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/k""' Fa István, ev. ref. lelkész, kinek csa-
ládjából Holzius Frigyes 1792-ben nyerte 
czimeres nemes levelét. Fa István Buda-
pesten végezte a theologiát, 1879. és 1882-
ben papi vizsgát tett; 1884-ben időközi 
s 1885. júl. 19. rendes lelkész lett Pan-
csován, hol jelenleg is működik. — Mun-
kái : 1. Jésus élete. Segédkönyvül az 
evangéliumok czélja, összhangzása és chro-
nologiájának tanulmányozásához. Eustace 
R. Conder után angolból ford. Bpest, 1884. 
— 2. Tengeren megmentve. Történet egy 
világító toronyról. Németből ford. U. ott, 
1887. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IV. 1,05. 
— 31. Könyvészet 1884. — E v . ref. egyház -
megyei j e g y z ö k ö n y v e k b ő l Dombi L a j o s szí-
ves közlése. 
Fába István, városi főjegyző; a nagy-

szombati egyetemen 1778-ban I-éves böl-
cselethallgató volt; 1788-tól 1799-ig Nagy-
szombatbanvárosi főjegyző, majd tanácsos 
volt, hol 1806. nov. 22. meghalt 44 éves 
korában. — Munkái: 1. Oratio eucha-
ristica dicta emin. principi Josepho a 
Battyán, ecclesiae metrop. Strigoniensis 
archi-episcopo. . . pro collato sibi suisque 
gentilibus anno 1778. nobili praedio. Tyr-
naviae. 1779. — 2. Ad Sereniss. prin-
cipem regium, regi Hungáriáé palatinum, 
excelsos item proceres, inclytos status 
et ordines diaetaliter congregatos. Demissa 
informatio, et respective instantia liberae 
regiaeque civitatis Tyrnaviensis : ratione 

I d . S z i n n y e i J . , M a g y a r í r ó k I I I . 

arcendorum de gremio sui judaeorum, 
manutenendique, ad mentem regni legum, 
legitimi, nullatenusque disputabilis, pri-
vilegii sui, eatenus praehibiti et saecu-
lorum usu ac possessorio roborati. U. ott, 
1790. — Kiadta nagybátyja F. Simon köl-
teményeit (Pozsony, 1804.) a szerző arcz-
képével. 

Petrik Bibl iogr . és Györf fy L a j o s szíves 
közlése. 

Fába Simon, bölcseleti doktor, eszter-
gom-főegyházmegyei prépost - kanonok, 
szül. 1731-ben Szlopnón Trencsénmegyé-
ben; 1751-ben mint a sz. Istvánról ne-
vezett papnevelőintézet növendéke böl-
cseletdoktori oklevelet nyert; 1754.júl. 22. 
Révay Antal püspök szertartója lett; az-
után szentszéki jegyző. A nagyszombati 
egyetemen az egyházjog tanára volt és 
1774. nov. 25. a jogi karban dékánná 
választatott. Érseki irodaigazgatóból 1783-
ban kanonok lett; később Sz. István első 
vértanúról nevezett prépost, honti s liptói 
főesperes volt. Meghalt 1801. márcz. 21. 
Nagyszombatban. — Munkái: 1 .Augustae 
Theresiae regi apostolico. principi piae, 
felici, justae, insignis ordinis equitum 
Sancti Stephani regis et apostoli, Hunga-
rorum instauratori. . . monimentum a 
Pannonio poéta dicatum.. . Posonii, 1760. 
— 2. Carmen panegyricum festis hono-
ribus Francisci e com. Barkóczy a.-epis-
copis Strigon.. . . dum sacra inaugura-
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tionis suae solemnia in 1. r. civitate Tyr-
naviensi celebrasset. U. ott, 1761. — 3. 
Carmen panegyricum, festis honoribus 
illustr. ac rev. dni Ignatii Koller de Nagy-
Mánya, episcopatus Weszprimiensis coad-
ju tor i s . . . debitae venerationis et obser-
vantiae ergo, a quodam diente e clero 
seculari dicatum. Hely n. (1762.) — 4. 
Elegia honoribus Josephi e com. Bat-
thányi a.-episc. Strigoniensis in sublimi 
colosso cum festis ignibus dicata. quum 
supremi moderatoris provinciáé Strigo-
niensis munus adiret 1776. Pesthini. 1776. 
— 5. Orationes dictae. . . cardinali. . . 
et pr incipi . . . . Josepho e comitibus de 
Bat tbyán . . . dum ei amplissima sacrae 
purpurae insignia, primumque ab acceptis 
illis in ditionem suam Strigoniensem 
ingressum magistratus. et sacerdotium 
provinciáié festis honoribus gratulabatur 
nonis Julii anno 1778. Budae. — 6. Car-
mina, edita per Mich. Tertina Eperje-
siensem. Cassoviae, 1799. — 7. Simonis 
Faha... Carmina, e posthumis MSS. 
pietate nepotum ejus. Matthiae ac Stephani, 
edita. Posonii, 180í. (a szerző arczképé-
vel.) — Zelliger még egy munkájá t : 
Latin szent beszéd Jaklin István 50 éves 
kanonoki jubilaeuma alkalmával 1785. 
ápr. 24. cz. említi, de a nyomt. hely, év 
és könyvészeti leirása nélkül. — Kézirati 
munkája : Dissertatio de jure catholicae 
religionis in Hung. jussu AEppi Tyrna-
viae, 1781. (Az esztergomi főegyházi 
könyvtárban.) 

Almanach von Ungarn 1778. 78. 1. — Horányi 
Memo-ia I . 653. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
^sa l áda i IV. 105. — Pauler Tivadar, Buda -

pesti E g y e t e m Tör téne te 63. 85. — Hí. Könyv-
Szemle 1882. 330. — Zelliger, E s z t e r g o m - V á r -
megyei Í rók 38. 1. és E g y h á z i í r ó k Csar-
n o k a . Nagyszombat , 1893. 115. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Necrol. Strigon. 74. 

Fabchich József, győr-egyházmegyei 
áldozópap és tanár, Fábsich János városi 
jómódú polgár és Takáts Anna Mária fia; 
szül. (kereszteltetett) 1753. márcz. 13. 
Kőszegen Vasmegyében; alsóbb iskoláit 

I szülővárosában a jezsuitáknál végezte 
1764-től 1769-ig; a bölcseleti leczkéket 
Győrött hallgatta, hol 1770-ben a növen-
dékpapok közé lépett. Hittani tanulmá-
nyainak befejezése után 1775-ben pappá 
szenteltetése előtt, a győri gymnasium-
ban a nyelvtani osztály tanításával bíza-
tott meg, mely hivatalában 22 évet töl-
tött el. Mint ilyen páratlan lelkesedéssel 
hirdette a hazaszeretetet s igazi elragad-
tatással szólt a magyar nyelv szépségei-
ről. Az akkori szokások ellenére a tan-
tárgyakat többnyire magyar nyelven adta 
elő. Szenvedélyes magyar volt, ki nem 
csak az idegen szókat, hanem az idegen 
embereket is erőnek erejével meg akarta 
magyarosítani. Megfigyelése körébe fog-
lalta a magyar szókincsek tág mezejét, 
gondosan följegyezvén minden egyes oly 
szót, mely mint elavult, forgalmon kivűl 
volt, vagy csak tájszólásílag élt a hon 
egyes vidékein; végül olyanokat is,melyek 
ujabb keltök miatt még általános elterje-
dést nem nyertek. A magyar szó, irja 
Mi hir Budán cz. röpiratában, katonáink-
nak többet érne minden regulánál ; tüzes 
ördög lesz mind, ha a «rajta» szót hallja. 
Holló hozta sváb, irja u. ott, országunkba 
szakad; erővel magyarvezetéknevek adas-
sanak nekik, tanuljanak magyarúl, vagy 
szakadjanak belé a czudarok! Német 
apáczákhoz ne adassanak kisasszonyká-
ink! A papi dolgok magyarosításán is 
sokat fáradozott; egyik röpiratában már 
azt hangoztatja, hogy feleséget lehet Ígérni 
az olyan papoknak, kik jó magyarok és 
magyar könyveket írnak, és ne mondhas-
sák róluk Vajda Sámuellel: néha az belső 
emberek is olyan csúfos köntösben járnak, 
hogy alig tudunk eligazodni rajta, ha 
papot látunk-e, vagy pántlikás zsidót 
(1772.). Költészeti irodalmunk neki kö-
szöni a hellén lyrikusok- és tragoedia-
iróknak irodalmunkba való átköltözteté-
sét ; a latin és görög irók fordításaiban 
tömérdek oly uj szót használ, melyeket 
a közönség soha sem fogadott el. Jó 
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barátai, különösen Döme. Kazinczy, Révai 
és Rajnis, váltig figyelmeztették őt, ne 
csigázná annyira nyelvünket az uj szók-
kal, de ő nem hallgatott rájuk; megvolt 
győződve, hogy a közönség előbb-utóbb 
elfogadja azokat. Irótársai közül különö-
sen szerette Révait, Kovács Pál Rupertet 
és Rajnist. 1785-ben Győrbe jővén Révai, 
a másik két jó barát, Rajnis és F. nagy 
örömmel fogadták őt, s ezentúl jó ideig 
elválhatatlanok voltak egymástól. Révai-
val körülbelől egy időben sürgette ő is 
a magyar tudományos akadémia fölállí-
tását, sőt egy röpiratot is irt ez intézet 
érdekében. A csillagászat, nyelvészet és 
tanítás terén szerzett érdemeiért több el-
ismerésben részesült. Hell Miksa, korának 
legnagyobb csillagásza, elismerő leveleket 
irt neki. Kijelölték őt a leendő akadémia 
tagjának is, 1798-ban pedig kinevezték 
a győri papnevelő tanárának. Meghalt 
1809. decz. 23. Győrött. — Munkái: 1. 
Apotheosis Herostrati festis honoribus 
rev. dni Antonii Majláth de Székhely, 
dum ad latus ill. ac rev. dni episcopi 
Jaurinensis ascisceretur, anno 1788. XI(. 
kai. Maji dicata. Jaurini. — 2. Ünnepi 
vers főtiszt. Balogh Sándor urnák győri 
kanonokságába való iktatására. Komárom, 
1794. — 3. Tudósítás Pindarus Anakreon 
munkájának fordítása iránt. Győr, 1803. 
— 4. Vas vármegyei kószögi Fábchich 
József az magyar föl állítandó tudós tár-
saságnak az XI. szám alatti tagjátúl ma-
gyarra fordítatott P. Álceus Záffo Stesi-
korus Ibikus Anakreon Bakkilides Szi-
monides Alkmán Arkilokus. Az kegyel-
mes második Isztmiai Mecénásoknak 
költségével. U. ott, 1804. (Ism. Zeitschrift 
von u. für Ungern VI.) — 5 Méltgos 
Wilt József urnák győri püspökségébe 
való mind szent havának 21-ik napi 
fényes iktatására. . . ajánlja. U. ott, 1806. 
(Költemény.) — Kovács Pál Rupert bene-
dekrendi Magyar példa- és közmondásai 
(Győr, 1794.) cz. munkáját F. verses 
élőbeszédjével adta ki. — Kézirati mun-

kái: Egyházi beszédei (1790-97.); Ken-
gyelfutó, avagy magyar Kalepinus példája 
(ivrét 67 1.) és M. Kalepinus A—Z. ivrét 
ti58 lap (1794.); Kisebb versezetei; Mi 
hir Budán ? vagy: Fancsali feszület 
Pindarus sat. kézirata 5571.; Práy György-
nek krónikájából való bengézés; A magyar 
ruhába öltözött bajuszos magyarországi 
papnak védelmezése ; Aeschylus. Sophoc-
les, Euripides tragyédiája (Győr, 1803.); 
Erkölcsnek hét tragyédiái (1803.); Euri-
pidesnek tragyédiái; Hollosy Mihály győri 
nagy préposthoz (1806. költemény); So-
foklesznek hét tragyédiái; Adversaria 
Calepiana de anno 1786; Adversaria 
Scapularia (1786—1800.); AdversariaTeu-
tonica (1786.); Adversaria Hungarica 
collecta 1789.; Miscellanea Commenta-
riorum e variis Authoribus excerptorum 
1786.; Planum erigendae societatis hun-
garica e 1792. ; Sermones sacri; Versio-
nes poetarum graecorum; Supplementum 
prosodiae Graecae ; História regum Hun-
gáriáé ; Excerpta ex X. ut Tök Könyvnek 
eltépése(1808.); Miscellanea manuscripta; 
Acta diversa ; vegyes irományai s vegyes 
tárgyú kivonatai ; levelei Révaihoz, Győr 
1806. júl. 5. és aug. 19. (mind a n. mú-
zeumi kézirattárban.) Az Egyházi törvé-
nyek cz. kéziratát is említi Ferenczy (a 
M. írók I. k.) 

Révai, P l a n u m 72 1. — Baur Samuel, A l l g e -
meines h is t . -b iogr . - l i te r . H a n d w ö r t e r b u c h . 
U l m , 1816. I . 379. — Tudományos Gyűjtemény 
1829. I. (Horvát Endre . ) — Kis János Emlé -
kezései I I . 100. — Kazinczy Ferencz Levelezése 
Kis J á n o s s a l . Buda, 1842. I . 110. 1. — Fe-
renczy é s Danielik, M a g y a r í r ó k I . — Győri 
Közlöny 1861. 43. 44. SZ. — Toldy Ferencz, 
M. Köl tészet Tör t éne te 374. 1. — Egyet. Hl. 
Encyclopaedia VIII . 141. (Vas József.) — Ka-
zinczy, M. P a n t h e o n (N. K ö n y v t á r XXXVI. 
379.) és Levelezése I I I . — Figyelő XVIII. — 
lakáts Sándor, Péteri T a k á t s József . Bpest , 
1890. 7. 8. 1. Benyák Be rná t . Bpest , 1891. 
20. 17.J. 1. és Ka th . Szemle 1890. 379. 382—384. 
520. 696. 1. M. Szemle 1892. (A zörgös l an tú 
pap.) — Petrik Bibl iogr . 

Fabek József, orvosdoktor, samobori 
horvátországi származású, — Munkája: 

1* 
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Dissertatio inaug. medica de methodo 
endermica. Vindobonae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

b Faber Aegidius, magyarországi szár-
mazású, Budán és Vittenbergában tanult; 
Luther ajánlatára (1527.) V. Henrik meck-
lenburgi herczeg ág. ev. lelkésznek hívta 
meg Schwerinbe, hol 1536-ban meghalt. 
—• Munkái: 1. Der Psalm Miserere 
(LI.) Wittenberg, 1531. (Luther előszavá-
val.) — 2. Von dem falschen Blut und 
Abgott im Thurm zu Schwerin. U. ott, 
1533. (Luther előszavával.) 

Alig. Deutsche Riogr. L e i p z i g , 1877. 4 8 8 . 1. 

Faber Antal, akadémiai tanár; családja 
Sardiniából származott és nemesi rendű 
volt; dédatyja F. Antal mint selyemgyáros 
Brünnbe költözött és dúsgazdag volt; 
ennek fia F. János, kit atyja Dévénybe 
hozott, Pálffy Miklós gróf számtartója 
volt és 105 évig élt; ennek és a cseh 
származású Praxa bárónőnek fia F. János 
igtató volt a hadügyi tanácsnál és magyar 
nemességet nyert; fia F. Antal 1772. júl. 
18. Pozsonyban született; a gymnasiumot 
szülővárosában járta a 4. osztályig; az-
után szüleivel Budára költözött, hol a 
humaniorákat végezte s az egyetemen 
Koppi Károly és Cornides előadásait hall-
gatta ; különösen a történelemben és dip-
lomatikában tett jeles haladást. Önélet-
rajzában Stur jogtanárt dicséri, ki őt 
tanácsaival támogatta. II. József halála 
után (1790.) öt havi tanszünet lévén, az 
I évi jog elvégzése után Jászay hires 
ügyvédnél gyakornokoskodott, hogy ebéd-
jét megszerezze. Jászay az 1790. budai or-
szággyűlésen követ volt és F. följegyezte a 
maga számára az országgyűlés tárgyalá-
sait. Az országgyűlés Pozsonyba vitetvén, 
ott folytatta jogi tanulmányait és a Szon-
tagh családnál tanított. Főnöke megbízá-
sából az Esterházyaknak Vezekénynél 
véghezvitt hőstetteit irta meg. 1794-ben 
a győri költészeti tanszékre pályázott, 
melyre ki is nevezték. A Martinovics-féle 
összeesküvés alkalmával Szolarcsik (ki 

pályatársa volt a tanári censuránál) egy 
levelet intézett hozzá a börtönből, mely 
csaknem veszélybe döntötte őt, a levelet 
azonban idején Németh ügyészhez vitte 
s ez mentette őt meg. Győri tanárkodása 
alatt készült a jogszigorlatra, mire jogi 
doktor lett. 1801—04-ig a nagyváradi 
akadémián az európai államtörténetet 
adta elő. 1804. okt 16. saját kérelmére 
a pozsonyi akadémiára helyezték át, hol 
1841-ig tanította az egyetemes történetet 
és az európai államok történetét; a jogi 
kar seniora s több megyék táblabírája 
volt. Azután nyugalomba vonult és még 
1846-ban élt. — Munkái: 1. Theoreticae 
institutiones statisticae seu introductio 
in statisticam praecipue statuum Europae. 
Quas usibus auditorum suorum adorna-
vit. Posonii, 1814. (2. bőv. kiadás. U. ott, 
1821.; más kiadás 1827. és 1835. u. ott.) 
— 2. Principia juris metallici hun-
garici. In usum suorum auditorum. U. 
ott, 1816. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1824.) 
— 3. Compendium generalis statisticae 
imperii austriaci. U. ott, 1818. (2. kiadás. 
U. ott, 1836.) — 4. Compendium statis-
ticae specialis, regni Hungáriáé. Vien-
nae, 1822. (2. kiadás. Pozsony, 1832 — 
33. Két kötet.) — 5. Institutiones sta-
tisticae, quas in usum auditorii sui edidit. 
Posonii, 1819—20. Két kötet. — 6. Bio-
graphia mea, a me senario carmine 
deducta atque dicata illustr. ac adm. rev. 
dno 1. b. Josepho a Mezburg, parocho 
vallis florum Posoniensis veterano ac 
optimo amico meo. U. ott, 1831. — 7. 
Oratio funebris, quam honoribus An-
dreae condam Pásztéry, in tesseram, sui 
erga veteranum collegam cultus, et amo-
ris, elaboravit anno 1831. U. ott. — 8. 
Sermo quem, dum dn. Michael Adamko-
vits munus regii superioris studiorum 
scholarumque per districtum literarium 
Posoniensem directoris, idibus ipsis Április 
1831. solemni ritu auspicaretur. habuit. 
U. ott. — 9. Compendium institutionum 
statisticarum (1824 a se editarum, nunc 
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secundis curis monarchiae quod in usum 
auditorii sui edidi t . . . Tomus I. Complec-
tens status revisarum) austriacae con-
terminos. U. ott, 1831 — 10. Poemata 
postremis bis annis diversis occasionibus 
ab eodem confecta. U. ott, 1834?. — 11. 
Natale Augusti. U. ott, 1838. — 12. Flo-
rilegium, seu collectio carminum. quae 
proximo hoc triennio in otio litterario 
suo elaboravit. U. ott, 1840. -- 13. An-
thologica. seu fascis poematum, quae 
subcisivis vicibus a se elaborata concin-
navit. U. ott, 1843. — 14. Carminum 
fascis V. ceu supplementuin ad sua 
anthologica. U. ott, 1844. — Bozóky 
Alajos (A nagyváradi jogakadémia múltja) 
szerint egy történelmi kézikönyvet is irt • 
(Nagyvárad, 1801.), melyet midőn meg-
birálás és jóváhagyás végett a m. kir. 
helytartótanácshoz fölterjesztett, onnan 
azt az utasítást kapta, hogy a hazai tör-
ténetet szorosabb kapcsolatba hozza az 
örökös tartományok történetével. (Kéz-
iratban maradt.) — Irt még latin Thesi-
seket a statisztikából és bányajogból az 
akadémiai vitatkozások alkalmából. A 
Ballus Pál Beschreibung der königl. Frei-
stadt Pressburg (Pressburg, 1822.) czímű 
munkájában a pozsonyi akadémiáról szóló 
czikket ő irta. — Szerkesztette az Ephe-
merides Posonienses cz. hírlapot Belnay 
György halála (1809. okt. 26.) után 1813-ig. 

Zeitschrift von und für Ungern V I . 1804. 
335. 1. — Oesterr. National-Encyclopädie. W i e n , 
1835. I I . 95. — Thewrewk József, M a g y a r o k 
Szüle tésnapja i 71. — Ortvay Tivadar, Száz év 
egy liazai fő iskola életéből. Pozsony, 1884. 
127. — Bozóky Alajos, A n a g y v á r a d i k i r . 
a k a d é m i a százados m ú l t j a . Bpest , 1889. 75. 
83. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Faber György, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár. szül. 1638-
ban Bajorországban ; 1672 körül a nagy-
szombati akadémia tanára volt. Meghalt 
1672-ben Bécsben. — Munkája: Ludovici 
regis Hungáriáé II. mors insperata poe-
mate descripta. Tyrnaviae, 1672. 

Locher, Joan. Jos., Speculum Academicum 
Viennense. Viennae, 1773. 236. — Katona 

Histór ia Cri t ica XXXVI. 726. — Fejér, His-
tór ia Aeademiae 29. 
Faber Jakab. Jézus-társasági áldozópap 

és tanár; szül. 1633. júl. 25. Stiriában ; 
1651-ben lépett a rendbe s Nagyszombat-
ban az ékesszóllást és költészettant taní-
totta. Meghalt 1673. jún. 12. Kassán. — 
Munkája: Herculis Christiani seu S. 
Francisci Xaverii S. J. Indiarum Apostoli 
ac Thaumaturgi labores duodecim. Tyrna-
viae, 1664. (Névtelenül. Pethő Istvánnak 
is tulajdonítják.) 

Katona, His tór ia Critica XXXVI. 726. — 
— Fejér, His tó r ia Aeademiae 29. — Stoeger, 
Scr iptores 76. — Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v -
tár I I . 285. — Sommervogel, Bibi. de la Comp, 
de J é s u s I . Bibl iogr. Par is . 1892. I I I . 499. 1. 
— Paintner, E l e n c h u s Libr . Gradua l ium XVI. 
87. 101. 1. (Kézirat a n. m ú z e u m b a n . ) 

Faber János, trinitárius szerzetes Ko-
máromban ; fladnitzi ausztriai szárma-
zású volt. — Munkája: Viri tres: Sidrach, 
Misach und Abdenago.. . Das ist jähr-
lich verpflichte Lob- und Ehren-Bede 
von dem in sich unerforschlichen, doch 
glaub- und anbettens würdigsten Geheim-
nuss drey-einiger Gottheit . . . in eigener 
Closter-Kirchen in. . . Commorn. . . vor-
getragen. Ofen, 1748. 

Petrik B ib l iograph iá ja . 
Faber Keresztély Farkas báró, gróf 

Pálffy Leopold magyar gyalogseregének 
vezérlő ezredes-kapitánya; 1759 körül 
Kassán állomásozott. — Munkája : Hadi 
embernek oktatása, melyet magyar ka-
tonaifjúságnak kedvéért rövid irásba fog-
lalt . . . Felséges Austriai háznak hadi 
artikulussival együtt. Kassa, 1759. (Ford. 
németből Dobai Székely Sámuel; kéz-
irata a m. n. múzeumban.) 

Katona, His tór ia Critica XXXIX. 949. — 
Szinnyei Könyvésze te . 
Faber Mária Károly, orvosdoktor, 

Ferdinand Miksa cs. kir. főherczeg ma-
gán fogorvosa. — Munkája: Utasítás 
a fogak és száj észszerű épentartására. 
Bécs. (1862.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Faber (Fabro) Mátyás, Jézus-társasági 
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áldozópap és tanár. — Munkája : Vindex 
Vindiciarum, Acatholicae Doctrinae circa 
Materiam de Justificatione, Quas Ger-
manico Libello, cui Titulus est. Wunder-
seltzame Abendtheuer. so ausz der Lu-
therischen Lehr erfolgen, Opposuit M. 
Joannes Gracza p. t. Gymnasii Novisoli-
ensis Director: Adiectus Pro Svae et 
Catholicae Doctrinae defensione . . . Tyr-
naviae, 1649. 

Szabó Károly, K é g i M . K ö n y v t á r I I . 196. 1. 

