Veränderungsjahr 1666. — Többi munkáit,
hetet, melyek előbb külföldön jelentek
meg, fölsorolja Trausch.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 222. 1.
— Szilágyi Sándor, E r d é l y Története II.
446. 1.

Hübner János, r. kath. plébános, szül.
1836. ápr. 28. Nagy-Lévárdon (Pozsonym.);
középiskoláit M.-Óvárott és Pozsonyban,
utóbb mint az Emericanum növendéke,
a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát Esztergomban végezte. Mint szerpap
a pozsonyi Emericanumban tanulmányi
felügyelő volt. 1859. máj. 1. fölszenteltetett. Káplán volt Szeniczen és Ürményben. 1860. máj. 20. plébános lett AlsóJattón, 1863. aug. 12. Hidaskürthön (Pozsonym.). A szeredi esperesi kerület
jegyzője. — Czikkei az Uj M. Sionban
(1877. A hidaskürthi plébánia történeti
adatai); a M. Államban (1890. 153. sz.
A szülők természeti joga); a Jézus szent
szivének Hírnökében (1891. Lurd); a
Hirnök naptárban (1893. beszély) ; ezeken
kívül részint saját neve, részint Rupertus
és egyéb álnév alatt több czikket írt a
lapokba magyarul és németül.
Zelliger, E g y h á z i í r ó k Csarnoka 187. 1. —
Némethy, Ludov., Series P a r o c h o r u m . Strigonii, 1894. 640. 1.

Hübsch Adolf, zsidó theologus, szül.
1830. szept. 18. Szent-Miklóson; 1840—
45-ben a pesti ág. ev. gymnasiumot látogatta; azután mint tanító működött az
ó-budai zsidó iskolán. 1848-ban a honvédek közé lépett és tiszti rangot nyert.
A szabadságharcz után Paksra ment és
az ottani talmudiskolában folytatta fél-

beszakított theologiai tanulmányait. 1854
ben a miavai othodox község megválasztotta rabbijának. Ez állásáról azonban
három év múlva lemondott és 1858.
Prágába ment, hol egyetemi tanulmányainak befejezése után. mint rabbi s hitszónok nyert alkalmazást. 1866. elfogadta
az Ahawath-Cheszed new-yorki zsidó
község meghívását, hol 1884. okt. 4. bekövetkezett haláláig mint rabbi működött. Egyebek közt sikeresen fáradozott
a Hebrew Union College (amerikai rabbiiskola New-Yorkban) létrejöttén, hol a
sémi nyelvek tanára volt. — Zsinagógai
beszédeket és hitfelekezeti czikkeket írt.
— Munkái: 1. Ein Wort der
Weihe.
Pest, 1857. — 2. Die 5 Megilloth nebst
a. syrisch. Targum . . Prága, 1866. — 3.
Orcho we Amitecho.
New-York. 1868
(Német szónoklatgyűjtemény.) — 4. Gyms
of the Orient. U. ott, 1877. (Keleti közmondások angolul.) — 5. Adolph Hübsch.
A Memorial.
U. ott, 1885. (Életrajza,
több költeménye, beszéde s czikkei).
Lippe,
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Bibliogr, Lexikon. Wien, 1889. I I .

110. 1. — Petrik

B i b l i o g r . — Pallas

Nagy

dát nyitott. 1870. júl. 3.. a Nagyvárad
cz. vegyes tartalmú napilapot alapította
melynek szerkesztőset 1873. okt. 1. szintén átvette s 1879-ben politikai lappá, a
szabadelvű párt hivatalos közlönyévé
alakította át és azt 1890. ápr. 8. történt
haláláig szerkesztette.
Nagyvárad

1890.

81. SZ.

—

Nagyvárad

Al-

buma 1895. a r c z k .

Hüller Fidelis, szent Ferencz-rendi
szerzetes, szül. 1748. Sopronban; 1764.
lépett a rendbe s 1771-ben szenteltetett
föl; azután hitszónok volt. Meghalt
1803. szept.. 7 Sümeghen. — Munkája:
Calendarium
perpetuum.
Kismartonii,
1791.
Farkas,

Seraphinus,

Scriptores

O r d . Min.

S. P . Francisci. Posonii, 1879. 102. 1.
H ü n i n g e r Adolf, Jézustársasági áldozópap, szül. 1849. decz. 10.; a rendbe
lépett 1876. okt. 30.; a pozsonyi rendházban a mathematikai tudományok lectora. — Munkája: A
Haynald-observatoriumban 1880—84. megfigyelt napfoltok. Bpest, 1885. (Értekezések a mathem.
tudom, köréből XII. 9.)

Lexi-

Catalogus Societatis J e s u . Viennae, l88fi.
37.. 77. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e .