Faber Tamás. L Fabri Tamás. 
Fábián Ambrus, szent Benedek-rendi 

áldozópap és tanár, szül. 1809. aug. 22. 
Bozzaiban Vasmegyében; 1827. okt. 16. 
lépett a rendbe s theologiai tanulmányait 
Pannonhalmán végezte; 1835. jul. 13. 
misés pappá szenteltetett föl; 1835— 
36-ban hitszónok volt u. ott, 1836—46 
tanár Sopronban, 1846—50 Pozsonyban, 
1850—54 hitszónok és tanár Pannon-
halmán, 1854—59 tanár Győrött. 1859— 
70 hitszónok Sopronban, hol 1878. decz. 
9. meghalt. — Programmértekezései: 
Erény és tudomány, Kalászat a magyar 
irodalom terén (Győri r. k. gymnasium 
Értesítője 1857 és 1859); czikkei: a 
Religio és Nevelésben (1841. A belbéke, 
1843—44. Iskolaügy Sopronban, Köte-
lességeink önmagunk iránt, hét czikk, 
1846. Egyházi helyek, 1847—49. Ön-
sanyargatás a szentírás értelmében, Iskola-
ügy Nagyszombatban), a Kath. Néplap-
ban (1848—52., 1855., 1861—62. nevelés-
és erkölcsi irányú elbeszélések és egy-
házi tárgyú czikkek), a Religióban (1851. 
Viale nuncius és Hauer főispán Pannon-
halmán, 1854. A hazai szent legendák 
tárgyában, 1855. Győri missiói tudósítás, 

1856. Iskolaügy Győrött és Győri tudó-
sítás Ferencz József király utazásáról, 
1857. Rózsafüzér-társulat, Simor győri 
püspök beigtatása, 1858. Szent-Márton, 
Rimely főapát bérmálásáról), a Családi 
Lapokban (1853—54. Demetrio kapitány 
története, Párbaj, és több külföldi beszély 
fordítása), a Tanodai Lapokban (1856. 

Eszmetöredékek az ész és szív öszhang-
zatos képzéséhez. 1858. Martin K., A 
kath. religio cz. tankönyvének bírálata), 
a Pázmány-füzetekben (Pest, 1855—59) 
hat beszéde s a Garay Alajos, Magyar 
egyházi Szónok cz. folyóiratában (Pest, 
1861—64) 28 egyházi beszéde jelent meg; 
1846-ban a Nemzeti Újságnak rendes 
levelezője volt; ebbe és a fönt említett 
lapokba még több politikai s vegyes tar-
talmú czikket irt (1841-61.) ; az Egye-
temes M. Encyclopaediának munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Ö- és új-szövetségi 
történet. Schmid Kristóf nyomán a ta-
nuló ifjúság számára. Pozsony. 1845. 
(2. kiadás u. ott, 1815.) — 2. Örömdal 
Gherrier a pozsonyi tankerület főigaz-
gatójának beigtatásakor. U. ott, 1846. — 
3. A kath. egyház története és az isteni 
tiszteletnek szelleme. Hepp és Terklau 
után. az ifjúság és nép hasznára. U. ott, 
1847. — 4. A kath. egyház története, 
a középtanodai ifjúság számára, kiadta 
a jó és olcsó könyvkiadó-társulat. Pest, 
1850. (2. kiadás Eger, 1863.) — Kézirat-
ban : Magyarok története (a m. n. mú-
zeumban). 

Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 125. — 
Szőllössy Károly. S z e r z e t e s R e n d e k I . 77. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Scriptores 
Ordinis S. Benedicti 84. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fábián Bániéi, erdélyi főkormányszéki 
hivatalnok volt. Meghalt 1830. ápr. 29. 
Szász-Sebesen 82. évében. — Szerkesz-
tette Cserei Elekkel az első erdélyi ma-
gyar hírlapot Erdélyi Magyar Hírvivő 
cz., mely 1790. ápr. 3. Hochmeister Már-
ton könyvnyomtató kiadásában indult 
meg Nagyszebenben és hetenként kétszer 
j á r t ; azon év decz. 16. az 58. számmal 
már Kolozsvárt jelent meg és 1791. 
jan. 18. pártolás hiányában megszűnt. 

Ephem. Budenses 1790. 5. SZ. 1791. 13. Sz. 
— Ungar. Staats- u. Gelehrte Nachrichten 1790. 
20. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fábián Bániéi, ev. ref. lelkész, F. 
András ügyvéd és Vásárhelyi Anna fia, 
szül. 1810. jul. 8. Gyulafehérváron ; ta-
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nulását a nagyenyedi Bethlen-főiskolában 
végezte 1832-ben, mikor a papi szigor-
latot is letette s a segédpapsággal egybe-
kötött kézdivásárhelyi tanítóságra lépett. 
Itt találta az 1834 jul. 29. borzasztó 
tűzvész, mely a város legnagyobb részét, 
a templommal és iskolával elhamvaszt-
ván, könyvtára is odaégett. 1834. okt. a 
nagyenyedi másodpapi állomásra válasz-
tatott meg és hivatalát 1835. jan. 11. 
elfoglalta és folytatta 1842-ig. Ekkor a 
főconsistorium megválasztotta a székely-
udvarhelyi főiskola hittanári székére. 
1844-ben a kézdivásárhelyi egyház hívta 
meg papjának és nov. lépett új állásába. 
1848-ban országgyűlési képviselőül vá-
lasztatott meg és Pestre távozott ; a 
képviselőházat hiven követte vándorlá-
saiban a világosi gyászos napig. Az ez-
után bekövetkezett üldözéseket bukaresti 
menekülésével kerülte k i ; honnét, midőn 
visszatért, előbb a csíkszeredai, 1850-ben 
pedig a pesti haditörvényszék elé állít-
tatott, mely őt 1852-ben két évi inter-
náltatás után, kötél általi halálra, ke-
gyelem útján pedig hat évi várfogságra 
ítélte, honnét amnestia útján 1856 tava-
szán szabadult meg. Ezután kézdivásár-
helyi hivei táplálták 1857. áprilig, mikor 
a szilágycsehi egyház meghívta papjának, 
hol ma is, miként irja, tengeti alig 500 
forint évi jövedelem mellett a fogságból 
hozott köszvényes fájdalmakkal terhelt 
életét. 1858-ban egyházmegyei közügy-
igazgatóvá lett. mely hivataláról beteges-
kedése miatt 1869-ben lemondott. — Szép-
irodalmi dolgozatai a Mátrai (Rothkrepf) 
által szerkesztett Regélőben (1832—37) 
jelentek meg; irt a Helmeczi Társalko-
dójába s a Méhes N. Társalkodójába; 
egyháziakat a Prot. Egyh. és Isk. Lapba 
Békevölgyi álnévvel és saját neve alatt, 
úgy az Erdélyi Prot. Közlönybe s az 
Erdélyi Prédikátori Tárba (1837.), a Kü-
lönféle papi dolgozatokba (Pest, 1860.), 
a Kovács Albert Egyházi Szemléjébe; 
politikai lapokba csak 1848-ban irt a 

kolozsvári Ellenőrbe (A székely katonaság 
nyomasztó sorsáról) és mint képviselő 
a Kossuth Hírlapjába (A székely nemzet 
jelleméről, hazafias érzületéről s az új 
kormányhoz való tántoríthatatlan ra-
gaszkodásáról vezérczikkezett). Miután a 
Székelyföldön a küzdelem dicső napjai 
bekövetkeztek, a világosi fegyverletétel 
s az invasio után kitartásra buzdító ve-
zérczikkeket irt a kormány közlönyébe 
s e czikkek voltak okai súlyos elítélte-
tésének. — Munkái: 1. Melyek azon 
eszközök, melyek által egy pap hivata-
lában fényihetik. Egy beszéd, melyet a 
nagyenyedi ref. templomban, papi hiva-
talába való beköszöntésekor tartott . . . 
jan. 11. 1835. Nagy-Enyed, 1835. (Ezt 
követi: Egy jó fejedelem képe és a ma-
gyar nemzettől nyújtható áldozat. Be-
széd, melyet I. Ferencz születése ünne-
pén 1835-ben elmondott.) — 2. A derék 
tisztviselő egy halotti beszédben, melyet 
Kovásznai Kováts Lajos úr végtiszteietére 
irt és elmondott Nagy-Enyeden 1836. 
jul. 2. U. ott, 1836.— 3. Egyházi beszédek. 
I. füzet. U. ott, 1840. — 4. A fejlődő em-
beriség neveléséről gondoskodás szent 
tartozása, kifejtve egy egyházi beszédben. 
Árultatik a kézdivásárhelyi fiúiskola fel-
építésére. Brassó, 1845. — 5. A keresz-
tyén pap hivatása, egyházi beköszöntő 
beszéd 1857. ápr.26. Kolozsvár, 1857. — 6. 
A keresztyén imaház Istennek hajioka 
az emberek közt, egyházi beszéd a deér-
házi helvét hitvallású imaház felszente-
lésekor 1858. szept. 5. elmondotta. Pest, 
1858. (E munka jövedelme az égerházi 
ref. imaház kijavítására van szentelve.) 
— 7. Mire kell a leánygyermeket az 
iskolában tanítani, hogy egész életé-
ben meglátassék rajta ? Egyházi beszéd, 
melyet a szilágycsehi ev. ref. egyház 
újonnan épült leányiskolája felszentelése 
alkalmával nov. 23. 1862. elmondott. 
Kolozsvár, 1863. — 8. Ünnepi, közön-
séges, vasárnapi és alkalmi imák egy-
házi használatra. U. ott, 1869. (Ismert. 
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Prot. Egyh. és Isk. Lap 50. sz. Szász K. 
2. olcsó kiadás Budapest, 1878.) — 
9. Népszerű egyházi beszédek^ egy egész 
évre. Pest, 1871. (Egyházi Könyvtár II.) 
— 10. Népszerű halotti beszédek. Buda-
pest, 1877-78 . Két kötet. (Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1876., 1879.) — Ha-
lotti verse : Erősdi Mihály halotti beszéde 
gr. Bethlen Rosalia felett febr. 19. 1832. 
a Nagy-Enyed cz. munka 105 — 110. 1. — 
Kéziratban : Falusi egyházi beszédek és 
Alkalmi egyházi beszédek. 

,)/, Könyvészet 1877—78. — Vj JI. Athenás. 
Bpest , 1882. 120. 1. — Petrik Bibl iogr . — 
Székely Híradó 1893. sz. — D o m b i L a j o s ev. 
ref . le lkész szives közlése önéle t r . ada tokból . 

\ Fábián Gábor, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, a m. tud. akadémia és a Kis-
faludy-társaság rendes tagja, F. József 
ev. ref. lelkész-iró és Somogyi Zsuzsánna 
(S. Gedeonnak, a Mondolat Írójának nénje) 
fia, szül. 1795. decz. 28. Vörös-Berény-
ben Veszprémmegyében; öt évi falusi 
iskolázás után, atyja 1806-ban Pozsonyba 
vitte a német nyelv kedvéért ; 1808. nov. 
a pápai ev. ref. kollégiumban folytatta 
tanulmányait a theologiai szakkal együtt 
és 1817. decz. a jogot a pesti egyetemen 
hallgatta mint II. éves, miután a Pápán 
hiányosan tanult I. évi jogi tanfolyam-
ból előbb vizsgálatot tett. Ekkor leg-
kedvesebb barátjával Zádorral (1817-től 
1832-ig) szakadatlan levelezésben állott; 
Pesten megismerkedett Kulcsárral, Fáyval 
ésVitkovicscsal; az irodalommal és annak 
képviselőivel való érintkezése sokat hatott 
szellemi fejlődésére. 1819. nov. 28. meg-
vált az egyetemtől és atyjához ment Tót-
Vázsonyba. Mint patvarista először Hube-
nay József ügyvéd mellé lépett be, majd 
később Balassa Lajoshoz, 1820 tavaszán 
pedig jurátusnak esküdött fel gróf Teleki 
László, az akadémia első elnökének József-
nek, atyja mellé. Mind a három hely 
egyaránt alkalmas volt arra. hogy a jogi 
gyakorlat mellett a lélek miveltségére s 
a társadalmi modor előkelőségére is has-

son. Az ügyvédi vizsgálatot 1821. decz. 
15. tette le Pesten. Irodalmi tanulmá-
nyait, többi közt Hafiz fordítását, ez 
időben is buzgón folytatta. 1824. jul. 
15-től a Bohus-család uradalmi ügyvéde 
lett. E közben megismerkedett Vörös-
martyval, kinek mig Zalán futása cz. eposa 
megirásánál sürgette, hogy irja meg az 
invocatioszerű bevezetést, ő maga félben-
hagyta a már megkezdett eposát, mely-
nek hőse Attila lett volna. E közben 
Pestről Bohusékkal leköltözött Aradme-
gyébe Világosra. 1825. jul. 18., miután 
Bohus ellenezte házasságát, szolgálatából 
kilépett, megnősült és mint gyakorló 
ügyvéd Budán telepedett le; nejétől azon-
ban nemsokára elvált és 1826. auguszt. 
visszatért Világosra. Ez időben kezdToldy-
val levelezni, kivel Budán ismerkedett 
meg. Időközben ráadta magát a franczia 
nyelv megtanulására; azután az angol 
nyelvet tanulta meg. Az élénkülni kezdő 
országos politikai s megyei élet iránt is 
kezdett érdeklődni; 1829. ápr. 29. Csanád-
megyében a főispán kinevezte táblabíró-
nak ; ezóta sűrűbben érintkezik Arad-
megye befolyásosabb egyéneivel. Aradon 
az ő indítványára s az ő közreműködése 
mellett alakult meg a casino. Az 1836. 
cholerában első neje meghalt és 1838-ban 
kelt össze második nejével, Telbisz Fran-
cziskával, Schenk Ferencz Ágoston gyáros 
özvegyével, kivel 40 évet töltött boldog 
házasságban; ekkor független anyagi hely-
zetre tevén szert, lemondott az uradalmi 
ügyvédségről és Aradra költözött; a megyei 
élet küzdelmeibenlelkesültséggelvett 
és Kossuth lapjának, a Pesti Hírlapnak 
levelezője lett. Csongrád-, Arad- és Bihar-
megye megválasztották táblabirájává s 
a m. tud. akadémia 1832. márcz. 9. leve-
lező, 1835. szept. 14. rendes és 1839. 
márcz. 13. fizetéses vidéki rendes tagjává; 
egyik bírálója volt az 1842. nyelvtudo-
mányi pályamunkáknak és adalékokat 
juttatott a Nagy Szótárhoz. Az 1848. 
eseményekben is munkás részt vett; így 
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tagjává lett ama teljhatalmú bizottság-
nak, melynek feladata volt, a megye 
területén felügyelni a mozgalmakra és 
a rend fentartására ; máj. 5. az Aradon 
szervezett sajtóbiróság elnöke s jun. 11. 
az aradi vészbizottság tagja lett. Képvi-
selővé választatván, a Pesten megnyílt 
országgyűlésen megjelent, részt vett annak 
minden munkájában és Kossuthot Debre-
czenbe is követte. Időközben Szemere 
megkínálta Aradmegye főispánságával, de 
nem fogadta el; 1849. jun. 15. a hét-
személyes főtörvényszék birájáúl nevez-
tetett k i ; de hivatalának gyakorlására 
nem nyílt alkalma, mert az oroszok elől 
menekülő kormánynyal Szegedre s Aradra 
ment. A világosi katasztrófa után ő is 
bujdosott; végre jelentkezett a pesti hadi-
törvényszéknél ; egy ideig fogságot szen-
vedett, de azután szabadon bocsátották 
és Aradra internálták; itten és a közeli 
kurticsi jószágán családjának és az iro-
dalomnak ólt. 1854-ben a rendőri fel-
ügyelet alól felszabadították. 1865. nov. 
19. Arad város megválasztotta ország-
gyűlési képviselőjévé és Pestre költözvén, 
az irodalom régibb és ujabb szereplő 
egyéniségeivel közelebbi ismeretségbejött. 
Midőn 1869-ben mandatuma lejárt, vég-
kép visszavonult a politikától és kizárólag 
a költői műfordításnak szentelte idejét. 
A Kisfaludy-Társaság, mely 1862. jan. 30. 
választotta tagjai sorába. 1876. febr. 23. 
irói munkásságának 60. évfordulója alkal-
mából jubiláris-ünnepélyt rendezett. Meg-
halt 1877. decz. 10. Aradon. A m. tud. 
akadémiában 1888. febr. 27. Zichy Antal 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Versei, 
műfordításai, történeti, államtudományi 
s vegyes czikkei a következő folyóiratok-
ban, évkönyvekben és hírlapokban jelen-
tek meg: Aspasia (1824. költ.), Felső M. 
Minerva (1825. X. Keleti literatura: Elégia 
Hariri perzsa költőtől, Elégia Ebn Arabhsah 
arab költőtől, Shemseimael georgiai feje-
delem két verse, Hushenh perzsa király-
nak Testamentuma Hammer-Purgstall után 

dolgozva), Koszorú (1828. Frithiof atyai 
örökébe lép költ., 1829. költ.), Tudom. 
Gyűjtemény (1828. V. Szögyényi Zsig-
mond életrajza), Aurora (1829. 1831. 
költ.), Társalkodó (1833 - 34. Simánd Arad-
megyében), M. tud. társ. Évkönyvei (III. 
1838. A prosa s kifejlése történetei, szék-
foglaló), Tud. Tár (1837. II. A rabszolga-
ság Éjszakamerikában), Athenaeum(1838. 
Az örökülési törvényekről Tocqueville után, 
A mechanikai találmányok következmé-
nyei stb. ford., 1839—42. Az esküttszék, 
A jog eszméjéről, Kis és nagy nemzetek 
stb. ford.), Versek gróf Károlyi György 
csongrádm. főispán beigtatásakor, Szeged, 
1839. cz. gyűjteményben (költeménye), 
Pesti Hirlap (1844. 349. sz. Zsidó eman-
cipatio, 361. sz. Löw Lipót Nyilt levelére), 
Életképek (1847. I. 20. sz. Levele Tocque-
villehez), M. Akadémiai Értesítő (1852. A 
római classicusok olvasásáról és tanul-
mányozásával egybekötött élvezetről és 
érdekről), Uj M. Muzeum (1853. I. Cicero 
összes leveleiből mutatványok. 1856. I. 
Válasz Toldy Ferencznek a hozzám irt 
nyilt levélre, költ., Javaslat a kettős betűk 
egyszerűsítése ügyében, Eredetiség az iro-
dalomban. Epistola Toldy Ferenczhez az 

! irodalombani eredetiség kérdéséhez, 1857. 
I. Cicero Quintopaediája, 1859. I. Seneca. 

| L., A dogmatica és paraenetica, vagyis 
elméleti és gyakorlati philosophiáról), 
Sárosy Albuma (1857. Csernovics Péter 
életrajza), Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 
Uj folyam (I. Pár szó a Milesiákról, szék-
foglaló 1863. jan. 29. III. A szatíráról, 
VIII. Rutilius Claudius Numatianus út-
leírása, X. Tibull egy elegiája, XII. Buda 
haragja, hősköltemény 1823-ból. Elégia 
Székács József temetésekor az ő és Toldy 
Ferencz emlékezetére), Fővárosi Lapok 
(1866—67. Költői levél és tárcza), az 
aradi Alföld (1873. Egy római classicus 
író a choleráról Corn. Celsus: de medi-
cina lib. IV. cap. 11., ugyanez a Bud. 
Közlönyben 1873. 172. sz.), Figyelő (I. 
1876. Adatok Somogyi Gedeon életéről.) 
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— Munkái: 1. Búcsúzó versek, melyek 
Nt. Tóth Ferencz egyházi főnótárius eránt 
való háladatos tiszteletből, midőn a pápai 
ref. collegiumbeli theologica cathedrát, 
ugyan a pápai sz. ekklesia prédikátori 
hivatalával kivánta felcserélni, készíttettek 
a collegiumbeli ifjúság nevében. Veszprém, 
1817. — 2 Oda Szentkirályi László ur-
nák, Pest, Pilis és Solt vármegyék volt 
első al-ispánjának tiszteletére, a midőn 
ezen hivatalából palatinális itélő mester-
nek általvitetett. Pest, 1819. — 3. Rafis 
persa költő Divánjából ghazelák s töre-
dékek, ford. U. ott, 1824. — 4. Mimili, 
egy helvec.ziai történet, Clauren után ma-
gyarázta. U. ott, 1829. — 5. Napoleon 
önéletírása, saját keze és diktálása után. 
A franczia kiadás szerint hiven magya-
rázta. U. ott, 1829. — 6. Ossian énekei. 
Az eredeti gael mértékben fordította. Buda, 
1833. Három kötet. — 7. A demokratia 
Amerikában. Tocquille Elek után a fran-
czia eredetiből ford. U. ott, 1841—43. 
Négy kötet. — 8. Arad vármegye le-
írása, históriai, geographiai és statistikai 
tekintetben. I. rész. Históriai leirás. U. 
ott, 1845. (Négy rézmetszettel és b. Orczy 
Lőrincz arczk. A II. és III. kötet kézirat-
ban maradt. Ism. Tud. Gyűjt. 1836. II. 
IV.) — 9. Házi neveléstan kézikönyve. 
Classikai kalászat szülők és az őket kép-
viselő nevelők, nevelőnők s oktatók szá-
mára. Heinsius Tivadar után magyarítva. 
U. ott, 1846. — 10. M. T. Cicero összes 
levelei, időrendes sorozatban. Ford. és 
jegyzetekkel ellátta Pest. 1£61—64 Hét 
kötet. (Minden kötetet Cicero és kora cz. 
annalistikus történet előz meg.) — 11. 
M. T. Cicero vegyes munkái. I. kötet. 
Rhetoricumok és philosophicumok. Ford. 
és jegyzetekkel ellátta. Arad, 1865. (A 
II. és III. köt. kéziratban maradt, csupán 
mutatványként jelentek meg belőle a Cato 
Maior az öregségről és Laelius a barát-
ságról cz. részek Lampel Róbertnél az Ókori 
classikusok cz. fordítás-gyűjteményben.) 

— 12. Ny üt levél aradi választóihoz. 

Arad, 1869. — 13. Titus Lucretius Carus 
tankölteménye a természetről. Fordította, 
bevezetéssel, magyarázó jegyzetekkel ki-
sérte. Bpest, 1870. — 14. Argonauticon. 
Arad, 1873. (Cajus Valerius Flaccus hős-
költeménye.) — 15. Eutilius Claudius 

i Numatianus útleírása, adatokkal a szer-
1 zőről. II. ott, 1874. — 16. Anthologia 
Fábián Gábor költői műfordításaiból: ma-

1 gyarított Lucretiusából s Argonauticoná-
ból. Kiadta Somogyi Antal. U. ott, 1874. 
— 17. Quintus Horatius Flaccus a 
Pisókhos irt levele a költészetről. (De 
arte poetica.) Ford. U. ott, 1876. — 
Kiadta atyjának F. Józsefnek Appert Etek-
eltartás mestersége (Pest, 1833.) cz. mun-
káját. — Levelei: Kisfaludy Károlyhoz, 
Arad, 1827. febr. 4. és Stettner (Zádor) 
Györgyhöz, Világos, 1827. máj. 8. (Figyelő 
XXVI.) — Arczképe, kőnyomat Robn 
lith. intézetében Pesten jelent meg. — 
Álneve: Nőzséri. 

Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Ujabbkori Isme-
retek Tára I I I . 175. 1. — Ferenczy é s Danteiik, 
M . l l ' ó k I . — Kisfaludy-'l'ársaság Evlapjai I . 
1862. — Vasárnapi Újság 1864. 39. s z . a r c z k . 
1876. 9. SZ. a r c z k . — Magyarország és a Nagy-
világ 1866. 20. 21. s z . a r c z k . 1877. 50. s z . 
a r c z k . — Hazánk és a Külföld 1866. 11. SZ. 
a r c z k . — Prot. Képes Naptár 1872. a r c z k . — 
Vutkovich, M . Í r ó k A l b u m a . — Moenich é s 
Vutkovich, M . í r ó k N é v t á r a . — M. Könyvészet 

1876. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Föv. Lapok 
1877. 283. s z . 1885. 223. s z . 1886. 292. s z . 
— 1877: P. Napló 340. s z . Hon 325. s z . Pro;. 
Egyh. és Iskolai I.ap 50. SZ. — Figyelő I I I . I V . 
X I X V I I . ( Ö n é l e t r a j z a . ) — Lakatos Otto, A r a d 
T ö r t é n e t e . A r a d . 1881. I I I . 5. 1. — Toldy 
Ferenc7-, M u n k á i V I . ( B e v e z e t ő b e s z é d » ) 
Uj M. Athenás. — Jancsó Benedek, F á b i á n 
G á b o r é l e t e . A r a d , 1885. — Petrik K ö n y v é -
s z e t e é s B i b l i o g r . — 1885 : Függetlenségiül. 
Harmónia 38. SZ. Ellenzék 216. Sz. Koszorú 
V I I . M. Salon I I I . P. Hírlap 258. SZ. — Arad 
és Vidéke 1886. 243. SZ. — Veszprémi Független 
Hírlap 1886. 50. SZ. — Kölcsey-Egyesület Év-
könyve I I I . — Zichy Antal, E m l é k b e s z é d 
F á b i á n G á b o r f e l e t t . B p e s t , 1888. — Beöthy 
Zsolt, N e m z . I r o d a l o i n t ö r t . I s m . I I . S z é p -
p r ó z a i E l b e s z é l é s I . — Budapesti Szemle 1893. 
á p r i l i s i f ü z e t é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fábián István, győri kanonok, a m. 
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tud. akadémia lev. tagja szül. 1809. | 
szept. 2. Tamásiban Sopronmegyében; 
tanulmányait Sopronban és Győrött vé-
gezte, mire pappá lett és 1833. jún. 4. 
felszenteltetett. Kápláni minőségben elő-
ször Bogyoszlóra rendeltetett, nem teljes 
öt év után Széplakra Eszterbáz mellé, 
hol ekkor hg. Esterházy Miklós nejével, 
a jeles miveltségű Jersey Sára angol 
urhölgygyel évenként a nyarat tölteni 
szokta. A nyelvek ismeretében is kitűnő 
herczegnő, uj hazája nyelvét is sajátjává 
akarván tenni, vezetőjeűl a tanulásban 
Fábiánt hívta meg. Utóbb (1847.) már 
mint széplaki plébános a kis herczegek 
mellé nevelőül kérték ki megyés püspö-
kétől, s ő a felhívásnak engedve ment, 
de a közbejött gyászemlékű bonyadalmak 
miatt 1848-ban a nevelői pályáról vissza-
tért plébániájának hivei közé. Később 
mint süttöri plébános lelkészkedett, hon-
nan a győri káptalanba vitetett át, hol 
fokonként 1869-ben székesegyházi kano-
nok, szent Pál apostolról cz. nyir-páli 
prépost és főesperes lett; a püspöki na-
gyobb papnevelő igazgatója, zsinati vizs-
gáló és szentszéki ülnök is volt. A m. 
tud. akadémia 1858. decz. 15. lev. tagjává 
választotta ; a finn irodalmi társaságnak is 
lev. tagja volt. Meghalt 1871. júl. 19. Győrött. 
— Költeményei közül, melyeket bogyoszlói 
káplán korában irt és később elégetett, 
álnévvel jelent meg kettő az Uraniában, 
egy a Regélőben és egy a Gyarmathy 
Magyar Sionjában, nevével pedig egy az 
Anastasiában (1838.); vallásos czikkei: 
Egy tekintet a szépművészetekre, s egy 
m. kath. énekes és imádságos könyv 
terve felett irt levelek (Egyházi Tár XII. 
1838.), Igaz-e, hogy a) a halhatatlanság, 
és a halál utáni jutalom, és büntetés 
hite a görögöknél csak Plató kora után 
lőn általános néphit, s hogy b) az eredeti 
Mozaismustól még a halhatatlanság esz-
méje is idegen volt, Az emberi nem 
mívelődésének története cz. munka írója 
(Bajza) ellen (Religio és Nevelés 1844. 

] II.), Az eleve adott kijelentésről, Az em-
berek, bármily nagy különbség létezik is 
köztük, mind egy nemző pártól szár-
maznak (u. ott), Az uj szövetségi áldozat 
(dicséretre méltatott pályamunka, u. ott, 
1858. I.), Magyar átokminta ismertetése 
és története (M. Sión 1863.) ; nyelvésze-
tiek a Budapesti Híradóban (1847. a m. 
tud. akadémia által kiadott Magyar nyelv 
rendszere cz. munka bírálata), az Uj M. 
Muzeumban (1854. Magyar nyelvtudo-
mányi mozgalmak), a M. Nyelvészetben 
(1856. A finn nyelv ismertetése, Száz 
finn és száz magyar néptalány Philophe-
mus álnévvel, 1857. Zahourek, Über die 
Fremdwörter im Magyarischen cz. mun-
kájának bírálata, Magyar néptalányok, 
1858. Eurén 1852-ben megjelent finn 
nyelvtanának ismertetése, Tájszók, hely-
nevek és szólásformák, 1859. Magyar 
néptalányok, 1860. Nyilt levél a M. Nyel-
vészet t. szerkesztőjéhez, 1861. Hangvi-
szonyok az áltaji nyelvek körében), a 
M. Akadémiai Értesítőben (1859. Nyelv, 
nyelvkülönbség és nyelvrokonság, szék-
foglaló), a Nyelvtud. Közleményekben 
(VII. 1868. Nyelvészeti apróságok, fejte-
getések) ; vegyes tárgyú czikkek a Regélő-
Honművészben (1840. A mosonvmegyei 
pórok, Rábaközi népszokások), a M. Sion-
ban (1863. A széplaki plébánia története, 
A vadosfai támadás 1751. aug. 20.. 1864. 
Egyházasfalui pl. története, 1865. Csepregi 
plébánia). A vegyes házasságok fölötti 
vitakorszakban két czikket irt a Száza-
dunkba ; részt vett az egyházi Műszótár 
készítésében is, melyet Nagy János szom-
bathelyi hittanár Köztanulatos egyházi 
műszótár cz. Szombathelyen 1845-ben 
kiadott: Reguly életrajzát közölte az Ifjú-
sági Plutarchban (1860. II.) s a finnek 
történetét a Budapesti Szemlében (VIII. 
1860.), az Idők Tanújában (1866. aug. 
szept. Iromák, epigrammák a Syllabus 
tételeire), a Pesti Hírnökben (1868. okt. 
A győri székesegyházban őrzött szent 
László király fej-ereklyéjének története). 
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Az Egyetemes M. Encyclopaediának is 
munkatársa volt. — Munkái: 1. A ma-
gyar szókötés szabályai. Pest, 1846. 
(Nyelvtud. Pályamunkák III. Szilágyi Ist-
ván koszorúzott pályamunkájával együtt.) 
— 2. A szóelemzés és szóértelmezés alap-
élvei. Sopron, 1853. (Ism. Pesti Napló 
1020. sz.) — 3. Finn nyelvtan Pest, 
1859. (A m. tud. akadémia kiadása.) — 
4. Szent László magyar király ereklyéje. 
U. ott, 1868. (Beszéd a Szent-László-
Társulatnak 1868. szept. 23. Győrött tar-
tott közgyűlésén.) — Lefordította a Kale-
vala finn epos nagy részét (az egész epos 
22,800 verssorból áll és 50 énekre van 
osztva); mutatványokat közölt belőle a 
M. Nyelvészetben (VI. 1861. az I. és II. rúnt). 
a Szépirodalmi Figyelőben (1862. a XXXI 
—XXXVI. rúnt), az Idők Tanújában 
(1867. jan. az L. rúnt). — Kéziratban 
van a Kalevala III—XII. és XXXVII. rún. 

Danteiik, M. í r ó k I I . 3S4. — Akadémiai 
Értesítő 1868. 206. 1871. 231. 1877. 291, 1. — 
Egyetemes .V. Encyclopaedia V I I I . 146. — Sop-
ron 1871. 29. SZ. — Fővárosi Lapok 1871. 171. s z . 
— Uj jtl. Sión 1871. 637. 1. — Petrik K ö n y v é -
s z e t e é s B i b l i o g r a p h i á j a . G y á s z j e l e n t é s . 

Fábián János, esztergomi tiszt, kano-
nok, szül. 1832. jan. 20. Sirákon Hont-
megyében polgári szülőktől; gymnasiumi 
tanulmányainak végeztével a bölcseletet 
Nagyszombatban hallgatta s theologiára 
a pesti központi papnevelőbe küldetett. 
1855. márcz. 14. fölszenteltetett; segéd-
lelkész volt Nagy-Ölveden, 1858. nov. 25. 
helyettes lelki igazgató és tanár lett az 
esztergomi papnevelő intézetben, 1862. 
máj. 15. alsószemerédi, 1874. okt. 27. esz-
tergom-vizivárosi, 1880. máj. 20. érsek-
újvári plébános és 1882. decz. 23. esz-
tergomi tiszt, kanonok lett. — Folyó-
iratokban és lapokban megjelent czikkei: 
a Pesti növendékpapság Munkálataiban 
(1853. Jézus társasága különös tekintettel 
hazánkra, 1854. Lippay György eszter-
gomi érsek élete, Kalászok az egyház-
történelem mezején), a Családi Lapokban 
(1853. Becket Tamás halála), az Ifjúsági 

Plutarchban (I. Eger, 1858. Szent Ágos-
ton, II. Bécs, 1859. Nagy szent Gergely, 
IV. Pápa, 1859. Kopácsy József); a Reli-
gióban (1858. I. Újszövetségi áldozat, 
pályadíjas mű, 1870. A szentírás a világi 
hivek kezében. Természettani érvek a 
pápai tévmentesség ellen, 1872. A római 
pápa csalhatatlansága a vatikáni szent 
zsinat előtt és után, Hitterjesztés, 1873. 
Miért utálja a katholikus egyház az úgy-
nevezett polgári házasságot, A házasság 
polgári oldalai és viszonyai, Tiltakozás 
az amerikai rendszer ellen, 1877. A vege-
táriánusok és a katholikus egyház), a 
Népn. Közleményekben (1858. A szeplő-
telenül fogantatott Szűz Mária, Egy fontos 
tanóra), az István bácsi Naptárában (1859. 
Két testvér), a Kath. Néplapban (1860. 
Egy ifjú levelei édes anyjához, 1862. Egy 
ifjú elmélkedései, A mester és tanítványa, 
1864. Az egyházasfalvi plébánia törté-
nete), a M. Sionban (1864. Alsó-Szemeréd, 
Visk, 1865. Csepregi plébánia, Felső-sze-
merédi templom felirata, Kratochvila Mi-
hály, 1866. Egy plébános mint hitvalló 
az egri börtönben. Egegh, Börzsönyi, 
hontm. plébánia története, 1867. Gyerk 
Hontmegyében, Peceszlény Hontm., 1868. 
Felső-Zsember), a Kath. Lelkipásztorban 
(1866—68. egyházi beszédek), az Uj M. 
Sionban (1873. A lourdesi kegyhely, Szent 

V. Pius pápa, 1875. A fonteti nő és V. 
Henrik), az Egyházi Lapokban (1868. 
Menyasszony avatása), az Érsekújvár és 
Vidékében (1887.14. sz. Érsekújvár 1787.), 
a M. Sionban (1888. Az érsekújvári erőd 
alapítása.) — Munkái: 1. Nagyméltóságú 
gróf Nádasdy Ferencz néhai kalocsai 
érsek élete. Pest, 1854. — 2. Első vagyis 
Nagy Szent Gergely pápa lelkipásztor-
kodásának könyve. U. ott, 1858. (A pesti 
hittani kar által megkoszorúzottpályamű.) 
— 3. Felelet egy tizenegy éves levélre, 
megküldve egy magyarhoni helvét hit-
vallású atyafinak. Esztergom, 1869. (Ism. 
M. Sión.) — 4. A vatikáni szent zsinat 
az 1871—72-iki egyházi évhez alkalma-
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zott szent beszédekben. Pest, 1871—72. 
Három füzet. (Ism. írod. Értesítő 1876.) 
— 5. Constitutiones dogmaticae ss. con-
cilii Vaticani. A vaticáni sz. zsinat által 
hozott határozatok. Esztergom, 1877. (Ism. 
Religio II. 2. sz.) — 6. Érsekújvár haj-
dan és most. .. 1888. — Szerkesztette 
az Isten igéje szent beszédekben czímű 
folyóiratot 1876-tól 1880-ig Esztergomban. 

M. Könyvészet 1876—77.1885. — 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. 10. 1. 
— Zelliger A lajos, E s z t e r g o m - V á r m e g y e i í r ó k . 
Bpest, 1888. 39. 1. és E g y h á z i í r ó k Csarnoka , 
1893. 116. 1. 
Fábián József, ev. ref. lelkész és vesz-

prémi esperes, szül. 1762. febr. 19. Alsó-
Őrsön Veszprémmegyében nemes szülők-
től; Debreczenben tanult, hol 1779. ápr. 
23. a felső osztályokba lépett. A theolo-
giát is elvégezvén, az algymnasiumban 
tanító s 1789. szept. 19-től főiskolai se-
nior volt. Megtakarított pénzével a kül-
földi (genfi s berni) egyetemeket is föl-
kereste s ezen helyeken két évet töltött 
el. 1793-ban haza érkezvén, kevés ideig 
a nagy-szokoli ekklezsiában hivatalosko-
dott ; onnét a veresberényi gyülekezet 
meghívását fogadta el és ott jó ideig 
lelkészkedett, míg utóbb Tót-Vázsonyba 
költözött át. Egyházmegyéje 1800-ban 
tanácsbirájaúl, 1805-ben pedig espereséül 
választá. Meghalt 1825. jan. 29. Tót-Vá-
zsonyban 64 éves korában. — Irt egy 
czikket A kenyérsütésről (Tud. Gyűjte-
mény 1817. VI.) Inkább fordító s átdol-
gozó, mint önálló művelője a természet-
tudományoknak ; azonban nem elégedett 
meg a természetnek könyvekből való 
tanulmányozásával, hanem a veresberényi 
lelkészi lakban egy egész kis természet-
tani szertárt rendezett be; itt kisebb-
nagyobb földtekéken s egyszerűbb termé-
szettani és vegytani készülékeken, a laterna 
magican és Cartesius ördögén kivül volt 
még egy villany-gép is. mely akkoriban 
hazánkban a ritka dolgok közé tartozott. 
— Munkái : 1. Természeti história a 
gyermekeknek. Némely hozzáadásokkal 

és változásokkal a maga költségén ma-
gyarul kiadta. 14 rajztábla rajzolattal. 
Veszprém, 1799. — 2. Természeti tudo-
mány a köznépnek. A babonaságnak 
orvoslására és a köznép közül való kiir-
tására. Egy rajztábla rajzolattal. U. ott, 
1803. — 3. A boroknak termesztésekről, 
készítésekről és eltartásokról való érte-
kezés, melyet franczia nyelven irt nem 
régiben Louis Chaptal, most pedig ma-
gyarra fordított . . . U. ott, 1805. — 4. 
Vizsgálódó és oktató értekezés a szőlő-
mivelésről, A bor, égetbor, közönséges 
és fűszeres eczetek készítésének mester-
ségével együtt. Chaptal, Rozier, Parmen-
tier és Dussieux által, 11 réztáblával. 
Franczia nyelvből fordította, és külömb-
külömbféle jegyzésekkel, azok között a 
szőlő-czukor, és szőlőmag-olaj csinálásá-
nak módjával megtoldotta. . . U. ott, 1813 
—14. Két kötet. — 5. Golumella Lucius 
Junius Moderatus XII könyve a mezei 
gazdaságról és egy különös az élőfákról, 
melyet nemzete javára magyar nyelvre 
fordítva felfedezett. Pest, 1819. Két kötet. 
— 6. Etek-eltartás mestersége. . Appert 
után ford. U. ott, 1833. (Kiadta fia F. 
Gábor.) — Szerkesztette és kiadta a Pré-
dikátori Tárházat (Veszprém, 1805. Négy 
fogás, Látzai Sz. József társaságában. 
Tervrajza Hazai Tudósítások 1806.12. sz.) 
és a Lelki Pásztori Tárházat (Pest, 1818. 
Négy kötetben, ebben jelentek meg egy-
házi beszédei.) 

Kis János, E m l é k e z é s e i I I . 105. — Prédi-
kátori Tárház I I I . I V . 173. 1. — M. Kurir 1825. 
I . 13. SZ. — Hazai s Külf. Tudósítások 1825. 
13. Sz. — Ver. Ofner-Pester Zeitung 1825. I . 
12. SZ. — Tudom. Gyűjtemény 1825. V I . 120. 1. 
— Katona, História Cri t ica, XLI I . 580. 1. — 
Danielik, M . í r ó k I I . — Prot. Egyh. és Isk. 
lap 1879. 31. SZ. ( S z e n t k u t y . ) — Jancsó Bene-
dek, F á b i á n Gábor élete. Arad , 1885. 4. 1. — 
Uj M. Athenás 122. 1. — Petrik B i b l i o g r . é s 
Bakoczi J á n o s sziyes közlése. 

Fábián Juliánná, Bédi Jánosné, ki a 
mult század végén és a jelen század ele-
jén élt Komáromban, nemes szülőktől szár-
mazott és 1795-ben, mint maga irja ez év 
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decz. 26. Gvadányihoz, 30 éves volt. 
Férje, kivel tiz nyarat, tiz telet töltött 
házasságban, a csizmadiaság mesterségét 
gyakorolta ; négy gyermeke közül János 
és Sámuel éltek még ; hogy férjét segítse, 
mindenfélét varrt másoknak és magának, 
különösen főkötők készítésével foglalko-
zott ; kevés jövedelmét ekkép szaporította 
s a gazdasszonykodás mellett verselgetett. 
A versírásra Molnár Borbála könyve 
(Kassa. 1793.) lelkesítette, kivel később 
levelezett i s ; első levelét gróf Gvadányi 
József lovas generálishoz, kit csak híré-
ből ismert, 1795. okt. 24. intézte. A gróf 
barátsággal fogadta az ismeretlen nő 
verses levelét, buzdító verses levélben 
felelt rá és felajánlotta, hogy a levelezést 
ki fogja nyomatni. Utolsó. 17-ik levele 
1796. decz. 10. kelt. Leveleiben részié- j 
tesen megemlékezett élete körülményei- i 

ről. utolsó leveleiben Gvadányi kérésére, 
leírta a komáromi 1763. nagy földindu-
lást. Később Csizi István főstrázsames-
terrel is váltott verses leveleket. Csokonai 
Lillájával (Vajda Juliannával) is barát-
kozott, kit Csokonai 1797. házánál látott 
meg először. 1801. okt. 10. Balog István 
neje lett. Meghalt 1810. márcz. 7. Komá-
romban. — Munkája: Verses levelezés, 
a melyet folytatott gróf Gvadányi József 
magyar lovas generális nemes Fábián 
Juliannával, nemes Bédi János élete párjá-
val, melybe több nyájas dolgok mellett, 
királyi Komárom városába történt siral-
mas földindulás is leirattatott és a ver-
sekbe gyönyörködök kedvéért kiadatta-
tott. Pozsony, 1798. — Kéziratban : 
Versei: gróf Széchenyi Ferenczhez, Ko-
márom, 1803. és Kovachich Márton neje 
Hajósy Johanna emlékezetére, Komárom, 
1806. (Mindkettő eredetiben megvan a 
m. n. múzeumban.) 

.)/. Kurír 1796. I I . 192. 1. — Remény 1851. 
I I . 189. 1. — Toldy, M. K ö l t é s z e t T ö r t é n e t e 
403. 1. — Magyarország és a Nagyvilág 1875. 
42. SZ. — Figyelő I . 1876. V. — Fáylné-Hentaller 
Mariska, A M a g y a r í r ó n ő k r ő l . B p e s t , 1889. 
43. 1. — Takáts Sándor, P é t z e l i J ó z s e f é l e t e . 

291.1. — Petrik Bibl iograpl i iá . ja és Vályi M i k -
lós re f . s e g é d l e l k é s z sz ives köz l é se . 

Fábián Lajos Mór, a kereskedelmi 
akadémia tanára, szül. 1851. decz. 31. 
Kolozsvárt; a gymnasiumot az ottani 
kegyesrendieknél járta s egyetemi tanul-
mányait a Ferencz-József egyetemen 1875-
ben végezte. Az 1875—1876. tanévben 
Sopronban a Csöndes J. Ferencz nevelő-
intézetében működött. 1876-ben Debre-
czenbe ment, hol a piaristák algymna-
siumában két évig tanított. 1878. jún. 2. 
a debreczeni kereskedelmi akadémia ta-
nárának választatott meg, hol jelenleg 
is a mennyiségtant, árííismét, iparmű-
tant és természettant adja elő. — Az 1882-
ben Debreczenben tartott M. orvosok és 
természetvizsgálók gyűlésének természet-
tani szakosztályának jegyzője volt és az 
aug. 26. ülésen értekezett az Anyagván-
dorlás a nagy természetben cz. alatt. A 
hírlapokban több értekezése s alkalmi 
czikke jelent meg, ilyenek : a Kasmirsál, 
Chinai theakereskedés, Szivacsok halá-
szata s elkészítése, Celluloid és gyártása, 
Petroleum, Kávé, Roqueforti sajt, Élvezeti 
szerek, Dohány és használata, Életpálya-
választás sat. Felolvasásokat is tartott 
az iparos ifjak önképző egyletében (Képek 
az állatvilágból, A dohányzás), a debre-
czeni felolvasó kör estélyén (A levegő 
szerepe a természetben, Az állatok társa-
dalmi élete), a kereskedő ifjak önképző 
egyesületében (Modern műipar) és a gö-
mörmegyei tanulmányi kirándulás alkal-
mával Rozsnyón (Vasipar.) — Munkái : 
1. A bor. Debreczen, 1882. (Az ujabb 
időben tett tapasztalatok alapján, tekin-
tettel a hazai viszonyainkra, a szaktano-
dák és a művelt közönség használatára.) 
— 2. Iparműtan tanodai és magán-
használatra. U. ott. 1885. — 3. Gyár-
iparunk és kiállítás. U. ott, 1886. 

M. Könyvészet 1882. 1885. 1887. — Debreczeni 
kereskedelmi akadémia Értesítője 1891. é s Ön-
é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fábián László (felsőőri), orvosdoktor, 
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Közép-Szolnokmegye főorvosa s a jenai 
mineralogiai társaság tagja. — Munkája: 
Az anyákhoz való jó tanácsa Huf daná-
nak a gyermekek testi neveléseknek 
nevezetesebb pontjairól az ő életeknek 
első esztendejekben. íratott, németül 1799. 
esztendőben, most pedig magyarra for-
dította és némely megjegyzésekkel és 
világosításokkal a magyarok szokások-
hoz alkalmaztatva kiadta. Pozsony, 1802. 
— Kéziratban: Felelet Márton István 
által (Tud. Gyűjt. 1818. VI. 122. 1.) fel-
tett problémák 3. pontjára 1818. (A m. 
n. múzeum kézirattárában.) 

Weszprémi, S u c c i n c t a I V . 142. — Katona, 
Histór ia Crit ica XLII . 580.1. — Petrik Bibl iogr . 

Fábián Mihály, ev. ref. lelkész, szül. 
1834. aug. 11. Nagv-Berényben Somogy-
megyében, hol atyja kovácsmester volt. 
1837-ben szülei Kilitibe költözvén át a 
veszprémi káptalani uradalom szolgála-
tába, 1843 őszén a gyönki gymnasiumba 
vitetett, hol az alsóbb bat osztályt végezte; 
azután Kecskemétre ment, hol a felsőb-
beket hallgatta. 1856 tavaszán akadémiai 
rektor lett Baranyamegye Kopács köz-
ségében. hol három évet töltött el. 1859. 
május 1. az első papi vizsgát letevén, 
Pesten lett tanítókáplán a IV. fiúosztály-
ban, egyúttal a IV. gymnasiumi osztály-
ban is tanított némely tantárgyakat. Mi-
után itt egy évet töltött, Laczkó hely-
ségbe (Báranyamegye) ment káplánnak, 
honnét 1861. máj. Őszödre (Somogym.) 
választatott lelkészül; innét 1872. május 
12. Harkányban (Baranyam.) lett lel-
kész, hol jelenleg is működik. — Egyházi 
s neveléstani czikkei megjelentek a Pesti 
Naplóban (1855. Baló B.. Keresztyén 
hittan cz. munkájának bírálata), a Házi 
Kincstárban (1862. A protestáns elneve-
zés honnan származik?), a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban (1862—71. és 1878. ré-
szint saját, részint M. Sinahegyi és Kis 
egyházi káplán álnevek alatt több czikke), 
a Sárospataki Füzetekben (1862. Sokrates 
élet- és jellemrajza és de Wette nyomán : 

Vezérelvek a bibliai történetek, mint az 
isteni kijelentés történelmének oktatásá-
ban, 1863. A filioque toldaléktörténete, 
Mózes küldetése. A kérdések kérdése. 
1864 Az olvasás tanítása, Öt pálmalevél 
Wieland után, 1866. Granvella bibornok, 
Az örmények egyházi tekintetben, 1867. 
A dunamelléki ref. egyházkerület törté-
nete, néh. Tormássy János püspök kéz-
irata után), a sárospataki Prot. Nép-
iskolai Közlönyben (1866. Útmutatás a 
nevelés körében). A Vasadi Balog Lajos 
által szerkesztett Gyakorlati Leikészetben 
(Székesfehérvár, 1874—75.) több eredeti 
s átdolgozott egyházi beszéde jelent meg. 
— Munkái : 1. Halotti búcsúztatók. 
Eszék. 1855. (Németh János kórogyi és 
Tomori Szabó Sándor laczkói rektor-
társaival együtt; ez volt az első magyar 
könyv, mely Eszéken megjelent.) — 2. 
A szent föld, különösen Jeruzsálem képe 
földrajzi és történeti tekintetben. Plitt Th. 
után. Pest, 1860. (Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 404 1., Sárospataki Füzetek 
1861.) — 3. Kalauz a földgömb hasz-
nálatára. Néptanítók számára. U. ott, 
1864. (2. kiadás. U. ott, 1870. Ism. M. 
Prot. Figyelmező. 3. kiadás. Budapest, 
1881. Tót nyelvre is lefordíttatott.) — 
4. Kis természetrajz. Pest, 1864. — 
5. Gusztáv Adolf svéd király, a prot. 
keresztyén hit hős bajnokának s vér-
tanújának életrajza. Pécs, 1874. — 6. Az 
Isten országa az evangeliumi példázatok 
szerint egyházi beszédekben. Schweizer S. 
nyomán. U. ott, 1875. — Kéziratban: 
Hellen régiségek, a m. t. akadémiához 
1869. benyújtott pályamű. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Uj N. Athenás 
123. 1. — Petrik Könyvésze te és Bibliogr. 