Hügel Ferencz, Biharmegye seborvosa.
— Munkája: Orvosságok marhák betegségei ellen, melyeket . . . hasznosaknak
találván, t. n. Bihar vármegye közönségesebbé tett. Hely n., 1800.

Hüppmann Antal, Károlyi György grófnak volt a szakácsa. — Munkái: 1. Der
elegante Gaumen. Praktisches Handbuch
der feinen Kochkunst. Nach den besten
deutschen und französischen Methoden.
Enthaltend die Anweisung zur Bereitung
von 400 der ausgesuchtesten und feinsten Gerichte. Mit 114 Abbildungen. Pest.
1834. (2. kiadás. U. ott. 1859.) - 2. A
valódi szakács-művészet
vagyis elméleti s gyakorlati oktatás a finomabb főzésben legjobb német és franczia mód
szerint. Pest, 1842. (2. kiadás : Különös
tekintettel úri és főúri konyhákra, nagyobbszerű lakomák és házi vendégelésekre. U. ott, 1857., 3. bőv. kiadás. U.
ott, 1863. Ism. Nővilág 5. sz.,4. k. Bpest,
1874.) — 3. Die Kochkunst
für kleine
herrschaftliche und bürgerliche Haushaltungen. nach den besten ungr. deutschen

kona IX. 514. 1. (Kohn Sámuel.)

Szinnyei

Könyvészete.

Hügel Ottó, nyomdatulajdonos, szül.
1833. júl. 23. Győrött polgári családból;
szülei Pestre költözvén tanulását is ott kezdette. 1849. jan. Szegeden, hol atyja Dunagőzhajózási főügynök volt, honvédtüzérnek
állott be s részt vett a szolnoki csatában;.
Temesvár előtt tűzmester lett és a vár
ostrománál is jelen volt. A szabadságharcz után Bécsbe utazott szüleihez, hol
bátyja H. Ede könyvkereskedésébe lépett.
1853-ban besorozták, azonban betegeskedése miatt a katonaságtól megszabadult
és 1862-ben Nagyváradon telepedett le,
ott könyvkereskedést és 1868-ban nyom-
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und französischen Methoden. Nebst einem
Anhang über die Zubereitung der vorzüglichsten Theebäckereien. Pest, 1850.
(7. bőv. kiadás. U. ott, 1857.)
Szinnyei

Könyvészete.

Keresztély Frigyes, élelmezési tiszt a es. kir. hadseregben és
hírlapíró, porosz származású hitehagyott
s 26 éves volt, mikor Pozsonyban tartózkodott, honnét 1779-ben a számadás
elől megszökött és a sikkasztás bűnténye
miatt kötél általi halálra ítéltetett, mely
ítélet következtében 1780. szept. 20. neve
a pozsonyi országúton fölállított bitófára
hóhér keze által a katonaság jelenlétében, fölszegeztetett. — Munkája: Geschichte des Faschings
vom Anfang
der Welt bis auf das Jahr 1779. nebst
einigen in die Faschingsgeschichte einschlagenden Anekdoten und Abhandlungen in einer Wochenschrift herausgegeben zu Pressburg in Hungarn im J. 1779.
Pressburg. (Ezen hetilap 1779. jan. 1.
indult meg; szerdán és szombaton 8rét
egy íves számokban jelent meg, összesen 13 szám névtelenül, de az egész
a kiadó-szerző műve, előfizetési ára 1
frt volt. A magyar n. múzeumi hírlapkönyvtárban levő példányba egy lap van
ragasztva, melyen a szerzőnek életrajzi
adatai egykorú írással följegyezvék és
ugyanott az ítélet végrehajtása színezett
képben van feltüntetve.)
Hüttenrauch

Pressbnrger

Zeitung

1780.

78. SZ.

—

Petrik

Bibliogr.

Hybl Ferencz, színész -és sugó a budai
s pesti német városi színháznál. —- MunTheater
kái: 1. Ofner und Pesther
Taschenbuch auf das Jahr 1814. Pesth.
1815., 1816., 1817., 1818., 1819., 1820.,
1821., 1822., 1823. és 1824-re u. ott,
Oertl, később Ertl J.-vel együtt, 1825 és
1827-re egyedül.) — 2.
Trauer-Cantate
auf den Tod der Magdalena Ernesti, Gemahlin des Herrn Kapellmeisters Joseph
Ernesti . . . gewidmet dem traurenden
Gatten von F. Hybl, Mitglied der Gesell-

1488

schaft, in Musik gesetzt von W. Hybl
1815. — 3. Ostergeschenk. Allen Gönnern der Kunst gewidmet. Pesth, 1844.
— 4. Wein-Lese-Kranz
aus 600 Trauben bestehend. Allen Gönnern der Kunst
gewidmet. Ofen, 1844 — 5. AbschiedsBlumenlese.
Allen . . . Gönnern . . . zum
Andenken gewidmet. U. ott, 1845.
Petrik Bibliogr. I. 706., II. 195., III. 629. I.