Fábián Sándor, gyulafehérvári kano-
nok, szül, 1848. febr. Hiliben Három-
székmegyében ; a theologiát Bécsben 
tanulta, melyet elvégezvén, tanulmányi 
felügyelő lett Gyulafehérvárt; majd a 
püspöki udvarba került és Fogarassy 
Mihály püspök titkára lett. Jelenleg ka-
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nonok, gymnasiumi s finevelőintézeti 
igazgató Gyulafehérvárt. — Czikke : Vá-
lasz Szilágyi Sándor történésznek a Nem-
zetben megjelent czikkére. (M. Korona, 
1885.) — Szerkesztőtárs volt az erdélyi 
r. kath. irodalmi társulat Közművelődés 
cz. közlönyénél (Gyulafehérvár) 1882. 
jan. 7-től 1884. jul. 19-ig. 

M. Sión 1890. 470. 1. 

Fabianics Ignácz, cs. kir. kerületi tör-
vényszéki tanácsos volt Sopronban 1852— 
59-ben; mint I. éves joghallgató adta ki 
a következő latin alkalmi verset: Elégia 
honor. dni Aloysii Richter, sacri ac 
candidi ord. praemonstratensis canonici 
reguláris . . . reg. acad. Cassoviensis in-
terimalis prodirector . . . dum sacram 
nominis diem recoleret . . . ab auditori-
bus juris I. in annum oblata die 21. Junii 
1828. Cassoviae, 1828. 

Staats-Handbuch 1859. W i e n . 

Fabini Frigyes, orvosdoktor, szül. 
1788. nov. 13. Medgyesen Erdélyben; 
miután a gymnasiumot szülővárosában 
elvégezte, 1811-ben a tübingai egyetemre 
ment, hogy az orvosi tudományokat ta-
nulja; ugyanott orvosdoktorrá avatták; az 
orvosi gyakorlathoz megkívántató oklevél 
elismerése végett 1817-ben Bécsben, az-
után Pesten, hol testvére a szemészet 
tanára volt, folytatta tanulmányait és az 
utóbbi helyen is fölavatták orvosdok-
torrá. Azután Medgyesre tért vissza s 
nemsokára reá Beszterczére hivatott meg 
kerületi orvosnak. 1823. aug. erdélyi 
tartományi szemorvosnak neveztetett ki; 
1835-ben ezen állásától megvált és a 
nagysinki szék orvosa lett, mely hiva-
talát 1843-ig viselte, midőn Medgyesre 
ment gyakorló orvosnak. Végre veszteg-
zári orvosi állást vállalt el Oláhország-
ban a Duna mellett; midőn pedig lánya 
ugyanott egy Binder nevű gyógyszerész-
hez férjhez ment, lányánál élt 1864. 
jul. 2-ig, midőn Gyurgvevóban meghalt. 
— Munkatárs volt a dr. Reimann által 
Bécsben kiadott Medizinische Jahrbücher-

nél. — Munkái: 1. Dissertatio medico-
chirurgica de hypopio. Tubingae, 1818. 
— 2. Dissertatio politico-medica de in-
humatione mortuorum, in universitate 
Pesthiensi publicaedisquisitioni submissa. 
Pesthini, 1822. — 3. Pflege gesunder 
und kranker Augen für Nicht-Aerzte. 
Leipzig und Pesth, 1831. (2-ik kiadás. 
U. ott, 1835.) — 4. Das Heilverfahren 
in Krankheiten, wo schnelle Hilfe nöthig 
ist. Hermannstadt, 1846. — 5. Itinerär 
oder Handbuch für Reisende in Sieben-
bürgen. U. ott, 1848. — 6, Reise in 
Italien und zur See nach Spanien. U. ott, 
1848. 

Siebenb. Volksfreund 1845. — Trausch, S c h l ' i f t -
S t e l l e r - L e x i k o n I . 279. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Fabini Rezső. L. Fabínyi Rezső. 
Fabini János, theologiai doktor és 

ág. ev. lelkész, scheuerni nagyszebenszéki 
származású ; lelkész volt 1618—23-ig 
Tábláson (Tobsdorf), 1623-43-ig Barát-
helyen (Pretai); innét 1643. jun. lel-
késznek hivatott meg Segesvárra, hol 
1646. szept. 23. pestisben meghalt. Ettől 
származik a most is élő Fabini-család. 
— Kéziratban maradt munkája : Oratio 
in comitiis Albae Juliae coram Regni 
Transilvaniae Dynastis et Proceribus 
trium Nationum propter Pastorem Bür-
kösiensem ejusdemque Decimas per ejus-
dem loci Nobiles infestatas . . . anno 
1641. m. Julio publice declamata. (Kiadta 
az Archiv für siebenb. Landeskunde 
N. F. I. 203—211.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 280. 1. 

Fabini János, ág. ev. lelkész, szül. 1825-
ben ; Medgyesen végezte 1843-ban a gym-
nasiumot ; a bölcseleti és theologiai tanul-
mányok végeztével 1849-ben ugyanott 
tanító lett, később bogácsi (Bogeschdorf), 
1881 óta pedig barátbelyi (Pretai) lelkész. 
Az ág. ev. házassági főtörvényszéknek 
és a tartományi konsistoriumnak tagja; 
a medgyesi gazdasági egylet elnöke. — 
Munkája: Der Weinbau in Siebenbür-
gen. Hermannstadt, 1860. (Különnyomat 

1. ív sajtó alá adatott 1893. ápr. 29. 
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a medgyesi ág. ev. gymnasium Prog-
rammjából.) 

Z i m m e r m a n n Ferencz sz ives közlése . 

Fabini János Teophil, orvosdoktor, 
kir. tanácsos és egyetemi tanár, szül. 
1791. jul. 5. Hasságon Medgyes-Széken, 
hol atyja ág. ev. lelkész volt; 1799— 
1808-ig Medgyesen és 1808—1809-ig a 
kolozsvári lyceumban tanult; 1810—15-ig 
a bécsi egyetem hallgatója volt, hol az 
orvosi és sebészi tudományokat végezte. 
A rendszeres vizsgák letétele után 1815-
ben a bécsi közkórházban másodorvos 
lett, hol mint szemorvos kiLünt és Beer 
G. J. tanár kedvencze lett. 1816. máj. 11. 
orvosdoktorrá s júl. 12. szemorvossá 
avat ták; okt. visszatért Medgyesre, de 
már 1817. jún. 2. a szemészet tanárának 
hívták meg a pesti egyetemhez, hol 
jún. 27. beigtatták. 1840-ben érdemei 
elismeréseül Ferdinand királytól nemesi 
rangot kapott és 1846-ban kir. tanácsos 
és Pestmegye táblabírája lett. Tagja volt 
a bécsi orvosi fakultásnak és több tudós 
társaságnak. 1845 — 47-ig az egyetem 
rectora volt. Meghalt 1847. nov. 30. 
Pesten. — Orvosi czikkeket irt az Orvosi 
Tárba (II. 1831. A helybeli vérürítések 
czéliránvos használatáról a szem beteg-
ségeiben. VIII. 1832. A szivárványhártya 
hiányáról, XII. 1833. A beteg szemek 
megvizsgálása, 1839. I. Az emberi nem 
némely ritkább rendellenes alkotása és 
beteges volta. 1841. A kancsalság mű-
tételéről), a Gräfe és Walter által szer-
kesztett Journal der Chirurgie-ban (1830. 
Beobachtungen über den grauen Staar); 
irt a berlini Encycl. Wörterbuch der 
medic. Wissenschaften cz. munkába F—i 
jegy alatt és munkatársa volt a bécsi 
Medizinische Jahrbücher-nek. — Munkái: 
1. Dissertatio inauguralis medica de 
Amaurosi. Viennae, 1816. — 2. Doctrina 
de morbis oculorum. In usum auditorum 
suorum. Pestini, 1823. 2. kiadás. U. ott, 
1831.; magyarúl: Tanítmánya a szem-
betegségekről. Fordította Vajnocz János. 

I d . S z i n n y e i J . , Magj-ar í r ók I I I . 

Budán, 1837. Olaszra is lefordították 
(Tre viso, 1831.); németül (Lipcse és Pest, 
1831. 2. kiadása, Lipcse, 1835.) és an-
golul is megjelent; ezen munkából tar-
tottak előadásokat a páduai és harlemi 
egyetemen. — 3. De praecipius corneae 
morbis. Prolusio academica qua diem 
27. Junii 1830. cum regia universitas 
Hungarica Pesthiensis quinquagesimum 
instaurationis annum solenni ritu cele-
braret. Budae, 1830. (Ism. Orvosi Tár 
1831. I.) — Kéziratban: Ars oculistica. 
(dr. Balogh Pál másolata 8-rét 699 lap 
a budapesti egyetemi könyvtárban.) 

Orvosi Tár I I . 183 L. 86 . 1. — Callisen, M e d i c . 

Scl i r i f t s te l le r -Lexikon. Copenl iagen , 1831. 
V I . 150. — Közhasznú Esmeretek Tára I V . 416 . 

— Fejér, His tór ia Aeademiae 145. 1. — Cata-
logi di a lcerni Libri . Pav i a , 1838. Suppl . I. 
76. 1. — Nemzeti Újság 1847 . 601. s z . — Pesti 
Hírlap 1847. 994. s z . — Pauler Tivadar, E g y e t e -

m ü n k rec tora i és cance l l a r j a i 20. — Trausch, 
Schr i f t s te l le r - Lexikon I. 281. — Szinnyei 
Könyvészete . — Petrik B ib l iog raph iá j a és 
gyászje lentés . 

Fabini József Sámuel, ág. ev. lelkész, 
szül. 1794. júl. 28. Hasságon Medgyes-
széken. hol atyja F. Márton szintén lel-
kész volt. ki korán (1802.) elhalván, a 
fiút anyai nagybátyja, Schmidt János 
medgyesi lelkész vette gondjai a lá ; mi-
után a medgyesi gymnasiumban 1813-
ban tanulmányait bevégezte, mint német 
nyelv-tanító Marosvásárhelyt Zeyk Dániel 
házánál szerzett annyit, hogy tanulását 
1815-ben a tübingai egyetemen folytat-
hatta ; 1816 — 18. éveket Livornóban mint 
házi tanító töltötte el. 1818-ban ismét 
Tübingában folytatta tanulását. 1819-ben 
visszatért hazájába és szept. 14. a med-
gyesi gymnasiumnál alkalmazták ; 1828-
ban városi lelkész lett és 1830. febr. 12. 
Valdhidra (Waldhütten) hívták meg lel-
késznek ; 1838-tól fogva hitfelekezetének 
a synodusi s más jogügyi tanácskozások-
nál nagy szolgálatokat tett. 1845. febr. 18. 
riomfalvi (Reichesdorf) lelkésznek és 1852. 
jún. 8. a medgyesi káptalan fő dékánjá-
nak választatott; ugyanazon év aug. 3. 

2 



35 Fabini—Fabinus 36 

Medgyesre hívták meg lelkésznek. 1848-
ban a termesztményi tized eltörlése ügyé-
ben tett munkálataival, ugy a tized-meg-
váltás végett Pesten és Bécsben tett uta-
zásaival a szász papok körében nem 
csekély érdemeket szerzett. Mig legidősb 
fia egyik huszárezredben harczolt, másik 
két fia az erdélyi szászok által fölállított 
vadász-zászlóajba soroztatta be magát 
és az egyik (Tódor) Puchner alatt har-
czolva a piski-hidnál esett el 1849. febr. 9. 
1840. szept. 14. Gräser Dániel és Sámuel 
városi tanácsbeliekkel együtt Medgyesre 
hívta meg a tudomány barátait, kik meg-
alapították az erdélyi honismertető tár-
sulatot (Verein für siebenbürgische Lan-
deskunde czímmel). 1874. júl. 28. nyuga-
lomba vonult és meghalt 1877. febr. 18. 
Teutsch György Dániel, az erdélyi hon-
ismertető társulat elnöke, 1877. aug. 23. 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Munkái: 
1. Der Sachsen Zukunft. Elegie zur 
700-jährigen Feier des Einwanderungs-
Jubiläums. Kronstadt, (1840.) — 2. Lei-
chenpredigt über 2. Petri 1, 13 — 15 
gehalten.. . Hermannstadt, 1843. (Stand-
und Leichenrede bei der Beerdigungs-
Feier weiland des hochw. H. Johannes 
Bergleiter, Superintendenten der A. K. 
V. 10—19. 1.) — 3. An einen hohen k. 
k. Beichs-Rath in Wien. Pro memoria, 
worin die Geistlichkeit der evang. Lan-
deskirche A.C. in Siebenbürgen ihr Gesuch 
um baldige Entschädigung ihres Zehntes 
aus dem Grundentlastungsfonde und in 
Bemessung derselben nach dem Schlüs-
sel der verifizirten neunjährigen Durch-
schnittsfassionen näher begründet. Wien. 
1857. (Binder György Pállal együtt.) — 
4. An Se. k. k. Ap. Majestät Frans 
Josef I.,... ehrfurchtsvolle Danksagung 
für den allerh. bewilligten Vorschuss auf 
denl857-ger Zehntentgangund allerunter-
thänigstes Gesuch der Vertreter der evang. 
Geistlichkeit A. C. in Siebenbürgen.. . 
um Berücksichtigung und Genehmigung 
einiger Hauptpunkte, behufs gerechter 

und baldiger Entscheidung der Zehnten-
entschädigungsfrage. U. ott, 1858. — 5. 
Aufruf an die Glaubensgenossenschaft 
der evang. Landeskirche Siebenbürgens 
zum Anschlüsse an den evang. Verein 
der Gustav-Adolph-Stiftung. Kronstadt. 
1860. — Kéziratban maradt: Bemerkun-
gen und Bemängelungen zur provisori-
schen Vorschrift. Zur Frage der Fundirung 
der siebenbürgisch-evangelischen Landes-
kirche A. B., Über Verarmung, Handels-
bilarA, Inländischer Handel, Die Zünfte, 
Über die Verbindung der evang. Super-
intendentur mit der Birthälmer evang. 
Pfarre, Im Interesse der sächsisch-evan-
gelischen Comitatsecclesien, Die Frage 
des Oberconsistoriums: ob in demselben 
das juridische Element hinfort vorwalten 
soll, Werden unsre geistlichen Ehegerichte 
fortbestehen, Das Diakoneninstitut in 
unserer evangelischen Kirche sat. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 283. 1. — 
Archiv des Vere ins f ü r s iebenb. Landeskunde . 
N. F. XIV. 1877. (Dr. Teu t sch György B.) 
— Petrik Bibliographii ' i ja. 
Fabini Tódor, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1852. ápr. 12. Medgyesen Nagy-Kü-
küllőmegyében; 1870. jún. 12. u. ott vé-
gezte a gymnasiumot; három évig a 
bécsi, lipcsei, berlini s heidelbergi egye-
tem hallgatója volt; 1874. nov. 19. tanári, 
1876. nov. 18. theologiai vizsgát tett. 
1875. márcz. 14-től a nagy-senki főnép-
iskolában és 1877. júl. 24. óta a segesvári 
gymnasiumban tanítja a történelmet és 
földrajzot. — Programmértekezése : Fach-
wissenschaftlicher Katalog der Bibliothek 
des Gymnasiums in Schässburg mit einer 
Einleitung über deren Entwickelung. (Prog-
ramm des ev. Gymn. A. B. in Schässburg 
1880—83. Beiwerth Vilmossal együtt.) 

Programm des ev. Gymn . in S c h ä s s b u r g 
1878. 59. — IVutz N é v k ö n y v 122. — Statisti-
sches Jahrbuch. H e r m ä n n s t a d t , 1891. 36. 1. 

Fabinus Dániel, eperjesi származású. 
— Munkája: Euc^vpt«; De natura logi-
cae. Proponit. . Argentorati 1599. 

Fabinus János. ág. ev. lelkész; a Fa-
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bini-ak őse, poprádi szepesmegyei szár-
mazású volt és 1625-ben Boroszlón, 1629. 
ápr. 29-től Vittenbergában tanult; azután 
Ulésf'alván (Sperendorf) Szepesmegyében 
lelkész volt, bol 1644. aug. 13. Rákóczy 
egy buszárja agyon lőtte. — Munkái: 
1. Exercitium poeticum Vota pro felici 
Novo Anno complexum. Vratislaviae, 
1625. — 2. Vertheitigungsrede für die 
Rechte der evangelischen Ecclesie in 
Bürkösch 1642. (Archiv des Vereins für 
siebenb. Landeskunde. N. F. I.) 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 293. 1. — Bariholo-
maeides, Memor ia Unga ro ru in 133. 1. 

-A Fabinus Lukács, poprádi származású, 
1560 körül mint tanár működött; az-
után Vittenbergában tanult, honnét Ebei-
Pál lelkész 1566. júl. 27. kelt ajánló-
levelével tért vissza hazájába s 1570-ig 
a késmárki iskola rektora volt,; azután 
pedig az eperjesi iskolában tanított. — 
Munkája: Exempla Declinationvm, Et 
Conivgationvm, Que sunt Anima Donáti, 
Vtilissimis Regulis illustrata: Carmina 
Differentiala. Item, Breves Et Pveriles 
praeceptiones de Orthographia, edita in 
vsum Scholae Eperiensis. Eperies, 1573. 
(Ebben említi a szerző, hogy Luther val-
lását követi, de magyar eredetű, s hogy 
Németországon kivűl Rómát is megjárta.) 

Weszprémi, Succ inc ta Medicorum Biogr . 
Cent. Alt . P a r s Pos t . 306. 1. — Genersich, 
D e n k w ü r d i g k e i t de r S t a d t K ä s m a r k I I . 145. 
158. 1. — Franki, Haza i s kü l fö ld i I sko lázás 
92. 108. 201. 249. — Szabó Károly, R é g i M . 
K ö n y v t á r I I . 33. 1. 

y Fabínyi Rudolf, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár és a m. tud. akadémia 
lev. tagja, F. Sámuel kereskedő s taka-
rékpénztári igazgató és Markusovszky 
Hermin fia, szül. 1849. máj. 30. Jolsván 
Gömörmegyében; 1861-ben a rozsnyói 
ág. ev. gymnasiumba vétetett föl; a IV. 
és V. osztályt Iglón folytatta, a gymna-
siumot Rozsnyón végezte 1868-ban ; 
azon év őszén a pesti egyetemen böl-
cselethallgatónak iratkozott be s három 
évig a természettudományi, mennyiség-

tani s részben orvostani előadásokat 
hallgatta; az első félév kezdetétől pedig 
az egyetem vegytani intézetében gya-
korlatilag is foglalkozott. Hadkötelezett-
ségének egyéves önkénytes minőségben 
tett eleget és 1870. jan. 1. tartalékos 
hadnagy lett. 1871. decz. a budapesti 
József-műegyetem ált. kísérleti vegytani 
tanszékénél nyert tanársegédi alkalma-
zást, mely állásban négy évig működött. 
1875, jun. nyert középiskolai tanári ké-
pesítést és jul. bölcseletdoktori oklevelet. 
Az 1875—76. és 1876—77. tanévekben a 
közoktatásügyi miniszter által utazási 
ösztöndíjban részesíttetvén, a németországi 
egyetemeket látogatta. Az első két félévet 
Würzburgban Wislicenus tanár vegytani 
intézetében töltötte. Az 1876. év telén 
Münchenben Baeyer tanár vegytani in-
tézetében egy nagyobb tanulmányon dol-
gozott, melynek czélja az aldehydek és 
phenolok közt vízelvonás által létrejövő 
vegyületek előállítása s azok vegyi vi-
szonyainak megállapítása volt. München-
ben Joliy tanár természettani laborató-
riumában is foglalkozott fénytani és gáz-
elemzési kísérletekkel. Az 1877. év nyári 
szakát Bunsen heidelbergi vegytanár la-
boratóriumában töltötte s itten a Bunsen-
féle qualitativ és quantitativ elemzési 
módszereket sajátította el s e mellett 
Bunsen tanárral együtt dolgozott a pla-
tina-csoport fémeinek elválasztására szol-
gáló legczélszerűbb módszerek megálla-
pításán. A külföldről hazatérvén, 1877 
őszén a budapesti József-műegyetem ált. 
kísérleti vegytani tanszéke mellé segéd-
tanárnak neveztetett ki s még ugyanazon 
év telén a budapesti egyetemen is a 
szerves chemiából magántanárrá képe-
síttetett. 1878 tavaszán állami ösztön-
díjjal küldetett kiPárisba Wurtz tanár labo-
ratóriumába s egyszersmind a párisi 
világkiállítás tanulmányozására. Ugyan-
azon év június 30. neveztetett ki a 
kolozsvári kir. tud. egyetemen az elmé-
leti s gyakorlati vegytan rendes taná-

2* 
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rává, a mely állásban azóta működik. 
A lefolyt 15 év alatt öt izben tett 
hosszabb időre terjedő külföldi tanul-
mányutat Németország-, Svájcz- és Olasz-
országba, többnyire a közoktatási mi-
nisztérium megbízásából és segélyével, a 
külföldi újabb cbemiai intézetek tanul-
mányozására, a Kolozsvárt 1881—83-ban 
épült s vezetése alatt berendezett egye-
temi vegytani intézet érdekében és a 
müncheni, bécsi, frankfurti nemzetközi 
villamos kiállítások tanulmányozása czél-
jából. Háromszor vett részt a német-
országi orvosok és természettudósok 
nagygyűlésén, Heidelbergben, Brémában 
és Halléban. 1888-ban az ő előterjeszté-
sére létesült az egyetemi vegytani inté-
zettel kapcsolatosan a kolozsvári m. kir. 
állami vegykisérleti állomás, melyet az-
óta vezet. Tagja az orsz. középiskolai 
tanárvizsgáló bizottságnak, levelező tagja 
(1891. máj. 8. óta) a m. tud. akadémiá-
nak, a mathematikai és physikai társu-
latnak, az erdélyi múzeum-egyletnek, a 
berlini vegyészeti, a német orvosok és 
természetbúvárok társulatának rendes, 
az országos gyógyszerész-egyesület tiszt, 
tagja, a gyógyszerész-gyakornokok vizs-
gáló-bizottságának elnöke; a kolozsvári 
tud. egyetem mennyiségtan-természettud. 
karának az 1879—80. és 1889—90. tan-
években dékánja volt; világi felügyelője a 
tatrangi ág. ev. egyházközségnek. Tár-
sadalmi téren mint a kolozsvári vörös-
kereszt-egylet alelnöke működik. — Érte-
kezései s czikkei megjelentek a Berichte 
der deutsch, ehem. Gesellschaft cz. folyó-
iratban (1877. Ueber Diphenoläthan), az 
Erdélyi múzeum-egylet orvos-természet-
tud. szakoszt. kiadványában (1879. Ruda-
bányai aranytartalmú telérkőzetek és ol-
vasztott aranygömbök ásványi s vegytani 
vizsgálata, dr. Koch Antallal együtt, 
A jegenyei fürdő vizének vegyelemzése, 
1880. A különböző fémek befolyása in-
dukált áramokra, 1882. A vízről, a leve-
gőről és a talajról, különös tekintettel 