Hyciek Adalbert Szaniszló, orvosdoktor. bisztra-vadoviczi (Gallicziai) származású. — Munkája: Dissertatio
inaug.
botan.-medica sistens systematicam botanicam. Pest. 1842.
Szinnyei

Könyvészete.

István Miklós, r. kath. plébános Szent-Mihályon (Lipótm.), szül. 1813.
1836-ban felszenteltetett és meghalt 1888ban. — Munkája : Zámok Likava a jeho
pani . . . . . Turócz-Szent-Márton, 1876.
(Likava vár története.)
Hyross

Vlcek, D e j i n y L i t e r a t ú r y Slovenskej.
rócz-Szent-Márton, 1890. 239. 1.

Tu-

Hyross János, theologiai doktor, sasvári főesperes, szent-mihályúri (Nyitram.)
származású; a theologiát 1735-től Bécsben végezte. 1740. ápr. 21. plébános lett
Almáson (Tornám.), 1745. ápr. 26. Hédervárott, utóbb ker. alesperes. 1754-ben
pozsonyi, 1760. aug. 1. esztergomi kanonokká, majd sz. Péter és Pál apostolokról nevezett tatai préposttá, 1763. tornai,
1776. sasvári főesperessé neveztetett ki.
Meghalt 1780. jan. 19. Nagyszombatban.
— Munkája: Clipeus fortium.
Nahum
c. 2. v. 3. Azaz: Igaz keresztyén nemes
vitéznek erős paissa, amaz Bodorfalvai
mélt. ur, ő exell. Baranyay János, e tündér világból ki szóllíttatott idejének 88.
esztendejében. A kit szomorú és gyászos
eltemetése alkalmatosságával, az élő istennek, Keresztelő Sz. János tiszteletére
felépítetett Kurta Keszi templomába, 1766.
eszt. élő nyelvvel hirdetett és lerajzolt.
Nagyszombat, 1766. — Kéziratban: De
Deo uno trino. Viennae, 1745. Három
kötet (az esztergomi főegyházi könyvtárban).
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Katona, História Critica XXXIX. 961. 1. —
Rozsnyói

Egyh.

Uj Hl. Sión

Tivadar,
63.

V I I I . 1839. 82. 1. —

1877. 628., 1886. 116. 1. —

Pauler

A b u d a p e s t i e g y e t e m története I.

1. —

Petrik

Töredékek

M.

Könyv-Szemle

1882 .

Bibliogr. — Zelliger,

C s a r n o k a 187. 1.

—

Némethy,

325.

Egyházi
Ludov.,

1. —

írók
Series

P a r o c h o r u m 640. 1.

Hyros Sámuel, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1739. szept. 5.
Zsolnán (Trencsénm.); 1757. okt. 2. Privigyén lépett a rendbe; 1760. Szegeden
•a gymnasium alsó osztályainak magistere
s hitoktató. 1761. Nyitrán és 1762. NagyKárolyban bölcselethallgató, 1763. Beszterczén az alsó osztályok magistere, 1764
—66. Nyitrán tbeologus, 1767—71. u. ott
gymnasiumi tanár, 1772. Pesten a logicát,
methaphysikát és mathesist tanította, 1773.
u. ott a mennyiségtan, mathesis és ethika
tanára, 1774. Nagy-Károlyban a logica s
metaphysika tanára (ekkor volt Révai
Miklósnak tanára a philosophiában), 1775.
u. ott a mennyiségtan és ethica tanára,
1776-tól theologiai tanár és gymnasiumi
igazgató 1789-ig; 1790-től 1812 ig a pozsonyi gymnasium igazgatója (1797. okt.
3-tól egyszersmind a provinciális segédje):
1813-ban Pozsonyban nyugalomba vonult.
Meghalt 1814. okt. 10. Váczon. — Munkái: 1. Oratio de 1 audi bus excell., illustr.
ac rev. dni Joannis Gusztini episcopi Nitriensis . . . triduo eius parentalium in
cathedr. ecclesia Nittriensi ad 15. Kai.
Apr. anno 1777 habita. Tyrnaviae. — 2.
Oratio de laudibus.. .Antonii e comitibus Révay de R é v a . . .episcopi Nitriensis,
. . .in eius parentalibus Nitriae 1784. habita. U. ott. — Levele Révaihoz, Pozsony
1 793. júl. 20. (a m. n. múzeum kézirattárában.) — Kéziratban alkalmi beszédei
(a budapesti rendház könyvtárában.)
Horányi, Scriptores P i a r u m Scholarum II.
137. 1. — Csaplár Benedek, B é v a i élete I.
159. sat., II. 214., 250., III. 39., 40., IV. 15.,
4 4 — 4 7 . 1.