Kolozsvár egészségügyi viszonyaira, 3 elő-
adás. 1889. Vázlatok a chemiából, 3 nép-
szerű előadás, 1892. Mult és jelen a 
cliemiában, 2 népszerű előadás. A böl-
csek köve, Az elemek. Uj eljárás bizonyos 
szerves vegyületek nitrogéntartalmának 
quantitativ meghatározására, 1893. A 
perturbatio hypothesise, kísérleti tanul-
mány), az Acta reg. scient. univ. Clau-
diopolitanae-ban (1880. Vegytani törek-
vések hajdan és most), a Vegytani La-
pokban (1882. Kísérletek a Cailletet-féle 
sürítő-készülékkel, a Beiblätter z. d. Anna-
len d. Physik-ben is, 1883—84. Kísér-
letek Dichinolin synthesisére, Az eczet-
savas aetherek felbomlása magasabb 
hőmérséken I. II., A talajvíz nagymérvű 
megfertőzésének egy esete, A Jod be-
hatása Natrium alkoholatra Benzólos 
oldatban. Nagyfeszültségű elektromosság 
lassú kiegyenlítődésének behatása bizo-
nyos gázelegyekre és a Beiblätter-ben, 
1885. Tanulmányok elegyek és oldatok 
forrásáról és gőzfeszélyéről, 1886. Szer-
ves vegytani tanulmányok : a chinolin-
gyürű képződésének föltételei, a Phenyl-
hydrazin hatása aromás aldoximekre, a 
Piperonal és Vanillin, az Anisaldehyd. 
a Mesityloxid és Phoron és a Benzoin-
nak Phenylhydrazinnal képezett deriva-
tumai, a Benzoylchlorid hatása Benza-
midra és Acetamidra, Asaron. az Asarum 

i europaeum kámfora, A növényi aljak 
meghódolása, Az égés elmélete, népszerű 
előadás, 1887. Beszterczenaszódmegvei 
kaolin, Állandó elektromos áram a szén 
oxydálása által, dr. Farkas Gyula tanár-
ral együtt, ugyanez ismertetve a Comp-
tes Rendus-ban, Az Asaronról, dr. Gáspár 
János tanársegéddel, 1888. A Raoult-féle 
methodusok és az Asaron és származé-
kainak molekulasúlya, dr. Gáspár János-
sal, Az olvadópont depressiója a szén-
vegyek kettős combinatioival, 1889. A 
bácstoroki mészkő, A vízaknai sósforrá-
sok sat.), a m. tud. akadémia Értesítőjében 
(1890. Az elektr. áram befolyása a fémek 
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oldhatóságára) és a Zeitschrift f. physi-
kalische Chemie-ben (1891. Über das 
Raoult'sche Erstarrungsgesetz, 1893. Über 
eigenthümliche Isomerie-Erscheinungen). 
— Munkái: 1. Jelentés a caprondmid elő-
állításának egy módjáról. Bpest, 1874. 
(Értekezések a term. tud. köréből V. 4.) 
— 2. Két isomér Monobromnithronaph-
talinról. U. ott, 1876. (Értek, a term. 
tud. kör. VIL 11.) — 3. Tanulmányok 
az Aldehydek vegyületeiről Phenólok-
kal. U. ott, 1877. (Értek, a term. tud. 
kör. VIII. 6.) — 4. A kolozsvári tud. 
egyetem új vegytani intézete. Kolozsvár, 
1884. — 5. Stereokémiai tanulmányok. 
Bpest, 1893. (Értek, a term. tud. köréből. 
Székfoglaló.) Szerkesztette és kiadta a 
Vegytani Lapokat 1882 őszétől 1,889 vé-
géig Kolozsvárt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876 
—77. és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Fabó András, ág. ev. lelkész, a m. 
tud. akadémia lev. tagja, szül. 1810. 
márcz. 10. Losonczon, szegény szülők-
től ; ugyanott kezdte tanulását is, s Po-
zsonyban az evangélikusok főiskolájában 
végezte, honnan a nógrádmegyei Szontágh 
Pálhoz ment nevelőnek; majd tanárúi 
alkalmaztatott Losonczon (1833.) Két év 
múlva Agárdon lett lelkész, hol lelkészi 
hivatásának és a tudománynak élt. Espe-
rességi s kerületi jegyző, tanácsbiró, több 
bizottság tagja s szorgalmas tollvezetője 
volt. Székácsnak, kivel kora ifjúságoktól 
fogva a legszorosabb baráti viszonyban 
állott, superintendens korában jobb keze, 
leghűbb támasza, eszméinek gyakran tol-
mácsa volt, mert a mit az elnöki székből 
nem lehetett indítványozni, azt Fabó az 
ülnökök sorából indítványozta s vitte is 
többnyire keresztül. A bányakerületi egy-
házi utasítások kidolgozása is rá bízatott 
és ez volt e téren utolsó munkája. Agárd, 
a hol lelkészkedett, tót falu, és ő 38 éven 
át tót pap volt; de a mellett magyar 
iró. Az ujabb korban annyi bajt s egy-
házi téren is oly sok viszályt okozott 

pánszláv törekvések és agitatiók köze-
pette F. hallgatag példájával bebizonyí-
totta, hogy lehet valaki tót prédikátor 
s a mellett nemcsak jó magyar hazaű, 
hanem magyar iró s tudós is. Mint em-
ber szerény, igénytelen, de nyájas, a 
társalkodásban eleven, mint barát hű, 
mint keresztény adakozó volt. Elete vé-
géig szorgalommal olvasott s irt, bár 
szemei meggyengültek. Meghalt 1874. 
márcz. 18. Agárdon. Könyv- és oklevél-
gyűjteményét végrendeletileg a pesti ág. 
ev. iskolának hagyományozta. A m. tud. 
akadémia 1864. jan. 20. választotta lev. 
tagjai sorába. — A Tudományos Gyűj-
teményben 1830-ban jelent meg első 
czikke s azóta több folyóiratba s hír-
lapba saját neve alatt, vagy Ligetfy Andor, 
Ipolytáji, Hegylaki, Daru. Garády álne-
vekkel és névtelenül közlött számos ere-
deti vagy fordított czikket, köztök érdekes-
bek: a Sasban (1833. Franczia táborküldet 
Algírba), a Társalkodóban (1836. Törté-
neti töredékek a hazánkban uralkodott 
pestisről, 1838. Erzsébet Anglia király-
néja, Lafayette, 1839. Foy, 1841. Leve-
lek a magányból, Magyar várak rajzai, 
1847. Franklin), az Athenaeumban (1841. 
Az ág. vall. papok tudományos élete), a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1842—48. 
A Külföld rovat), a Magyarország és 
Erdély Képekben (II. 1853 Agárdi nép), 
az üj M. Muzeumban (1853 — 54. Rosner 
Mátyás és Emich Tivadar, 1856—57. Kő-
szeg krónikája, 1859. Tordas megtele-
pítése), a Prot. Népkönyvtárban (Fari-
zeusok és szadduczeusok, Jeruzsálem, 
Szegények a zsidóknál, Dávid, Egyiptom, 
Házassági ügyek a zsidóknál), a Nép-
tanítók Könyvében (Stockei Lénárd, Mi-
sovicz Mihály, Deccard János), az Iskolai 
Lapban (Komáromi Csipkés György, Fo-
garasi Pap József), a Lelki Kincstárban 
(1860. Ambrózy György, Gróf Bethlen 
Miklós, Bettelheim térítő, Melanchton Fü-
löp), a M. Tudom. Értekezőben (1862. 
Turóczmegyei tudósok, Adalékok Czvittin-
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gerhez), a Hazánkban (I. 1858. A magyar 
szent korona története, V. Ferdinand ő 
es. k. ap. felsége megkoronáztatása 1830-
ban), a Budapesti Szemlében (könyv-
ismertetések), a Századokban (1867. Hor-
váth Mihály kisebb tört. munkái, ism., 
1869. Codex diplomaticus patrius, ism., 
1870. Régi ágyúnevek és föliratok, To-
vábbi adalékok magyarok iskoláztatásá-
hoz külföldön sat., 1871—73. Monumenta 
Hungáriáé historica, ism., Türk Dániel 
naplója 1548-1559., 1872-73. Török-
magyarkori tört. emlékek, ism,, 1875. 
Késmárki Thököly Imre naplói, ism.), 
az Arch. Értesítőben (1870. Agárd), a 
Figyelőben (XVII. XVIII. 1884- 85. Ada-
lékok Czvittingerhez), irt még a Jelen-
korba. Kis-Koszorúba (Selmecz, 1832.), 
Regélőbe, Honművészbe, Hasznos Mulat-
ságokba, Sárospataki Füzetekbe, M. Prot. 
Figyelmezőbe, P. Naplóba, M. Sajtóba, 
Országba s a Győri Tört. és Rég. Füze-
tekbe. — Munkái: J. Czigány adomák. 
Közli Víg Dezső. Pest, 1858. — 2. Szent 
történelem tankönyve. U. ott, 1859. (Pro-
testáns Theologiai Könyvtár II.) — 3. 
Vallásos elmélkedések protestánsok szá-
mára. U. ott, 1861. — 4. Monumenta 
Evangelicorum aug. conf. in Hungaria 
Historica. A magyarországi ágost. vall. 
evangelicusok történelmi emlékei. I. Bre-
vis de vita superintendentium evangeli-
corum in Hungaria commentatio . . . 1751. 
Optima fide recensuit Andreas Schmal. 
II. Andreae Schmalii . . . Adversaria . . . 
1765. Tristissima ecclesiarum Hungáriáé 
protestantium Facies , . . a Matthia Bahil. 
III. Mart. Klanicza, Fata aug. conf. eccl. 
a tempore reformationis ad synodum 
Pesthiensem in comit. Hung., Joh. Simo-
nidae galéria . . . IV. Nachrichten von 
den Lebensumständen und Schriften evan-
gelischer Prediger in allen Gemeinen des 
Königreichs Ungarn . . . von Johann 
Samuel Klein. III. Theil. U. ott, 1861-73 
(Ism. Sárospataki Füzetek 1863. Buda-
pesti Szemle 1865. Századok 1869. M. 

Prot. Figyelmező 1872.) — 5. Beythe 
István életrajza. Értekezés, melyei a 
m. tud. akadémia ülésében, 1864. máj. 9. 
széket foglalt. U. ott, 1866. (Megbővített 
lenyomat a M. tud. akadémiai Értesítő-
ből. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap Révész 
Imre és Bud. Szemle.) — 6. Rajzok a 
magyar protestantizmus történelméből. 
U. ott, 1868. — 7. A magyar és erdély-
országi mind a két vallású evangeli-
cusok okmánytára. I. kötet. U. ott, 1869. 
(Több nem jelent meg.) — 8. Vitnyédy 
István levelei 1652—64. Adalékúl a XVII. 
század politikai s erkölcstörténetéhez. 
U. ott, 1871. (Két kötet. M. Tört. Tár XV. 
XVI. Ism. Századok.) — 9. Az 1662-iki 
országgyűlés. Bpest, 1873. (Ism. Száza-
dok. Pauler Gyula, Pesti Napló 272. sz.) 
— Kéziratai a m. n. múzeumban: For-
gách Tamás IV. Bélának megmentője a 
Sajónál és vegyes tartalmúak. 

31. Akadémiai Almanach 1865. 238. 1. — Prot. 
Kaptár 1866. a r c z k . — 1874 : Magyarország és 
a Nagyvilág 15. SZ. a r c z k . Athenaeum 13. SZ. 
Budapesti Közlöny 77. SZ. Vasárnapi Újság 15 
sz . a r c z k . ( S z á s z K.), Akadémiai Értesítő 72. 
107. 1. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 188. 1. 
( R é v é s z I m r e ) . Századok 2^9. 1. — Szilncly 
Áron, M. K ö l t ö k T á r a I I . V. — Szinnyei Re -
p e r t ó r i u m a , T ö r t é n e l e m I . I I . — Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1875. 9 . SZ. — Prot. Árvaházi Kap-
tár 1875'. — Balogh Ferencz, A m a g y a r p r o -
t e s t áns e g y h á z t ö r t é n e t i roda lma . Debreczcn, 
1879. — Ambrus Mór, V á z l a t o k a l o s o n c z i 
g y m n a s i u m h á r o m s z á z a d o s múl t jából . Lo-
s o n c z , 1885. 33. 1. — Uj M. Athenás. — Petrik 
Könyvésze te és B ib l iog raph iá j a . 

Fábri András, tanár a selmeczi ág. 
ev. collegiumban. — Munkája: Klag-
und Trost - Gedicht. Auff des Acht-
bahren und Wohlgelahrten Herrn Adam 
Voltz, der Ewangelischen Schemnitzer 
Schul wohl-meritirten Collega: wie auch 
ordinarii Succentoris Himmels-Reise, Als 
derselbige den I-ten Mártii, im Jahr 
1706 früh um 5 Uhr, das Leben mit 
dem Tode verwechselte ; und den 7-ten 
drauff volckreich zum Grabe begleitet 
wurde. Aus Schwägerlichem betrübten 
Hertzen auffgeseltzt von And. Fabri P. t. 
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Sch. Schern. Coll. (Nagy ivrét, nyomta-
tási hely nélkül. Német költemény két 
hasábon. A m. n. múzeumban.) 

M. Könyv-Szemle 1S91. 69. 1. 

Fábry Emil, premontrei áldozó-pap 
és tanár, szül. 1846. aug. 30. Komárom-
ban ; 1867. szept. 29. a premontrei ka-
nonokrendbe lépett; 1871. okt. 5. misés-
pappá szenteltetett föl; 1872-től tanár 
volt a rozsnyói főgymnasiumban ; 1875-
ben a budapesti egyetemen a mennyiség-
tant és természettant hallgatta ; 1876 óta 
a kassai főgymnasiumban a természettan 
és mennyiségtan tanára. — Programm-
értekezése : A melegvezetés. (Kassai fő-
gymnasium évi Jelentése 1881.) 

Wutz N é v k ö n y v e 69 . — Schematismus C a -
non ico rum R e g u l a r i u m Ordinis P r a e m o n -
s t ra tens i s . Cassoviae , 1891. 87. 136. 1. 

Fabri Ferencz, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1726. aug. 10. Léván 
Barsmegyében, 1743-ban Bécsben a rendbe 
lépett; több évig hitszónok és hittérítő 
volt Magyarországon ; 1753-ban Kassán 
a poesis tanára ; a rend feloszlatása 
(1773.) után zsigárdi (Pozsonym.) plébá-
nos és lévai egyházkerületi alesperes. 
Meghalt 1791. okt. 1. Zsigárdon. — Mun-
kája : Locumtenentes Hungáriáé sub 
Regibus Austriacis. Cassoviae, 1752. (Ele-
giacus versben.) 

Cataloyus Bibi. Com. Fr . Széchenyi I. 680. 1. 
(Vajkovics I m r é n e k tu la jdoní tva . ) — Katona, 
Histór ia Critica XLI. 579. — Fejér, His tór ia 
Academiae 80, — Stoeger, Scr iptores 76. — 
Necrol. Strigon. 63. 1. 

Fabri Gergely, ág. ev. superintendens, 
F. Péter földmivelő s Stephanides Kata-
lin fia, szül. 1718. márcz. 6. Hrussón 
Gömörmegyében ; Osgyánban és Kézs-
márkon tanult Buchholcz és Sartorius 
a la t t ; azután az utóbbi helyen 1742. 
márcz. a gymnasium subrectora s 1744-től 
a jenai egyetem hallgatója volt, hol 
1747. nov. 23. Kaltschmied Károly Fri-
gyes palotagróf által borostyánkoszorúval 
császári költővé (poéta laureatus) avat-
tatott föl; azután meglátogatta a lipcsei, 

vittenbergai, hallei s erlangeni egyeteme-
ket ; utóbbi helyen egy egész évet töltött 
el. Innét 1748-ban Ansbachon, Nürnber-
gen, Altdorfon, Regensburgon és Bécsen 
keresztül hazájába vissza utazott és 1749-
ben az eperjesi ág. ev. collegium rectora 
lett; ezen hivatalában 18 évig működött 
és különösen a mennyiségtant, költésze-
tet és ékesszóllást adta elő; azután 
ugyanott tót lelkész volt. 1774. aug. 3. 
tisza-kerületi superintendenssé választa-
tott. Meghalt 1779. ápr. 4. Eperjesen. — 
Munkái: 1. Animum acceptorum bene-
ficiorum memorem, ad pedes, univer-
sorum gratiosissimorum dominorum, fau-
torum ac maecenatum suorum, cum 
Kesmarkino, patriae potius, quam hospitii 
nomine carissimo, summo cum dolore, 
fatis tamen sicferentibus, non suae volun-
tati, sed divinae parendo vocationi, exire 
nescius, discederet, tamquam aeternae 
observantiae, perpetuoque duraturae pie-
tatis obsidem, religiosissime, nunquam 
recepturus, deposuit . . . Hely n., 1744. 
— 2. Viro spctabili magnifico, ac perill. 
D. Georgio Radvánszky, Haered. Domino 
in Radván... dignitatem Consiliarii Aulici 
S. Reg. Hung. et Bohém. Maiestatis, tan-
quam eximium fidei, insigniumque virtu-
tum proemium A. 1744. obtentum, tes-
tandae pietatis, et observantiae causa 
mente demisissima gratulatur. Jenae. — 
3. Gantata, qua Generosissimo ac Doc-
tissimo Domino Stephano I. Szirmay de 
Szi rma. . . cum sacram nomini suo diem, 
feria nati Servatoris secunda A. 1744. 
in illustri Salana Academia laetis auspi-
ciis celebraret, observantiam, ac potius 
pietatem suam declarare voluit. U. ott. 
— 4. Colloquium acerbum, allato Je-
nám nuncio, super obitu praematuro, 
moeroreque communi pleno, viri Perill. 
ac Gen. D. Davidis Goldbergeri 
institutum, inter Martinum Sontag, ad-
flictae domui propinquum, et Gr. Fabri 
S. Theol. Cultorem. U. ott, 1746. — 
5. Actus disputationum publicarum V. 
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quo praeside M. Basil. Christiano Wi-1 
deburg F. F. Phil. Adiuncto V. Tbeses 
mathematicas die XIX. Aug. 1747. pub-
lice defendet. U. ott. — 6. Justa suprema 
Viro iuven i . . . dno Georgio Fischero 
. . . cum in illustri propter Salam Pry-
taneo calendis Martiis 1748. praema-
tura morte eruptus, VI. ejusdem mensis 
die efferretur, in templo academico . . . 
publice solüta. U. ott. — 7. Considera-
tiones rei scholasticae ad publicum juven-
tutis patriae emolumentum in melius 
vertendae. Viennae, 1773. — 8. Kdyz 
wysoce urozeny a Slawny Gzerneckého 
a Kamenického zámku urecity pán, pán 
Dessewffi Tamass. Hely n., 1773. (D. 
Tamás halálára irt versek.) — 9. Aurea 
Isocratis oratio bene ac prudenter in-
stituendae vitae rationes complexa. Eper-
jes, 1775. — 10. Vprime napomenutj 
ewangelickych krzestanuw k pilnému 
coykonawánj Dobrych Skutkuvv... 1776. 
(Őszinte megintése a keresztényeknek, 
hogy a jó cselekedeteket szorgalmatosan 
gyakorolják és kötelességeiket teljesítsék.) 
— Albuma, melybe külföldi utja (1744.) köz-
ben, barátaitól emlékversek és mondatok 
vannak bejegyezve és kézirata: Scholae 
aug. ev. Eperiensis Rectorio Homiletica 
Sacra per Michalecz consignata. Modrae 
1767. (a m. nemz. múzeumban.) — Még 
több kéziratot is hagyott hátra, melyekről 
Hörk idézett munkájában emlékezik meg. 

Horúnyi, M e m o r i a I . V i e n n a e , 1775. 654. 1. 
— De Luca, D a s g e l e h r t e Oes te r r e i ch 119. 1. 
— Genersich, M e r k w ü r d i g k e i t e n de r F re i -
s t a d t K é s m á r k I I . 323. — Ersch u n d Gruber, 
Al lg . E n c y c l o p ä d i e XL. 46. 1. — Katona, 
H i s t ó r i a Cr i t i ca XXXIX. 949. 1. — Haan, J e n a 
H u n g a r i c a 62. 1. — Fabó, M o n u m e n t a I . 
190.1. — Hörk, S á r o s - z e m p l é n i e v . e s p e r e s s é g 
t ö r t é n e t e . K a s s a , 1885. 13. 156. 1. és Az ev . 
T i s z a - K e r ü l e t P ü s p ö k e i . K a s s a , 1888. 55. 1. — 
Slovenské Pohlady 1887. 178.1. — Petrik B i b l i o g r . 

4" Fabri György, ág. ev. lelkész, tren-
csén vármegyei származású. — Munkája: 
De ortu, progressu, et fatis bibliotliecae 
Corvinianae. Lipsiae, 1761. 

Horányi, M e m o r i a 1, 651. 

Fábry Ignácé, kassai püspök, szül. 
1792. júl. 28. Sátoralja-Ujlhelyben Zemp-
lénmegyében, hol atyja kincstári tiszt-
tartó volt; alsóbb iskoláit szülővárosá-
ban végezvén, a kassai egyházmegye 
növendékei közé vétetett föl és a bölcse-
leti tanfolyamot Kassán hallgatta; azután 
a pesti központi papnevelőbe küldetett, 
hol a hittudományokat végezte s 1813. 
szept. 1. doktorrá avatták. Papi pályáján 
előbb levéltárnoki, 1817. pedig titkári 
minőségben püspökének oldala mellett 
működött. 1721-ben Monokon (Zemplén-
megye) lett lelkész, hol iskolát nyitott 
és rendezett. 1834-ben Lonovics József 
püspök mellé Csanádra ment és 1835-ben 
kanonok, azután apát, 1843. bosoni püs-
pök, 1847. a nagyváradi tankerület kir. 
főigazgatója, a káptalani javak kezelője 
s a kegyes alapítványok gondnoka lett. 
1848-ban a püspöki szék üres lévén, a 
csanádi megye papsága általános kápta-
lani helyettessé választotta. Lonovicscsal 
Bécsbe ment előbb, hogy a vegyes házas-
ságok ügyét Magyarországban véglegesen 
rendezzék. Az 1848—49. évek alatt a 
politikai dolgoktól visszavonulva élő Fábry t 
Nagyváradon a vésztörvényszék elé idéz-
ték, de a megtartott nyomozásokból kitűnt 
ártatlansága s szabadon bocsátották. 1852-
ben ő felsége kassai püspökké nevezte 
ki; egyházkerületében az iskolákra s egyéb 
jótékony czélokra 90 ezer forintot fordí-
tott és a magáéból százezer forintnál 
többet áldozott; a gót izlésű kassai szé-
kesegyház az ő buzgalmának köszöni 
jelenlegi diszét. 1865-ben papságának 
félszázados ünnepén a király a vaskorona 
első osztályú rendjével díszítette föl; 
1855-ben pápai trónálló, 1857-ben való-
ságos belső titkos tanácsos és 1859-ben 
szentjobbi apát lett. Meghalt 1867. jún. 24. 
Kassán. — Egyetlen tudományos czikke 
melyet ismerek: Die Restauration des 
Elisabeth-Domes zu Kaschau (Mitthei-
lungen der k. k. Centralcommission zur 
Erforschung und Erhaltung der Bau-
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denkmale. Wien, V. 1859.) — Pásztor-
levelein kivül egyházi beszédei kézirat-
ban maradtak. 

Religio 1865. I I . 86. 1. — Egyetemes M. Ency-
clopaedia V I I I . 149. 1. — Egyházi Lapok 1867— 
68. 254. 1. (Végrendele te ) és gyász j e l en t é s . 

Fabri István, ág. ev. lyceumi tanár, 
F. János posztószövő és Csernoch Katalin 
fia, szül. 1751. decz. 26. Hrussón Gömör-
megyében és 1762-től az eperjesi (Sáros-
megye) ág. ev. kollégiumban tanult, hol 
fentartásáról és neveléséről nagybátyja, 
az ottani ev. superintendens Fábri Ger-
gely gondoskodott; 1771-ben Kézsmárkra 
ment, hogy Benczúr József történeti elő-
adásait hallgassa s a német nyelvben gya-
korolja magát; 1772-ben Lőcsén Chrastina 
Illéstől a bölcseletet hallgatta; innét két 
év múlva tanítványával Liedemann Már-
tonnal Debreczenbe ment, hol szintén 
eljárt a főiskolába s a magyar nyelvet 
tanulta. 1776-ban Sopronba ment, hol két 
évig tanult; 1778-ban Altdorfban Doeder-
lein tanárt hallgatta s 1779. téli félévben 
a jenai egyetemen tanult, hol Griesbach, 
Eichhorn, Wideburg és Ulrich voltak 
tanárai. 1781-ben tért vissza hazájába s 
Dessewffy Tamás házánál nevelő lett. 
1784-ben a modori (Pozsonym.) ág. ev. 
gymnasiumhoz nevezték ki tanárnak és 
onnét 1786-ban a pozsonyihoz hívták 
meg. 1789. febr. 2. nőül vette Beyer 
Tereziát, kitől öt lánya s egy fia szüle-
tett. Tudománya különösen a hazai tör-
ténelemben és statisztikában tünt ki. 
Tanításának könnyű modora, a könyvtár 
szaporítása, az alumneum és convictus 
gyarapítása körül szerzett a pozsonyi ev. 
lyceumnál érdemeket. A folytonos tanulás 
aláásta egészségét, 1791 óta csaknem 
folytonosan betegeskedett; a sors csapá-
sai, méltatlankodások és üldözések elfá-
síták kedélyét. Többek közt 1802-ben két 
tanítványa meglopta, 2500 frtot vittek el 
tőle, mely összegnek nagyobb része ide-
genek pénze volt és igy részben neki 
kellett megfizetni; egy másik tanítványa 

pedig nemcsak szemben, de Írásban és 
1807-ben a jenai Literaturzeitung Intel-
ligenzblattjában aljasan és méltatlanul 
támadta őt meg. 1795-től 1803-ig a ly-
ceum rectora volt. Meghalt 1817. márcz. 
16. Pozsonyban. — Munkája : Monumen-
tum pietatis, quod dum sacra semí-secu-
laria in memóriám Joannis Jeszenák de 
Királyfia, et ab eo conditi ante 50 annos 
nobilis convictus ejusdem socii, et gym-
nasii aug. conf. Posoniensis cives anno 
1800. die 15. Januarii laeti gratique celeb-
rarunt hujus convictus ephorus S. F. cum 
suis collegis posuit. Posonii, 1800. (A 
szerző rézm. arczképével.) — Még több 
alkalmi munkája is jelent meg, melyek 
előttem ismeretlenek, (Kéziratban marad-
tak a hazai történelemre s egyházi sta-
tisztikára vonatkozó munkái.) 

Gratae mentis Documentum víl'O c l a r . a t q u e 
doct . d u m d iem n o m i n i suo s a c r a m 26. Dec . 
1808. a b u n i v e r s i s e j u s d e m a u d i t o r i b u s di-
ea tus . Posoni i . — Gross, Joannes, P a r e n t a l e 
s a c r u m in h o n o r e m ac m e m ó r i á m S. F . . . . 
v i r i v i r t u t i b u s m e r i t i s q u e de re s cho la s t i ca 
i m m o r t a l i s , o r a t i one h a b i t a . Posoni i , 1817. 
— Unterhaltungsbla.lt. P r e s s b u r g , 1817. 39. SZ. 
— Ersch u. Gruber, A l i g . E n c y c l o p ä d i e XL. 
46. 1. (Rumy . ) — Mokos, M a g y a r o r s z á g i t a n u -
lók a j é n a i e g y e t e m e n 72. 1. — Petrik Bib-
l i o g r a p h i á j a . 

Fábry István, egri-egyházmegyei plé-
bános, született 1856. febr. 26. Sztárán 
Zemplénmegyében, hol atyja a Sztáray 
grófok uradalmi tiszttartója volt; iskoláit 
Ungvárt, Eperjesen és Egerben végezte. 
1873-ban lett papnövendék. 1879-ben, 
fölszenteltetése után káplán volt Geszte-
réden, Halászon, Apátfalván és Kápol-
nán. Jelenleg Szabolcsmegye Kékese köz-
ségének lelkésze. — Mint hittanhallgató 
három izben nyert munkálataival pálya-
díjat : Az egyházi hatalom függetlensége 
az államtól, Birnak-e joggal az iskolák 
felett az egyház és állam és milyen az 
arány e jogaik között? A pápa csalat-
kozhatlanságáról cz. dolgozataival. Eleinte 
levelezője, később rendes munkatársa volt 
a Magyar Államnak, melyben tőle —br— 
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és © jegyek alatt kritikai, gazdasági s 
vegyes tartalmú czikkek jelentek meg. 
Ezeken kivül két évfolyamot kitevő egy-
házi beszédeiből megjelentek a Jó Pásztor-
ban (1884—85. Nepomuki sz. János nap-
jára, Az év utolsó napjára, 1885 — 86. 
Sz.-Anna napjára, 1886—87. Nep. sz. 
János napjára mutatványok.) 

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 roda lmi téren. Eger , 1892. 78.1. 

Fabri János, orvosdoktor, a hallei 
egyetemen tanult és ugyanott 1737. ápr. 
27. nyert orvosdoktori oklevelet. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de ada-
mante. Halae Magdeb., 1737. 

YVeszprémi, Succincta Med. Biogr . IV. 163. 
— Szinnyei Könyvészete . 

i Fábry János, főgymnasiumi tanár, szül. 
1830. jul. 31. Losonczon Nógrádmegyé-
ben ; a gymnásiumot szülővárosában, hol 
Szilniczky Mihály tanár megkedveltette 
vele a füvészetet, és Selmeczen Breznyik 
János és Király József vezetése alatt, a 
bölcseletet pedig Eperjesen Hazslinszky 
Frigyes és Vandrák András alatt végezte. 
Az 1848—49. szabadságharczban mint 
honvédtüzér, majd mint térparancsnok-
sági segédtiszt vett részt. A világosi 
fegyverletétel után Jánosiban (Gömörm.) 
mint nevelő működött, míg 1850-ben az 
osgyáni ág. ev. gymnasiumba tanárnak 
meghivatott. 1854-ben a bécsi egyetemen 
főleg Ettingshausen András tanár physi-
kai s vegytani előadásait, Leydolt Ferencz 
polyt. tanártól az ásványtant és geologiát 
hallgatta. Az osgyáni és rimaszombati 
gymnasiumok egyesítése után rendes ta-
nári működését a rimaszombati egyesült 
prot. gymnasiumban folytatta s többször 
az igazgatói hivatalt is viselte. Harmincz-
négy évig az összes természettudomá-
nyokat tanította, beszerezvén a szakhoz 
nélkülözhetlen tanszereket és gyűjtemé-
nyeket, behatóbban mégis a természet-
rajzzal foglalkozott. Az 1868—90. idő-
szakban fentartott és igazgatott egy álla-
milag segélyezett felsőbb leányiskolát és 

jelenleg is igazgatója a gömörmegvei 
muzeumnak. észlelője a rimaszombati 
meteorologiai állomásnak és tagja több 
kulturális és tudományos egyesületnek. 
Felolvasó estélyeket rendezett és felolva-
sásokat tartott a felsőbb leányiskola s 
a gömörmegyei ált. tanítóegyesület köré-
ben. Növénygyííjtésének 42 évi eredmé-
nyét rendezett herbariuma foglalja ma-
gában. — Tanulmányait megfelelő növény-
fejlődési és meteorologiai adatokkal közzé 
tette a M. Sajtóban (1857. 248. sz. Igény-
telen szó a hazai füvészet érdekében), 
a rimaszombati gymn. Értesítőben (1858. 
és 1859. Rimaszombat viránva, 1862. 
Adalékok a dísznövények történetéhez); 
az ötvenes és hatvanas években dolgozott 
a Hon, Vasárnapi Újság (1863. A szőlő 
története) és Politikai Újdonságok cz. 
lapokba ; füvészeti kutatásairól irt a M. 
Növénytani Lapokba (nevéről nevezte el 
Richter Aladár a szedernek egy uj, Rubus 
Fabryi Rieht. AI. faját.) Ezeken kivül 
állandó munkatársa volt a Gömör, Gö-
möri Közlöny, Rozsnyói Hiradó, Gömör-
Kishont sat. hetilapoknak és a Magyar 
Nyelvőrnek ; névvel, névtelenül vagy ál-
névvel irt vezérczikkeket, ismeretterjesztő 
s tárczaczikkeket. necrologokat és egyéb 
közérdekű czikkeket. — Munkái: l.Asállat-
tan elemei. Gymnasiumok és ipartanodák 
alsóbb osztályainak használatára. Pest, 
1864. — 2. A növénytan elemei. Gym-
nasiumok és ipartanodák alsóbb osztályai 
számára. U. ott, 1865. — 3. Gömör-
megye viránya. U. ott, 1867. (Külön-
nyomat a Gömör és Kishont egyesült 
vármegyék leírása cz. munkából.) 

Szinnyei Könyvésze te és önéle t ra jz i ada tok . 

Fabri Mátyás, Jézustársasági áldozó-
pap. — Munkája: Vindex Vindiciarum, 
Acatholicae Doctrinae circa Materiam de 
Justificatione, Quas Germanico Libello, 
cui Titulus est: Wunderseltzame Abend-
theuer, so ausz der Lutherischen Lehr 
erfolgen, Opposuit M. Joannes Gracza 
p. t. Gymnasii Novisoliensis Director: 
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Adiectus Pro Svae et Catholicae Doctri-
nae defensione A. R. P. Mattbia Fabro 
e Soc. Jesu. Tyrnaviae, 1649. 

Szabó Károly, Rédi M. K ö n y v t á r I I . 196. 1. 

Fábri Mihály, 'gálosi (Gols) mosony-
megyei kántor. — Munkái: 1. Stille 
Wünsche des Herzens am Namensfeste 
des bochw. . . . Herrn Daniel von Crudy 
Superint. in Pressburg . . . den 21. July 
1815. Pressburg. — 2. Frohe Gefühle 
des Herzens am Namensfeste des hoch-
edelgebohr. Herrn Joseph von Andiássy 
General-Perzeptor und Assessor . . . der 
ev. Gemeinde des löbl. Wieselburger Ko-
mitats geäussert . . . den 19. März 1815. 
(Mindkettő költemény.) 

Fabri Pál, beszterczebányai szárma-
zású, 1754. jul. 20-tól a vittenbergai egye-
tem hallgatója volt. — Munkái: 1. Anti-
quitates medicinae aegyptiacae, quas sub 
praesidio D. Frider. Boerner P. P. medici 
extraord. proposuit . . . 4. Maji 1756. 
Witenbergae, 1756. (Boerner levele Fabri-
hoz : De hungarorum atque hungaricae 
gentis ad ornandam academiam vitte-
bergensem studio ; F. pedig válaszúi irta 
a következő munkát.) — 2. De augusta 
Budensi bibliotheca commentatio. Viro 
Excell. dno Friderico Boernero anno 1756. 
die XV. calend. Julii natalem celebranti 
sacrata. Lipsiae. (Különnyomat a Leip-
ziger gel. Zeit. 1756. XCII1. sz , melyben 
röviden megemlékezik a pécsi, budai, 
pozsonyi akadémiákról és az esztergomi 
s csáktornyai könyvtárakról is.) — 3. 
Eújj.fusxa. De viatoribus ex sacris profa-
nisque prisci aevi institutis subita compre-
hendit dissertatione epistolica eaque nobi-
lissimos doctissimosque viros amicos et 
cives suos ex illustri ad albim academia . . 
in Hungáriám redituros . . . comitatur. 
Wiitebergae, 1757. 

De Luca, Das ge lehr te Oester re ich . Wien , 
1778. — Klein, N a eil r i c h t e 11 I . 34. 1. — Cata-
logus Bibl. F r . Com. Széchényi I. 347. 1. — 
Wallaszky, C o n s p e c t u s 21. — Bartholomaeides, 
Memoriae U n g a r o r u m 263. — Figyelő XVII. 
388. 1. 

Fábri Pál, ág. ev. lelkész, F. Gergely 
superintendens fia, szül. 1752. márcz. 24. 
Hrusován Gömörmegyében; középiskoláit 
Eperjesen és Debreczenben végezte; az-
után az altorfi egyetemre ment, hol theo-
logussá képezte magát. Tanulmányainak 
végeztével egy ideig a Szirmay- és Szu-
lovszky családoknál volt nevelő, 1785-ben 
tokaji lelkész; de már a következő évben 
a győri ág. ev. egyház hivta meg őt pap-
jának, mely hivatalát 45 évig viselte; 
kétszer is jelölték őt superintendensnek, 
de mind a kétszer, csupa szerénységből, 
vonakodott a jelöltséget elfogadni. Meg-
halt 1829. máj. 11. Győrött. — Gyászos 
verseket mondott Institoris Mossóczy Mi-
hály temetésén Pozsonyban 1803. okt. 7., 
melyek azon alkalomból kiadott Justo 
viro cz. gyászbeszédek gyűjteménye végén 
olvashatók. 

Vereinigte Pest-Ofner Zeitung 1829. 40. SZ. — 
Kis János, E m l é k e z é s e i 135. 136. 1. — Cutc-
logus Bibl. F r . Com. Széchényi . Suppl . I I . 
254. 1. — Kazinczy Ferencz M . P a n t h e o n 
(Nemzeti K ö n y v t á r XXXVI. 379.) és Leve-
lezése I I . I I I . 

Fábri Pál, ág. ev. gymnasiumi tanár, 
előbbinek fia, szül. 1790-ben Győrött; 
már 17 éves korában a losonczi gymna-
siumban a rhetorikai osztályban tanított; 
de ezen állását csakhamar elhagyta s 
külföldi egyetemek látogatására ment, 
hol a bölcseletben és a classica philolo-
giában képezte magát. Hazájába vissza-
térvén, a sopronyiak bölcseleti tanszékkel 
kínálták meg; ő azonban a Géczy-csa-
ládnál lett nevelő és közben a jogtudo-
mányokban képezte magát. 1825-ben a 
pesti ág. ev. hitközség hivta meg a hu-
maniórák tanárának 600 váltó-forint (250 
frt o. é.) évi fizetéssel, egyúttal meg-
bízták őt a gymnasium igazgatásával és 
az összes ág. ev. tanintézetek vezetésével. 
1837-ben önkényt kilépett hivatalából. 
1862—65-ben a pesti ág. ev. magyar 
község felügyelője volt. Meghalt 1872. 
jan. 22. Pesten és végrendeletileg 12,000 
frttal növelte az egyház vagyonát. — 
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Munkája: Worte, bei Gelegenheit der 
öffentlichen Translocation und Eröffnung 
eines zweijährigen Unterrichts an der 
Pester evang. Schule Augs. Conf. den 4. 
Sept. 1828. Pesth. — A Szépliteraturai 
Ajándékban (1821.) van egy költeménye 
s a Közhasznú Esmeretek Tárának mun-
katársa volt, hova történeti czikkeket és 
az irók életrajzát irta. 

Doleschall, E. A., Das ers te J a h r h u n d e r t 
aus dem Lehen e iner h a u p t s t ä d t i s c h e n Ge-
meinde. Bpes t , 1887. — Petrik Bibl iogr . 

Fábry Pál, prémontréi kanonokrendi 
áldozópap és tanár, szül. 1842. okt. 5. 
Léván Barsmegyében; fölszenteltetése után 
tanár volt Szombathelyen, 1879-től pedig 
Keszthelyen tanított; jelenleg a jános-
hidai társházban lelkész. — Programm-
értekezései: Mirabeau gróf (Szombathelyi 
r. kath. gymn. Értesítője 1873.), Révay, 
Kazinczy és Vörösmarty hatása nyelvünk 
emelkedésére (Keszthelyi r. kath. gymn. 
Értesítője 1880.) 

Szöllösy Károly, Szerzetes Kendek I. 23. 1. 
— Wutz N é v k ö n y v e 74. 1. — Tokody N é v t á r a 
1891-re 1218. li. 

Fábri Sámuel, ág. ev. lelkész volt 
Kladzányban Zemplénmegyében (1805 — 
26.), előbb (1795—1800.) tanító Hanusfal-
ván (Szepesm.) — Munkája : Zprawa vzi-
tecné zahradné stromy na neylechcegssi 
zpusob vywodit a obchodií na slovensky 
gazyk pfelozená. . . . Eperjes, 1803. (Gei-
ger Xav. Ferencz, A gyümölcsfatenyész-
tésről irt német munkájának fordítása.) 
— Kézirati munkája : Poemation ad D. 
Daniel. Mollerum, studiorum suorum in-
defessum promotorem. 

Hibliotheca Nor i ea Wi l l iana . Al tdorf , 1775. 
V . 121. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Hürk, 
Sáros-Zempléni ev. e spe resség tör téne te . 
Kassa , 1885. 310. 311. 349. 1. 

Fábry Sándor, jogi doktor, Békés-
megye főjegyzője, a gyomai járásnak volt 
főszolgabirája, szül. 1859. márcz. 15. 
Békés-Csabán; iskoláit Csabán, Szarvason 
és Selmeczbányán, a jogot Budapesten 
végezte; doktori dissertatiója: Tanulmány 

a bizonyítás elméletéről. — Már tanuló-
korában feltűnt verseivel; a selmeczi 
lyceumban két évig szerkesztette a Ko-
rány czímű ifjúsági lapot. Később köl-
teményei s egyéb ezikkei legnagyobb 
részt a Békésmegyei Közlönyben és a 
Békésben jelentek meg (1880—92.). — 
Munkái: 1. Békés vármegye az 1890. 
évben. Gyula, 1891. — 2. Békés vármegye 
az 1892. évben. U. ott, 1893. 

Önéletrajzi ada tok u t á n Dombi La jos . 

Fabri (Faber) Tamás, a bárfai ág. 
ev. iskola rektora, hová Stockei utódjáúl 
(1560.) választották meg; innét 1565. 
utolsó napjaiban Selmeczre ment á t ; 
nem sokáig volt itt, mert a bártfai ta-
nács már 1567 elején visszahívta s 1568 
tavaszán elfoglalta a bártfai tanszéket; 
az eddigi fizetéssel (62 frt és 8 frt aján-
dék) meg volt elégedve, de a gabona-
(8 köböl búza) és failletékét (26 öl) emel-
tetni kívánta; továbbá indítványozta, hogy 
a tanulók díjaikat rendesen, hetenként 
mindegyik egy dénárt, fizessék ; legalább 
14 tanuló közköltségen nyerjen ellátást; 
padok vagy ujak készíttessenek, vagy 
legalább a régiek rendbe hozassanak. 
1592-ben bekövetkezett halálaig viselte 
hivatalát. — Munkái: 1. Examen The-
sivm Zvinglianarum de Coena Domi-
n i . . . Bartphae, 1586. (Wagner Mártonnal 
együtt.) — 2. Apologia Examinis Eccle-
siae et Scholae Bartphensis . . . U. ott, 
1590. (Wagner Jakabbal és Sculteti Seve-
rinnel együtt.) •— 3. História Tliuriana. 
U. ott, 1599. (Sculteti Severin Hypom-
nemata cz. munkájában.) 

Klein N a c h r i c h t e n T. 88. — Fabó, Monu-
menta II . I I I . IV. — Franki, Hazai s Kül-
földi I sko l ázás 53. 74. 75. 78. 150. 187. 1. — 
Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I I . 52. 5G. 
81. 1. 

Fabricius Ágost. L, Fabritius Ágost. 
Fabricius Baláss. L. Ssikssai Fabri-

cius Baláss. 
Fabricius (Tolnai) Bálint, tanár és 

prédikátor ; a zsidó nyelvet oly kitűnően 
értette, hogy nem magyarnak, de zsidó-
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nak tartották. Előbb Tolnán volt tanár 
és prédikátor ; innét eltávozván Baranyá-
ban lett lelkész és a mohácsi egyház-
kerület seniora. — Munkája: A Szent 
János látásánac 12. részéből való Enek. 
Hely n.. 1579. (Egyetlen példánya a Nagy 
István könyvtárában volt.) — A refor-
mátusok régi énekes könyvében egy ének 
is van tőle, melyet a XLIII. zsoltárból 
készített. 

Lampe, His tor ica Eccles. R e f o r m . 669. — 
Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I . 86 1. 

Fabricius Bálint, ág. evang. lelkész, 
apoldai (Trapold) erdélyi származású volt 
és 1619-ben Thornban tanult ; mint se-
gesvári diakónust 1623-ban hivták meg 
lelkésznek Apoldára, hol 1645-ben meg-
halt. — Munkája : Bisquisitio de Formis 
Stili variis, exhibita juxta consultationis 
modum in Gymnasio Thorunensi, per 
Oratiunculas aliquot concinnatas... 1619. 
(Tizenkét beszéd.) 

Seivert, N a c h r i c h t e n 82. — Trausch, Schr i f t -
s te l ler-Lexikon I. 290. 1. 
Fabricius Dávicl. L. Fábriczy Dávid. 
Fabricius György (falkensteini), ág. 

ev. lelkész és koszorúzott költő; Teschen-
ből, hol udvari prédikátor volt, jött 1609-
ben Kassára, hol 1617-ig volt lelkész. — 
Munkái: 1. Festa festorvm; Hoc est 
Trivm Concionvm in Svmmis Anni Fes-
tivitatibus nempe Nativitatis Christi, Pas-
chatis et Pentecostes, Ad Populum Cas-
soviensem habitarum Idea. Cassoviae, 
1611. — 2. Excubiae Angelicae seu tres 
Conciones de Angelis. Olsuae, 1611. 

Klein, Nach r i ch t en I . 69. 1. — Fabó Monu-
m e n t a I. I I . IV. — Szabó Károly, Rég i M. 
K ö n y v t á r II . 93. 1. 

Fabricius István. L. Szakmári Fabri-
cius István. 

Fabricius János, gymnasiumi tanár, 
dobrai, árvamegyei származású; tudo-
mányosan képzett, de heves természetű 
ember volt, miért is sok kellemetlenséget 
kellett szenvednie; Vitnyédi pártfogásá-
val és segélyével a tübingai, 1664. jan. 
21-től a vittenbergai s az 1667. nyári 

félévben a jenai egyetemet látogatta; 
hazájába visszatérvén, Breznóbányán ta-
nított, azután Kassán első tanár volt. 
A vallási villongások alatt, magára vonta 
a jezsuiták haragját és saját főnökeivel 
is viszályba keveredett; ezért kénytelen 
volt 1672-ben Kassát elhagyni s vándor-
lásai közben végre Nagy-Szebenbe érke-
zett, hol 1673. ápr. 24. az ottani gymna-
siumban nyert tanári állást és 1675. ápr. 
16. az iskola rektora lett; még azon év 
szept. 22. meghalt u. ott vérhasban 40. 
évében. — Munkái: 1. Dissertatio de 
Ubietate Universalium. Magdeburgi, 1665. 
(Melyben jóltevőjéről Vitnyédiről is meg-
emlékezik.) - - 2. Dissertatio theologica, 
de Vnitate Sensus Literalis, Cujusque 
Dicti Scripturae Sacrae . , . Leutschoviae, 
1667. — 3. Examen Discursus P. Helo-
vitii, quondam Academiae Tyrnaviensis 
Rectoris. . . U. ott, 1667. — 4. In Nomine 
Jesu! Dissertatio Apologetica, In Qua 
Theses Prooemiales Controversiarum Fi-
dei, Matthiae Sambar, in Collegio Casso-
viensi Jesuitico Controversiarum Profes-
soris. . . Examinantur, Discutiuntur, et 
Refutantur. Conscripta.. . anno 1669. 
(Lőcse.) — 5. Exercitatio Theologica, de 
Distinctionibus Voluntatis Divinae 1. in 
Absolutam et Conditionatam, 2. In Ante-
cedentem et Consequentem, 3. In Effxca-
cem et Inefficacem; opposita Johanni 
Maccovio... Leutschoviae, 1669. — 6. 
In Nomine Jesu. Solidissimus coelestis 
Veritatis Malleus, Quo Zephyrium Sam-
bario-Debredianum Ovum. . . concussit, 
contrivit et disjecit . . . Cassoviae, (1670. 
2. kiadása Brassó, 1674.) — 7. Theses 
Theologicae De Scriptura Sacra Quas 
Favente Divina Grat ia , . . . ad diem 30. 
Augusti . . . ad Ventilandum proposuit. 
Respondente Michaele Czinnio Rudaliense 
h. t. Gymn. Cibin. Praef. Cibinii, 1674. 
— 8. Theses Theologicae, De Deo Op-
timo Maximo. . . Resp. Leonh. Conrado 
Rosaevallense. U. ott. — 9. Adamas 
Coelestis Veritatis, Quo Veritatis exper-
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tem Pvmicem Sambario-Debredianam, 
falso appellatum : Lapillum Danielis. . . 
contrivit. Theopoli . . . (Brassó, 1674.) — 
Kézirati munkája : Syllecta et Program-
mata 1670—75. (a m. nemzeti múzeum 
kézirattárában.) 

Bod, M. A t h e n á s 79. — Horányi. Memoria 
I. 659. — Seivert, N a c h r i c h t e n 79—82. 1. — 
Comides, Bib l io theca 132. — Katona, His tór ia 
Critica XXXVI. 726. — Bartholomaeides, Me-
moriae U n g a r o r u m 105. — Budapesti Szemle 
IV. 1858. 229. — Fabó Monumenta I. I I . IV. 
— Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 285. — 
Figyelő X V I I . 388. — Szabó Károly, R é g i M . 
K ö n y v t á r II . 300. 322. 338. 365. 36'}. 371. 1.— 
Mokos Gyula, Magya ro r szág i t anu lók a jena i 
egye temen 23. 1. 

Fabricius János, ág. evang. lelkész, F. 
Mátyás betléri pap fia, 1698. nov. 7-től 
Vittenbergában tanult; hazájába vissza-
térvén 1702-től a kassai tót ev. egyház-
nál volt lelkész; innét 1706-ban Kövibe 
ment és a kis-honti egyházkerület seniora 
volt. Meghalt 1734-ben Taksonyban, hol 
1719 óta lelkészkedett. — Munkái: 1. 
De hebraeorum altari suffitus disp. IV. 
et VII.; praeside M. Davide Germanno. 
Vittebergae, 1699. — 2. Dissertatio de 
vegetabilis magicis; praeside M. Joh. 
Heuchen vindobonensi. U. ott, 1700. 

Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 196. 
és Comita tus Gömör iens is Not i t ia 416. 1. — 
Uj 31. Athenás 545. 1. (Fabó.) 

Fabricius József. L. Fdbritius József. 