—

Csősz

Imre,

A

kegyes-tanitó-

r e n d i e k N y i t r á n . N y i t r a , 1879. 509., 803.,
876. 1. — Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése a r e n d h á z j e g y z ő k ö n y véből.
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Hyrtl József, orvosdoktor, nvug. egyetemi tanár, szül. 1811. decz. 7. a kismartoni Kismartonhegyen, hol atyja H.
Jakab az Eszterházy herczegnek a nagy
Haydn vezérelte zenekarában működő,
kremsi születésű s oboét játszó zenész
volt, ki a herczegi szolgálatból 1813.
márcz. 31. lépett ki s Bécsbe költözött
gyermekeivel együtt. A kis fiú maga is
zenével kezdte pályáját és az udvari
templomi zenekarban működött. De csakhamar megszállta a tudományok iránti
vágy és gymnasiumi tanulmányai után
az orvosi szakot végezte a bécsi egyetemen. 1833-ban a bécsi anatómiai intézetben díjazatlan prosectornak nevezték ki.
1835-ben megszerezte az orvosi oklevelet és fizetéses prosector volt. 1837-ben
a prágai, 1845. a bécsi egyetem tanára
lett. A bécsi tudom, akadémia 1847-ben
tagjává, a m. tudom, akadémia 1873.
máj. 21. külső tagjává s több külföldi
tudományos társulat tiszteletbeli tagjává
választotta. A párisi akadémia anatómiai
s comparativ anatómiai dolgozatainak
méltánylásául 1861-ben első díjban részesítette. Életének utolsó éveiben egyetemi hallgatóknak hat, 300—300 frtos
ösztöndíjat és 140 szegény sorsú gyermek számára Mödlingben árvaházat,
valamint 170 gyermeknek Perchtholdsdorfban kisdedóvót alapított és tartott
fenn; halála után pedig mintegy 300.000
frtnyi vagyonát jótékony czélokra hagyta
(nejének. Gaffron Augusztának, a jónevű
költőnőnek, a haszonélvezetét hagyván).
Hazánkról sem feledkezett meg; még halála előtt a felső Kismartonhegyen apáczák vezetése alatt levő kisdedóvónak
7000 frtot, halála esetére ugyanezen intézetnek 5000 forintot hagyományozott.
Hyrtl ugyanazon házban született, a hol
a kisdedóvó van s bécsi tanítványai
1874-ben e házra emléktáblát helyeztek.
Meghalt 1894. júl. 17. Perchtoldsdorfban.
Bécs mellett. A m. tudom, akadémiában
1896. jan. 27. Thanhoffer Lajos tartott
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Hyrtl

fölötte emlékbeszédet. — Főbb munkái:
1. Vergleichende anatomische
Untersuchungen über das Gehörorgan des Menschen und der Säugethiere. Prag. 1845.
— 2. Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf physiologische
Begründung und praktische Anwendung.
Prag, 1846. (2. kiadás. Bécs. 1850., 18.
kiadás, u. ott, 1885. Magyarul : ford.
Foltényi János, Rhédey Antal segélyével,
boncztani szótárral. Buda, 1849.) — 3.
Handbuch der topographischen
Anatomie und ihrer praktisch-medizinisch-topographischen Anwendungen. Wien, 1847.
Két kötet. (7. kiadás. U. ott, 1882. Magyarul: Az ember gyakorlati tájboncztana. orvosnövendékek számára. Sáros-
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patak, 1869.) — 4. Beiträge
sur vergleichenden Anbiologie. Wien, 1850. —
5. Beiträge zur Morphologie der Urogenitalorgane der Fische. Wien, 1850.
Wurzbach, Biogr. Lexikon IX. 462—469. 1.
(Életére vonatkozó kútfők és arczképeinek
jegyzéke.) — Ország Tükre 1863. 33. szám
arczk.

—

Magyarország

és a Nagyvilág

1874.

11. szám arczk. — Szinnyei Könyvészete.
Bpest, 1878. 311—321. hasáb. (Munkáinak és
czikkeinek jegyzéke.) — Eisenberg, Ludwig,
Das Geistige Wien. Wien, 1893. II. 221—
227. 1. (Életr. és munkáinak, czikkeinek bö
jegyzéke.)

—

1894 :

Pesti

Napló

197.

sz.

(Ágai Adolf), Gyógyászat júl, 22. SZ., Természettudományi
Dezső),

Közlöny.

Vasárnapi

Újság

Pótfüzet
1894.

29.,

(Kuthy
30.

SZ.

arczk., Akadémiai Értesítő 117—134. 1. (Thanhoffer Lajos emlékbeszéde.)

47. ív sajtó

alá

adatott

18.98. ápril

16.