Fabricius József Keresztély, ág. ev. lel-
kész, F. János lelkész fia, szül. 1766. jan. 
22. Segesvárt; atyja 1769-ben és öregatyja 
F. András apoldai lelkész 1774-ben el-
halálozván, Róth Pál, atyjának egyetemi 
barátja s a fiúnak keresztapja, akkor 
brassói tanár, az árva fiúról atyailag 
gondoskodott, iskolába járatta Brassóban 
és 1786-ban a jenai egyetemre küldötte. 
Hazájába visszaérkezvén, előbb mint se-
géd, 1789. mint tanító (collega) és 1791-ben 
mint lector működött az ottani gymna-
siumban. 1797-ben a prázsmári (Tartlau) 
beteg lelkész mellé rendeltetett segédnek ; 
ennek halálával 1798-ban pedig városi 

lelkész lett. 1810-ben gymnasiumi rek-
tornak hivatott meg ; végre 1825. nov. 27. 
rendes lelkészszé választották Prázsmá-
ron, hol 1851. júl. 30. meghalt. — 
Czikke : Nekrolog des Herrn Draudt, 
Pfarrers in Zeiden und Prodechanten 
des Burzenländer Kapitels. (Siebenbürg. 
Quartalschrift VII. 1801.) — Munkái: 
1. Die Wohlfahrt und Blüthe der säch-
sischen Nation in Siebenbürgen wird 
vorzüglich dadurch bewahrt und beför-
dert, wenn in derselben für gute Schulen 
gesorgt wird. Eine Schul-Rede zur Er-
öffnung der feierlichen Herbst-Schul-
Prüfung des Jahres 1815. Hermannstadt, 
1816. — 2. Ode auf die höchst ersehnte 
glückliche Ankunft JJ. Majestäten des 
Kaisers und Kaiserin von Oesterreich 
Franz I. und Karolina Augusta zu Kron-
stadt in Siebenbürgen den 13. September 
1817. Kronstadt, 1817. — 3. Lieder auf 
die höchst erwünschte Ankunft JJ. Ma-
jestäten des Kaisers und der Kaiserin 
von Oesterreich Franz und Karolina 
Augusta zu Kronstadt in Siebenbürgen 
den 13. Sept. 1817 für die Schul-Jugend. 
U. ott. (A 2. és 3. sz. munka a bécsi 
Sammler cz. hírlapban is megjelent 1818-
ban.) — 4. Entwurf einer neuen Ein-
richtung der Kronstädter evang. Knaben-
schulen. (1812. máj. 5. a brassói con-
sistoriumnak beterjesztetett és általa 
máj. 10. elfogadtatván, a következő is-
kolai évben életbe léptették. V. ö. Dück, 
Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. 
Kronstadt, 1845. 106—108. 1.) — Kéz-
iratban : Reformatio Scholarum Barcen-
sium simul cum Reformatione Ecclesia-
rum feliciter peracta. Festo Reformationis 
Seculari tertio in Auditorio Gymnasii 
Coronensis d. 22. Dec. A. 1817 publice 
praelecta. Addito Indice Scriptorum a 
divis Reformatoribus Coronensibus Typis 
vulgatorum. 

Trausch, Schr i f t s te l l e r -Lexikon I . 288. 1. — 
Petrik B ib l iogr . I. 737. 1. (Hibásan v a n a 
név , Ke r tbeny , U n g a r n s Deutsehe Drucke , 
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146. 1. u t á n , F . J á n o s Keresz té lynek i rva . ) 
— Mokos, Magyaro r szág i t anu lók a j e n a i 
e g y e t e m e n 76. 1. 

Fabricius Károly. L. Fábritius Ká-
roly. 

r Fabricius Miklós, ág. ev. lelkész 
Trencsénmegyéből; 1667-ig illavai rektor 
volt és 1668-ban ugyanott diakónus lett. 
Az 1674-ben a pozsonyi törvényszékhez 
megidéztetvén, ottan megjelent, de bá-
torsága és hithűsége a halálos ítélet ki-
mondásán hajótörést szenvedett, s félel-
mében aláirta a térítvényt, melyben, a 
hazában maradhatás feltétele mellett, 
hivataláról lemondott 1674. máj. 10. — 
Munkája: Lessus in Funere Spectabilis 
ac Magnificae Dominae Dn. Elisabethae 
Thököly de Kismark, Spectabilis ac Mag-
nifici Domini Dn. Stephani Petroczy de 
Petrocz, . . . Consortis desiteratissimae, 
22. Martij Anno 1662. placidissime vita 
functae. . . accomodatus, Trenchinij. — 
Latin verse van Fabó, Monumenta IV. 
420. 1. 

Fabú, M o n u m e n t a I V . 41. 135. 1, — Rácz 
Karolt/, A pozsonyi vé r tö rvényszék áldozatai 
1674-ben 57. 1. — Szabó Károly, Régi M. 
K ö n y v t á r II . 274. 1. 

Fabricius Pál. — Munkái: 1. Gratu-
latnr Rudolpho insignia Regni accipienti. 
Viennae, 1572. — 2. Schreib-Calender 
Auff das Jahr nach der Geburt Christi 
unsers Seligmachers. 1576. Wien. (Artaria 
Ágost tulajdona a bécsi könyvkiállításon 
1882-ben.) — 3. Schreib-Calender auff 
das Jahr nach der Geburt Christi unsers 
Seligmachers 1590. U. ott. (A bécsi városi 
könyvtár tulajdona a könyvkiállításon 
1882-ben.) 

Franki, Haza i s Kül fö ld i I skolázás 376. 1. 
— M. Könyv-Szemle 1882. 190. 1. 

Fabricius Sebestyén, ág. ev. lelkész, 
kuttenbergi csehországi származású, hol 
atyja Schmidt János mint vagyonos pol-
gár élt; iskoláit szülővárosában a je-
zsuitáknál járta ; atyja halála után özvegy 
anyja titkon az ág. ev. vallásban nevelte 
fiát; felsőbb tanulmányait Regensburg-

ban, Nürnbergben, Augsburgban és Ulm-
ban hallgatta ; innét Magyarországba jött 
és Pozsonyban értesült anyja haláláról 
és hogy szülői örökségét a jezsuiták le-
foglalták. Pozsonyból Bazinba ment és 
egy év múlva 1647-ben Illavára, hol a 
földbirtokos Ostrosith és Kaiinka Joachim 
lelkész diakónusának avatta és papnak 
szentelte föl; 1649-ben Pratoviczra (Tren-
csénmegye) ment lelkésznek. 1651-ben 
báró Ostrosith Mátyásné udvari papjának 
tette; miután a kath. papok sok kelle-
metlenséget okoztak neki, Atrakra (Nyit-
ram.) ment lelkésznek; miután az ül-
dözések, nyomor és betegség kilencz év 
múlva innét is elűzték, hivatal nélkül 
bolyongott és Vácznál a törökök elfogták 
és két évi fogság után, 1664-ben Besz-
terczebányára s azután Lőcsére került, 
hol akkor a pestis dühöngött, mely négy 
nap alatt három gyermekét elragadta; 
Lőcsén néhány évig lelkészi teendőket 
végzett; innét Szepes-Olasziba ment lel-
késznek, hol 16 hétig maradt; azután 
Ladtián Kassa mellett volt lelkész, hol 
négy évig békességben élt. 1672-ben 
Kolozsvári István kath. pap által onnét 
is elűzetett és a magyar száműzött lel-
készekkel Lausnitzba Szászországba köl-
tözött ; egy ideig Zittauban tartózkodott, 
végre Drezdában meghalt. — Munkája: 
Spina pungens seu descriptio vitae eius 
adflictissimae. Drezda, 1679. (Németül 
irta le ebben viszontagságos életét.) 

Trusius Hiob, S t a t u a in pe r ennem mnemo-
synen exu lum Hungá r i áé . Lipsiae, 1687. — 
Burius, Micae. Posoni i , 1864. 166. 1. — Fabó, 
Monumen ta IV. 133—139. 1. 

ti Fabricius (Tolnai) Tamás, ev. ref. 
lelkész, külföldi egyetemen tanult és 1581 
táján haza jővén, eperjesi tanító lett; 
innét 1586-ban a vittenbergai magyar 
tanulóknak egy aranyat küld. 1593-ban 
Kézsmárkon a Tököliek udvari papja, 
1597-ben pedig sárospataki lelkész lett, 
mely hivatalát rövid ideig viselte, mert 
1599-ben elhalt. — Munkái: 1 .Disceptatio 
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de cjuaestione: an imagines in templis 
vei etiam privatim ad usum sacrum sint 
tolerandae ? . . . 1594. — 2. Modesta et 
Christiana lJisceptatio . . . (Debreczen.) 
1593. — 3. Exarmatio Scuti Laniani 
(Debreczen), 1597. 

Bod, M. Atl ienas 298. 1. — I.ampe, His tór ia 
Eccles . 597. 1. — Fabú, Monumenta I . 11. 
I I . 131. — Franki, Hazai s Külföldi I sko lázás 
86. 1. — Figyelő X V I I . 388. — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y t á r II . 65. 71. 1. 

Fabricius Tóbiás, erdélyi származású. 
— Munkája : Disputatio de Deo trino 
et uno, Praes. Christoph. Pelargo Franco-
furti habita. Francofurti, 1595. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 289. 1. 

X Fabriczy (Fabricius) András, ág. ev. 
lelkész, F. Dávid lelkész és Jeney Anna 
Mária fia. szül. 1751. aug. 20. Pazdicson 
Zemplénmegyében ; tanult Pazdicson, 
Eperjesen és Sopronban; bevégezvén a 
bölcseleti, theologiai s jogi tanfolyamot, 
az 1774—75. éveket a jenai egyetemen 
töltötte, Mint az Ujházy-család nevelője 
Holló-Lomniczon, Budaméren és Budán 
nyolcz évig működött. 1784-ben Nagy-
Lomniczra (Szepesm.) hívták meg lel-
késznek, hol az ő buzgalmából épült a 
templom. 1789-ben Poprádra ment lel-
késznek, hol ottani működése alatt új 
iskolát létesített és az új templom alap-
köve letétetett. 1805-ben Nicolai Sámuel 
superintendens mellett az összes szepes-
ségi ev. egyházi községeket látogatta s 
ezen kánoni egyházlátogatásoknak tör-
téneti adatokban gazdag jegyzőkönyveit 
szerkesztette. A tiszai evang. kerület 
egyházrendezete összeállításában Berze-
viczy Gergely kerületi felügyelővel oly 
kiváló részt vett, hogy ezen egyházren-
dezet Fabriczy-Berzevicziana coordinatio-
nak neveztetett el. A XIII szepesi vá-
rosok esperességének élén 1810—13-ig 
mint alesperes, 1813—25-ig mint főespe-
res állott és annak történetét megírta; 
1808-ban superintendensnek volt kije-
lölve. Templomfölszenteléseknél és egyéb 
ünnepélyes alkalomkor a megyében mint 

I kedvelt szónok ő tartotta a szent be-
szédeket. Neje Abhortis Augustini Klára 
volt, A.A. Sámuel szepesszombathi lelkész 
és híres geologus leánya, kivel 41 évig 
élt. Meghalt 1830. jan. 23. Poprádon és 
jan. 27. temetésén Klein Sámuel felkai 
tudós lelkész tartott fölötte német halotti 
beszédet. (Parentation . . . Lőcse, 1830.) 
— Munkái: 1. Das Verlangen der From-
men nach dem Hause des Herrn. Eine 
P red ig t . . . welche bey dem ersten Gottes-
dienste in dem neu errichteten Bethause 
zu Gross-Lomnitz im Jahre 1785 den 
2. Weinmonat . . . ist gehalten worden. 
Leutschau. — 2. Lieder, welche bey dem 
ersten Gottesdienste in dem . . . neu er-

I richteten Bethause zu Gross-Lomnitz ab-
gesungen werden im Jahre 1785. den 
2. Weinmonath. U. ott. — 3. Catechismus 
Dr. Martini Lutheri. U. ott, 1795. — 

4. Gradus consangvinitatis et affinitatis 
aug. et helv. confessioni addictis in Hun-
garia prohibiti. quos ex .edicto matri-
monial! enodavit. Cassoviae, 1814. — 
5. Coordinatio rei religionalis ecclesias-
ticae aug. conf. evangelicae Tibiscanae 

i secundum leges religionales, canones 
synodales, usum et habito respectu re-
centiorum benignarum resolutionum re-
giarum. Leutschoviae, 1815. — 6. Predigt 
den 22. Juny 1817. bey der Einweihung 
unserer neuen Kirche . . . gehalten. U. ott, 
1817. (Drei Predigten von Sam. Klein, 
nebst einer vierten von . . .) — Kéziratban 
maradi : Supplementa ad históriám exe-
cutionis Eperiessiensis anno 1687 sub 
commissione Caraffiana peractae és 
Annotationes ad theatrum Eperiessiense 
anni 1687. — Egy czikke : Beschreibung 
eines halbversteinerten Ochsenkopfes, 
megjelent a Bredetzky, Beiträge zur 
Topographie des Königreichs Ungarn 
(IV. Wien, 1805.) cz. gyűjteményes mun-
kában. 

Zeitschrift v o n und fü r Ungern I I I . 1803. 
381. 1. — Haan, J e n a Hungar i ea 82. — Petrik 
Bibl iogr . I. I I . — Kazinczy Levelezése I. és 
D ian i ska Andrá s szives közlése. 

2. iv sajtó alá adatott 1893, máj. 4. 
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Fabriczy (Fabricius) Dávid. ág. ev. 
lelkész, F. Dávid, Csáky István gróf gaz-
datisztjének, ki hü szolgálata jutalmául 
tőle Folkmár szepesmegyei helységben 
két nemesi házhelyet és egy vashámort 
nyert, és Roskovánvi Anna fia, szül. 
1716. decz. 15. Roskovánban Sárosme-
gyében ; előbb u. ott nagyatyja házánál 
és Pazdicson nevelkedett; atyjának 1731-
ben történt halála után a lőcsei s eper-
jesi főiskolában, hol magát privát leczke-
adással tartotta fenn. a gymnasiumi s 
theologiai tanfolyamot végezte. A vitten-
bergai egyetemről, melyen 1741. jul. 18-
tól tanult, a porosz háború miatt, egy 
királyi rendelettel, a többi ott tartózkodó 
magyarokkal együtt, 1743. juniusban haza 
hivatott; azon év végén a kis-szebeni 
ág. ev. középiskola rektorává választatott 
meg; 1745-ben a pazdicsi (Zemplénm.) 
egyházban mint rektor. 1746-tól fogva 
pedig, miután jul. 19. Beszterczebányán 
Hruskovicz Sámuel superintendens által 
fölszenteltetett, mint lelkész 26 évig mű-
ködött, mire 1772. febr. 2. meghalt Hi-
vataloskodása egész idejében különbféle 
nehéz vallási küzdelmekben állott. — Ii't 
magyar és tót egyházi verseket, agendai 
magyar beszédeket és imákat, melyek 
kéziratban maradtak, nevezetesen: Ordo 
circa administrationem sacrae Domini 
coenae observandus, az az az Ur szent 
vacsorája kiszolgáltatásának rendje (ma-
gyarúl), Nábozne o povinnostech éloveka 
na smrtedlné posteli lezicího premyslo-
vání . . . (A halálos ágyon fekvő ember-
nek kötelességeiről áhítatos elmélkedések, 
előadva az Ur népének az 1753. egyházi 
év kezdetén adventi isteni tiszteletnél, 
most pedig egy úri család különös hasz-
nálatára benső szívesség jeléül felajánlva 
egy az Ur segedelmében bízó prédikátor 
által), Brevis consignatio eorum, quae 
facta sunt cum ministris Evang. Ecclesiae 
Hung. in eorundem condemnatione 1673 
-—1676 (a család birtokában). 

Bartholomaeides , Memor iae Unga ro rum 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar Í rók I I I . 

245. 1. — Fabó, Monumenta II . és D i a n i s k a 
Andrá s szives közlése. 

Fabriczy Gyula, ügyvéd, F. Sámuel 
ügyvéd és Scultety Mária Izabella fia; 
tanult Lőcsén, Kézsmárkon és Pozsony-
ban, hol Stromszky superintendens és 
Kovács-Martinyí gondozására bízatván, 
jogi tanulmányait befejezte s az ottani 
evang. lyceumban mint a magyar társa-
ság kiváló tagja vezérszerepet vitt Az 
ügyvédi vizsgát 1845-ben Pesten letette 
s Zsivorának, majd Zsedényi Edének 
segédje volt. A hazafiúi törekvésekben 
lelkesedéssel vett részt és a megyei gyű-
léseken is igyekezett eszméit érvényre 
juttatni; személyesen érintkezett Széchenyi 
István gróffal, Bajzával, Klauzállal, Vörös-
marty Mihálylyal és a 40-es évek egyéb 
kiváló férfiaival. Később is. midőn a 
Coburg herczegi uradalom, a Szirmay, 
Probstner és más előkelő családok ügyé-
szévé lett, megszaporodott ügyvédi teen-
dői mellett is kedvvel foglalkozott az 
irodalommal. Meghalt 1854. május 25. 
Lőcsén ideglázban. — Irt érdekes ország-
gyűlési tudósításokat a Pesti Hírlapba, 
Erdély mostani helyzetéről s több czikket 
a jogi tudományról és a magyar irodalom 
akkori kérdéseiről. 

Dianiska Andrá s szives közlése. 

Fabriczy János, megyei főmérnök, F. 
András ág. ev. lelkész főesperesés Abhortis 
Augustin Klára fia, szül. 1800. máj. 13. 
Poprádon ; tanult szülővárosában. Kézs-
márkon és Lőcsén; egyetemi tanulmá-
nyait 1819-ben Pesten és 1820—21-ben 
Bécsben végezte. Miután Raisz szepes-
megyei főmérnök mellett egy évig mű-
ködött, 1823-ban az árvái uradalom mér-
nökévé neveztetett ki. 1830-tól 1849-ig 
Szepesmegye főmérnöke volt. A szabad-
ságharczban a haza ügyének kiváló szol-
gálatokat tett; ezért több hónapig fog-
ságot szenvedett. Azután nagyobb ura-
dalmak tagosításával foglalkozott; szabad 
idejét a tudománynak, természetnek és 
a politikának szentelte. 1860-ban Szepes-

3 
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megye főmérnökévé ismét megválasztatott, j 
mely állásáról 1861-ben a Schmerling-
féle provisorium bekövetkeztével, lekö- I 
szönt és előbbeni visszavonultságába tért. 
Meghalt 1865. máj. 13. Lőcsén. — Sze-
pesmegyének haladásán fáradozva, annak 
művelődésére s közügyeire befolyást gya-
korolt; előszeretettel foglalkozott a magas 
Tátrával, melynek egyes csúcsait és völ-
gyeit ismételten bejárta s átkutatta. Czik-
kei: A középkárpátok és vidékök meg-
mért magasságai (Uj M. Museum 1856. 
I.), Alphabetisches Verzeichniss der ge-
messenen Meereshöhen in den Centrai-
Karpathen und deren Umgebung (Mit-
theilungen des ungarischen Forstvereins 
III. 1857. Pressburg); egyes czikkei meg-
jelentek még a bécsi Wandererben (1850 
—56.), az Erdészeti Lapokban (1856-tól) 
és a lőcsei Zipser Anzeigerben. 

Fabriczy János, ág. ev. tanítóképző 
tanár Eperjesen, hol 1879. febr. óta ta-
nított és 1893. ápr. 10. meghalt 43 éves 
korában. — Program mértekezése: Tan-
anyag és módszer (Eperjesi evang. ker. 
collegium Értesítője 1887.) — Munkája: 
Elemi számtan. Alsó tanintézetek, taní-
tók és magántanulók számára. Bpest, 
1886-87. Három rész. 

Eperjesi ev. ker. collegium Értesítője 1879. 

45 . 1. — 'V. Könyvészet 1887. — Sárosmegyei 
Közlöny 1S93. ÍR. SZ. 

Fabriczy Kornél, vasúti mérnök és mű-
szaki felügyelő. F. Sámuel ügyvédnek és 
a m. tud. akadémia tagjának fia, szül. 
1839. szept. 3. Lőcsén Szepesmegyében; 
atyjának és nagybátyjának (F. János 
Szepesmegye főmérnöke) vezetése mellett 
gondos nevelésben részesült; a gymna-
siumot 1850—57-ben Lőcsén végezte, hol 
főképen Gretzmacher János és Grün Dé-
nes tanárok voltak befolyással kiképez-
tetésére; 1857—58-ban a bécsi, 1861 — 
63. a karlsruhei s zürichi műegyetem 
hallgatója volt és különös előszeretettel 
foglalkozott a művészettel és műtörténet-
tel. 1864-ben mint mérnöksegéd nagy-

bátyja mellett a Szepességen. 1865-67-
ben vasúti építéseknél Erdélyben és Wür-
tenbergben, 1868-tól pedig a magyar 
állami vasutak szolgálatában működött. 
1871—73-ban a gömöri vasutak kiépíté-
sénél a felügyelőség vezetésével bízták 
meg; 1874—76-ban fontosabb bizalmi 
állásokban Budapesten a központi igaz-
gatóságnál volt alkalmazva. Műtörténelmi 
tanulmányok czéljából 1876—78 - ban 
Olaszországban, főkép Rómában és Ná-
polyban, 1878—80-ban pedig Párisban 
és Londonban tartózkodott. Hogy egész 
idejét kedvelt tudományának szentelhesse, 
1878-ban az állam szolgálatából kilépett 
és 1880 végével Stuttgartban telepedett 
le, hol Ziegler Zsófiát vette nőül. Azóta 
több izben utazott Olaszországban; a 
levéltárakban és könyvtárakban kutatván, 
felfedezései s közlései által a műtörté-
nelemnek több eddig homályos és fontos 
kérdését földerítette, mely kutatásaiért 
az olasz és német tudósok^zaktekintélynek 
tartják. Ámbár évek óta szülőföldétől 
távol él, a magyar hazának fejlődését, 
tudományos, művészeti s kulturális törek-
véseit figyelemmel kiséri; anyanyelvén 
kivűl a modern nyelveket teljesen bírván, 
mint német, olasz és franczia író is szak-
májában nagy hírnevet szerzett. — Szak-
lapokban megjelent hosszabb czikkei s 
tanulmányai: a lipcsei Zeitschrift für 
bildende Kunst-ban (1878 — 79. Die natio-
nale Kunstausstellung zu Neapel im Jahre 
1877., 1881—82. Die französische Sculp-
tur der Gegenwart, 1883. Domenico da 
Cortona und das Hotel de Ville zu Paris. 

1884. Die Medailleure der Renaissance, 
1885. Die Sammlung Davillier im Louvre, 
Ausgrabungen auf Delos, 1888. Die Gar-
tenhäuser des Palazzo Giustiniani zu 
Padua; ezekenkivűl számos rövidebbczik-
ket és könyvbirálatokat irt ezen folyó-
iratnak Die Kunstchronik cz. mellék-
lapjába) ; a müncheni Allgemeine Zeitung 
melléklapjában (1883. 242—244. szám 
Sigismondo Malatesta ein Tyrann der 
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Renaissancezeit, 1884. 265. 1886. 83. 84. 
1887. 13. sz. Die Medaillen der italieni-
schen Renaissance. 1885. 149. sat. sz. 
Die Renaissance Frankreichs und Italiens, 
223. 224. sz. Eine Künstlerfamilie der 
Renaissance, 1889. 261. sz. Justi's Velas-
quez-Biographie, 1892. 89. sz. Müntz's 
Geschichte der Renaissancekunst); a ber-
lini Repertórium für Kunstwissenschaft-
nak 1885 óta rendes munkatársa, ebben a 
franczia és olasz műtudományi irodalom 
ujabb termékeit ismertette s számos rövi-
debb közleményeket i r t ; a nürnbergi 
Kunst und Gewerbe czímű folyóiratban 
(1886. Ein bisher unbekanntes Werk Ad-
riano Fiorintini's, Das florentinische Mu-
seum von Wandteppichen, 1887. Wand-
teppiche deutschen Fabrikats aus dem 
Schlosse zu Neuberg an der Donau, Die 
Plaketten der Renaissance és több kisebb 
czikk), a párisi Courrier de L'Art-ban és 
melléklapjában (1885. Une oeuvre de 
l'Adriano Fiorentino, 1887. Benevent Es-
quise d'un voyage en Italie. 1888. Nou-
veaux renseignements sur Giovan-Cris-
toforo Romano, Notes sur le buste de 
Montegna et sur une medaille de Spe-
randio, 1889. Diego Velasquex par Ch. 
Justi); a florenczi Arte e Storia-ban 
1886 óta több czikket közölt, (legjelenté-
kenyebb: 1891. La Badia di Fiesole, 
ezen apátság építésére vonatkozó s általa 
felfedezett oklevelek közlése); a római 
Archivo storico deli' Arte-ban 1888 óta 
kritikai s apróbb közleményein kívül 
(1890.0peredimenticatedi Nicolod'Arezzo, 
Luciano Laurana e il Palazzo Prefetizio 
di Pesaro, Guiliano da Majano archite tto 
deli' Decomo di Faenza, 1892. Lo Spedale 
di S. Maria degli lnnocenti a Firenze, j 
Iluomini singhularj in Firenze del MGCGC 
innanzi, 1893. II taccuino d'un artista | 
ollandese nel Museo di Stuttgart); a j 
párisi Gazette des Beaux Arts-ban (1892. 
Nouveaux recherches sur Donatello et 
son élévé Vellano.) — Munkái: 1. Zur, 
Kunstgeschichte der Hohenstaufenseit. I 

Leipzig. 1879. (Különnyomat a Zeitschrift 
für bildende Kunst-ból.) — 2. II Libro 
di Antonio Billi e le sue copie nella 
biblioteca nazionale di Firenze. Firenze. 
1891. (Különnyomat az Archivo Storico 
Italiano-ból, melyben Vasarinak egyik 
főbb forrásának ő általa fölismert két 
kézirati másolatával foglalkozik.) — 3. 
Filippo Brunelleschi. Sein Leben und 
seine Werke. Stuttgart, 1892. (Legfonto-
sabb müve. melyről Wölfflein H. mün-
cheni s Janitschek H. lipcsei tanárok, 
Müntz J. párisi, Fontana G. firenzei s 
Guoli D. római tudósok a szaklapokban 
elismerő bírálatokat írtak) 

Dianiska András lőcsei ág. ev. lelkész 
szives közlése. 

Fabriczy (Fabrici) Lajos, bölcseleti 
doktor, világi pap; az 1800—1. tanév 
második felében a mezőgazdaságot tár-
gyalta a pozsonyi akadémián; innét 400 
frt fizetéssel a pesti egyetemhez a mező-
gazdaság tanársegédjének nevezték ki, 
mely hivatalát 1806. márcz. 14. foglalta 
el ; 1809-ben pedig mint másodtanár 
(rendkívüli) működött. Meghalt 1810. aug. 
2. Pesten. — Kézirati munkái: Proble-
mata nonnullo in globo terraque resol-
venda 1772. (a budapesti egyetem könyv-
tárában), egy Oryktognosiát is hagyott 
hátra, mely egész Magyarországra kiterjed. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1810. I I . 11. SZ. 
— Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1S10. 63. SZ. 
— Alig. Literatur Zeitung. H a l l e U. L e i p z i g , 
1810. 332. sz. — Ortvay, Száz év egy hazai 
fő i sko l a életéből 156. 1. — Pauler Tivadar, 
Budapesti Egyetem Története 403. 1. — Aec-
rol. Strigon. 86. 1. 

Fabriczy Sámuel, ügyvéd, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, F. András ág. ev. 
lelkész és Ab hortis Augustini Klára fia, 
szül. 1791. márcz. 18. Poprádon Szepes-
megyében ; első oktatását a poprádi ev. 
iskolában nyerte, hol a latin és magyar 
nyelvet is megtanulta; a syntaxisból 
1803-ban kilépvén, Wittchen házi okta-
tása mellett bevégezte a rhetorikát. 
1805—6-ban a lőcsei ev. lyceumban 

3* 
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Liedemann Márton tanártól a theologiát, 
egyháztörténetet és aesthetikát, Fuchs 
Jánostól a bölcseletet, Häuser János Sá-
mueltől az anthropologiát és physikát 
tanulta s a franczia nyelvben is gyako-
rolta magát. 1807-ben a kézsmárki lyceum-
ban Aderján István tanártól, kivel benső 
barátságban maradt, a hazai törvény-
tudományt, Podkoniczky Ádámtól a poli-
tikai tudományokat és diplomatikát. Mihá-
lyik Dánieltől pedig a gazdászatot hall-
gatta. Thaisz András volt itten legkedve-
sebb barátja, ki nagy befolyással volt 
későbbi irodalmi működésére. 1808-ban 
jogi gyakorlatra Miskolczra ment és Eöt-
ves Miklós megyei főügyésznél, 1809-ben 
pedig Eperjesen Várady Szakmáry Dániel 
megyei főügyésznél működött. 1810. nov. 
29. ügyvédnek esküdött fel és több hóna-
pig egy sárosmegyei család ügyeinek 
rendezésével foglalkozott. 1811. szept. 
Okolicsányi János Tornamegye főispánja 
kinevezte ti tkárává; ezen, valamint a 
következő években a pozsonyi ország-
gyűlésen részt vett és van der Nath Henrik 
grófot, kinek diétái követe volt, az ország-
gyűlés eseményeiről értesítette. «Kimond 
hatatlanul gyönyörködtem a dietai vita-
tásokban (irja önéletrajzi jegyzeteiben), 
méltán mondhatom, hogy kevés publi-
cistái ismereteimnek legnagyobb részét 
ezen országgyűlésnek köszönhetem.> Az 
országgyűlés után még két évig őrmezőn 
Zemplénmegyében Okolicsányi János fő-
ispán lakhelyén tartózkodott és ezen 
megye táblabirájává választatott; szabad 
idejét franczia s olasz munkák tanulmá-
nyozására fordította. 1814-ben Berzeviczy 
Gergely, a kor egyik jelesebb, nagyművelt-
ségű publicistája, ügyvédének meghívta, 
mire Szepes-Lomniczra, költözött; itt is-
merkedett meg Beudant F. S. híres fran-
czia geologussal, kit a Kárpátok átkuta-
tásánál kisért. Gsáky Emmánuel gróf fő-
ispán 1816-ban kinevezte Szepesmegye 
aljegyzőjévé. 1818-ban táblabírójává; 
1828-ban, midőn ügyvédi foglalatosságai 

nagyon megszaporodtak, lemondott a 
jegyzőségről, azonban a megye közügyei-
ben részt vett és a bizottságok tagjává 
megválasztatván, az országgyűlési köve-
teknek adott utasítások kidolgozásánál 
is 1825-től 1847-ig közreműködött. 1820-
ban a tiszai ág. ev. superintendentia fő-
jegyzőjévé. 1826-ban a szepesi XIII város 
esperességi felügyelőjévé és 1832. márcz. 
9. a m. tud. akadémia levelező tagjává 
választatott meg. 1841. aug. 17. a fő-
jegyzőségről lemondván, Abaujvármegye 
táblabírója, 1847-ben pedig Szepesmegyé-
nek főtáblabírója lett. A megyei gyűlé-
seken a legkényesebb kérdésekben is az 
ő szava döntő befolyással volt és az 
udvari kanczelláriához intézett több nagy 
fontosságú felterjesztés, péld. a paraszt-
lázadás alkalmából, az ő tollából szár-
mazott. 1847. júl. 5. a tiszai egyházkerü-
let főfelügyelőjévé választották meg; 1848. 
ápr. 24. vallás- és közoktatási miniszteri 
tanácsosnak kineveztetvén, a fővárosba 
költözött és budai tartózkodása alatt 
Bártfay Lászlóval, Szontagh Gusztávval. 
Toldy Ferenczczel, Vörösmartyval, Helme-
czyvel. Klauzállal, Bajzával, Szemere 
Pállal és különösen Széchenyi István 
gróffal, kivel később is levelezett, gyakran 
érintkezett. A szabadságharcz után vissza-
tért Lőcsére, hol ügyvédkedéssel és az 
irodalommal foglalkozott. 1854-ben a 
lőcsei ev. egyház megválasztotta felügye-
lőjének. Neje Scultéty Mária Izabella, 
kivel 1821. jún. 19. házasságra lépett, 
1855. szept. 1. a cholerában meghalt, 
egy évvel előbb fiát, F. Gyulát, temette 
el. Meghalt 1858. márcz. 18. Lőcsén. 
Szalay L. helyesen megjegyzé (P. Hirlap 
1844) róla: oly alapos tudományú, mint 
szerény férfiú; büntetőjogi elemeit alkot-
mányos nézetek s józan elvek jellemzik; 
vannak, kiknek hirök nevök nagyobb, 
mint érdemeik, s vannak ismét mások, 
kik nagyobb dicsőségre méltók, mint a 
mennyi jutott nekik; Fabriczy ez utóbbiak 
közé tartozik. — Irodalmi munkásságát 
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1819-ben kezdte, midőn barátja Thaisz 
András Tud. Gyűjteményében könyvbirá-
latokon kívül, több közérdekű nagyobb 
czikket is írt, többnyire névtelenül, vagy 
F. S. betűk alatt (1819. VIII. A Berzeví-
czyek nemzetségének előideje, 1820. II. 
Kárpáti vándorlások, VII. Lipócz fürdője 
s környéke, Gondolatok a régi s újabb 
nemzeteknek némely nevezetesebb vitézi 
költeményeiről, VIII. Törvénytudomány-
beli kérdések, 1822. V. Berzeviczy Gergely 
életirása, VIII. Gondolatok némely állítá-
sokról, melyek professor Krug filozofiai 
munkáiban találtatnak, 1823. I. Az esküd-
tek székéről, VIII. Szepes vármegyének 
statistikai átnézése nemzetgazdaságbeli 
szempontból, 1824. V. Az ág. vallású ev. 
tiszamelléki superintendentiának rövid 
esmértetése, 1825. II. A rezzentőről és a 
véle rokonos megfogásokról, 1829. X. 
Aesthetikai és philologiai eretnekségek), 
a Társalkodóban apróbb elbeszélések 
(1834. Ibrahim és Boxolane, 1835. Charité, 
Lucius Apulejus után, 1837. Charicléa, 
Heliodor után kivonatban ; 1832. A tűzi-
fák melegítő ereje; továbbá Füzér a 
Törvénytudományból cz. alatt, többnyire 
névtelenül: 1833. A csődítő perekről, Az 
erdőkről, A perbeli taksákról, 1834. A 
vámokról, A birói zálogról, A halálbünte-
tésekről, Az ősiségről. A birák felelőssé-
géről, 1835. A történeti jogról, Az itélet-
tiltásról. Az országgyűlési törvényszünet-
ről, 1836. A deportatióról, 1839. A felebb-
vitelről, A természeti jogról, 1840. Az 
emberi akarat szabadságáról, A részegek 
vétségeiről, A szabad királyi városok 
szerkesztéséről, A városok befolyásáról a 
törvényhozásba, A magyar keresztnevek-
ről, Az úrbéri terhek örök ároni meg-
váltásáról, 1841. A megengedő és köte-
lező törvényről az úrbéri kiváltásokra 
alkalmazva, A papi jószágokról, A házi 
adónak a nemesség általi fizetéséről. A 
tiszti ügyész feljebbviteléről büntető 
perekben, A népnevelésről, 1842. A taní-
tókról és szülékről, A községekről és a 

tanítók fizetéséről, 1848. A megyei törvény-
széki bírák választásáról), a Figyelmező-
ben (1837. Szlemenics Pálnak Fenyítő 
törvényszéki magyar törvényéről, bírálat, 
1839. Az új úrbér dolgában kijött némely 
munkákról), az Athenaeumban (1840. Egy 
tekintet a két kamarai rendszerre. 1842. 
Egy pár szó a német egyetemek mellett), 
a Budapesti Híradóban (.1846. 399. 400. 
402. sz. Mittermaier, Die Mündlichkeit 
cz. munkájának ismertetése), a Jelen-
korban (1844—46. sok jeles értekezés s 
törvényjavaslat: A városi kijelölés s vá-
lasztások ; magánrendszer, korteskedés, 
két kamarai rendszer, ősiség, vallási re-
versálisok tágyában, 1847. 464. 1. Birói 
önkény, 43. sz. Igénytelen nézetek az 
ágost. hitvallású egyetemes gyűlés választ-
mányának az egyházrendezést tárgyazó 
javaslatái-a, 1848. Éhnyomort elhárító 
törvények), az Új M. Muzeumban (1852. 
A hatalmaskodási büntetés falusi közsé-
gek ellen.) — Munkái: 1. Elementa juris 
criminalis hungcirici. Leutschoviae, 
1819. (A kézsmárki lyceumban és egyebütt 
vezérfonalúl használtatott.)— 2. Manuale 
procuratorum. Pestini, 1828. (2. kiadás 
1835. 3. kiadás, 1841. U. ott. Ezen mun-
kát 1820-ban irta, többen lemásolták és 
vala ki az ő tudtán kívül, névtelenül kiadta.) 
— Kézirati munkái közül, melyek a család 
birtokában vannak, nevezetesebbek: A 
hatalmaskodási perekről való elmélkedés, 
Állam, egyház s tudomány, A soltészek-
ről, Törvényjavaslat az ősiségről; Über 
das Recht der Selbstvertheidigung, Über 
Selbstständigkeit des Charakters, Über 
den Nutzen des heiligen Abendmahls in 
Rücksicht auf das Ganze der christlichen 
Kirche, Über den Umgang mit Leuten 
von schlechtem Rufe, Über die Befrie-
digung gerechter Erwartungen, Über den 
Missbrauch der Satyre, Über die Pflicht 
nicht unter seinem Stand zu heirathen, 
Über den Geist des Protestantismus, 
Charakterbilder von dem ungarischen 
Landtage zu Pressburg 1811 und 1812, 
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Tagebuch von Szinve-Lipócz 14. Juli bis 
31. August 1813, Gemischte Ehen, Über 
die Freiheit des Willens, Über die grie-
chische, katholische und protestantische 
Kirche in ihrem Verhältniss zum Fort-
schritt, Über den Zehent, Der Protes-
tantismus in Ungarn, De recolenda me-
moria Christi in sacra coena, Systema 
legislationis criminalis, Compendium his-
tóriáé civilis. Juramentum episcoporum 
catholicorum, Sur la déstination de 
l'Avocat. Sur l'union perpetuelle du 
bonheur et de la vertu. Sur le devoir de 
contenterles justes attentes d'autroui, Sur 
l'explication naturelle des miracles, Sur le 
but de la mort de Jesus, Sur la fermeté 
du caractére, Magyar-német szók jegyzéke 
a m. tud. akadémia meghagyásából, Tage-
buch einer Reise von der Zips nach Wien 
im J. 1825., Könyvbirálatok: Tanulmány 
gróf Széchenyi Istvánnak Világ cz. mun-
kájáról (a censura kinyomatását nem en-
gedte meg),Örtel. Was glauben die Juden? 
értekezések : Zerstreute Gedanken über 
die Ilias, Über die Aeneis, Über das be-
freite Jerusalem von Tasso, Über die Hen-
riade von Voltaire, Über den Oberon von 
Wieland, Über Campe's Seelenlehre sat. 

Philosophiai Pályamunkák. I . 114. 135. 1. — 
Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 176. 1. — Ferenczy 
é s üanielik, M a g y a r í r ó k I. 127. 1.— Evang. 
Wochenblatt 1858. 12. 14. 21. SZ. — Hl. tudom. 
Akadémia Almanachja 1863. 289. 1. — Petrik 
Bibliogr. és Dian i ska A. szives közlése . 

Fabris Antal, trinitarius szerzetes, 
Komáromi származású. — Munkája: Echo 
resonans, oder Cherubinisch-Seraphini-
scher auf Erden wiederhallender Lob-
Gesang . . . an dem hohen Titular-Fest 
dess Barfüssen-Ordens der allerheil. Drey-
faltigkeit in eigener Closter-Kirchen zu 
Gross-Comorn, da sie ihre Würdens-
Wahlen erneuerte. Pressburg, 1734. 

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

Fabris Girolamo. — Munkája: Saggio 
di topografia storico-fisico-medica del 
litorale Ungarico. Fiume, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fabritius Ágoston, orvosdoktor és 1884. 
nov. óta gyakorlóorvos Brassóban, F. 
József brassói főorvos fia. — Munkái: 1. 
Fortschritte auf dem Gebiete der Medicin. 
Kronstadt, 1885. (Kronstädter Gemein-
nützige Vorträge I.) — 2. Über den heuti-
gen Stand der Altersstarextraction. 
Hermannstadt, 1891. (Különny. a Mitthei-
lungen-ból.) — 3. Das kön. ungarische 
Landesaugenspital in Kronstadt. 1892. 

Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 90. 1. 

Fabritius József, orvosdoktor, szül. 
1818. nov. 18. Segesvárt; szülővárosában 
1837-ig, azután a bécsi egyetemen tanult, 
hol 1845-ben orvosdoktorrá avatták; 1853-
tól brassói cs. kir. törvényszéki orvos 
volt; 1877. aug. 30. városi főorvos lett 
Brassóban, hol jelenleg is működik. — 
Munkái: 1. Die Mineral - Quellen zu 
Zaizon in Siebenbürgen. Naturhistorisch 
und medicinisch dargestellt. Wien, 1845. 
— 2. Ist Kronstadt eine ungesunde 
Stadt? Kronstadt, 1887. — Egy czikke 
van a Falusi Gazdában (1864. A marha-
vész ellenszere.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Gusbeth, Z u r G e s c h i c h t e d e r 
Sani tä t s -Verhä l tn i sse in Krons tad t . 1S84. 
Fabritius Károly, ág. ev. lelkész, or-

szággyűlési képviselő s a m. tud. aka-
démia lev. tagja, F. Károly könyvkötő 
és Schuller Karolina fia, szül. 1826. okt. 
28. (Trausch szerint nov. 6.) Segesvárt; 
beteges gyermek lévén, gymnasiumi tanu-
lását szülővárosában, kivált a latin nyelv-
ben, kevés sikerrel folytathatta, de később 
az elsők között haladva, kitűnő ered-
ménynyel végezte. 1847 őszén Lipcsébe 
ment theologiára s belépett a Wachs-
muth tanár vezetése alatt álló történelmi 
seminariumba. Az 1848. mozgalmak élén-
ken hatottak az ottani magyar ifjakra. 
kik között ő is, az alkotmányos szabad-
ság mellett lelkesedve, a külföldi lapokba 
irogatott. 1849-ben végezte be egyetemi 
tanulását és, bár szűk pénzügyi viszonyok 
közt, gyalog beutazta Szászországot, el-
látogatott Berlinbe s innét a Rajna vidé-
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kére ; az ottani tudósok segélyével kutatta 
a XII. században Magyarországra kiván-
dorló szászok nyomait; e czélból beutazta 
a Köln és Brüssel közti vonalat és tanul-
mányozta az ottani nyelvjárást. Buvár-
lataiban azonban a beállott tél és pénzé-
nek fogyta akadályozta ; visszatért tehát 
Bécsbe, hol Schuller iskolatanácsosnál 
nyert szives fogadtatást és 1850. tavaszán 
Nádasdy Ferencz gróf házánál fogadott 
el állást, mint a gróf mostoha fiának 
tái'salkodója. Innét nemsokára Pozsonyba 
jött. hol rövid ideig a Pressburger Deutsche 
Zeitung szerkesztőségében is foglalkozott. 
Még ez évben a nagy-szebeni Sieben-
bürger Bote szerkesztősége ajánltatván 
fel neki. aug. és szept. ezen lapnál mű-
ködött. 1850. okt. tanári állást nyert a 
segesvári gymnasiumban; Schuller Mi-
hály ottani főpap elnöklete alatt tanár-
társaival együtt megalapították a Verein 
für siebenbürgische Landeskunde vidéki 
osztályát és F. legtevékenyebb részt vett 
e szellemi életben. Minthogy a tanári 
állomások az 50-es évek elején 400 frt 
első és 300 frt másodfokú fizetéssel java-
dalmaztalak a nemzeti vagyonból, míg 
a papság öt sőt tiz annyit is jövedelmez, 
örömmel ragadta meg az alkalmat, midőn 
1855. őszén segesvári második segédlel-
készszé választatott; annál is inkább, 
mert már 1852. okt. 12. nőül vette Róth 
Friderikát, a kivel tiz gyermek szülői 
örömét és bánatát osztá meg. 1865-ben 
segesvári első segédlelkésznek és 1868. 
febr. 2. Szász-Apoldra (Trappold) pappá 
választatott és e közben Segesvárt részint 
öröklés, részint szerzés utján egy kis 
vagyonnak jutván birtokába: zavartala-
nabbik adhatta magát tanulmányainak 
és a közügyeknek. 1866-ban és az 1872 
—75. s 1875—78. ülésszakokra ismét 
országgyűlési képviselővé választatván, 
idejének nagy részét a fővárosban élte 
át ; politikai szereplésével előbb mint 
Deák-párti, a fusio után pedig sza-
badelvű irányban működött. Tevékeny 

részt vett a politikai életben a hatvanas 
években, egyik vezértagja volt az ifjú 
szászok hazafias pártjának, s mint törté-
netírással foglalkozó tudós lelke mélyé-
ből ragaszkodott a történeti jog eszmé-
jéhez. Midőn a szász consistorium nem 
jó szemmel nézte politikai szereplését, 
szünetnélküli támadások és sértegetések-
nek volt kitéve (e tárgyban folyt polémiája 
megjelent az Ungar. Lloydban 1875. 
286—294. sz. és 1876. 6. sz.); végre a 
zaklatásokat megsokalván 1879. nov. papi 
hivataláról önkényt lemondott (lemondási 
nyilatkozata a Hermannstädter Zeitung 
1879. 278. sz.) A m. tud. akadémia lö72. 
máj. 2. választotta meg levelező tagjának. 
Történelmi kutatásait akarta befejezni, 
hogy azután, visszavonulva a politikai 
pályától, életének hátralevő részét kizá-
rólag családjának és kedvelt tudomá-
nyának szentelhesse. A múzeum könyv-
tárával már készen volt és az egyetemiben 
dolgozott, midőn 1880. decz. 11. d. u. 
félhomályban, véletlenül a gépház ajtaján 
belépett, lezuhant és két oldalbordája s 
jobb lábának al- és felczombcsontja el-
törött. Az üllői-uti klinikában dr. Kovács 
József gyógykezelése gyorsan segített szen-
vedésein ; a főváros és a sajtó osztatlan 
részvétét ő felsége a király látogatása 
koronázta meg; azonban a reményt és 
élte fáklyáját hamar kioltotta régi vese 
bajának felujulása, mely 1881. febr. 2. 
bezárta földi pályafutását; özvegye, lánya 
s öt fia gyászolták. Győry Vilmos tartott 
fölötte búcsúbeszédet, midőn febr. 5. tete-
mét szülővárosába szállíták. A m. tud. 
akadémiában 1883. ápr. 3. Kozma Ferencz 
mondott fölötte emlékbeszédet. — Történeti 
czikkei, értekezései s egyéb közleményei 
megjelentek a lipcsei Grenzboteban (1848. 
Denkschrift über die gegenwärtigen Ver-
hältnisse der Deutschen in Siebenbürgen; 
ezen emlékiratot a lipcsei Ostmark-Verein 
a frankfurti parlamentnek küldte meg; 
Die Vereinigung Siebenbürgens mit Un-
garn. Der Kampf in Siebenbürgen, a vége 
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kéziratban maradt, 1849. Der Krieg gegen : 

Bem), a Schul- u. Kirchenzeitung f. d. 
ev. Gl. in Siebenb. (1851. Beiträge zur 
Kirchengeschichte des Sacbsenlandes), a 
Sächsischer Hausfreundban (1852. Die 
Überschwemmung Schässburgs 1601— 
1602., 1853. Schässburger Klag-, War-
nungs- und Trostlied, gedichtet zur Zeit 
der Pest, 1709.. 1858. Die Einnahme und 
Plünderung Schässburgs 1601-1602,1863. 
Die Belagerung von Schweidnitz 1762. 
und der Schässburger Michael Waldhüter), 
a Blätter für Geist, Gemüth u. Vater-
landskundeban (1853. Die Burg bei Schön-
berg, 1855. Eine mündliche Quelle für 
die Geschichte Borszéks. 1856. Schäss-
burger Verhandlungen in Consistorial-
Angelegenheiten im Anfange dieses Jahr-
hunderts, 1858. Miszellen : Zur Reforma-
tionsgeschichte von Hermanstadt, Eine 
seltene Münze), az Archiv des Vereins 
für siebenb. Landeskunde 1853—1879. 
folyamaiban (I. Der Brand Schässburgs 
1676., Beiträge zur Kirchengeschichte 
Siebenbürgens unter Kaiser Karl VI., II. 
Die Siebenbürgischen Studierenden auf 
der Universität zu Wittemberg im Refor-
mationszeitalter, V. Zwei Funde in der 
ehemaligen Dominikanerkirche zu Schäss-
burg, Bericht über die Auffindung und 
Oeffnung eines dakischen Grabes am Kul-
terberg bei Schässburg, VI. Bilder aus 
der innern Geschichte Hermannstadts in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
Der Religionsstreit auf den siebenbür-
gischen Landtagen von 1691. und 1692., 
X. Das Religionsgespräch zu Schässburg 
im Jahre 1538. und des Weissenburger 
Propstes, nachherigen Graner Erzbischofs 
Verantius Briefe an Siebenbürger Sachsen, 
Aus den alten Messbüchern und Brevie-
ren, XI. Namen und Verwendung der 
Jesuiten, welche 1730—1773 in den sie-
benbürgischen Ordenshäusern wirkten, 
Zur Reformationsgeschichte des Media-
scher Kapitels, Honterus auf der Rück-
reise in die Heimath 1533., XII. Das Tes-

tament des Schönberger Plebans Mattheus 
von Reps, aus dem J. 1502., XIII. Lucas 
Josef Marienburg und dessen Regesten, 
zur Geschichte der Gottmeister'schen 
Familie, XIV. Jodoks von Küssow Steuer-
forderung an die zwei Stühle Schelk und 
Mediasch von 1438., XV. Die Ali-Pascha-
Steuer und die Schässburger; ezen czik-
kek közül több különnyomatban is meg-
jelent), a Magazin für Geschichte und 
Literaturban (N. F. I. 1859. Die evang. 
Kirche und das Spital zu Schässburg), 
a Schmidt Siebenbürger Quartalschrift-
jában (1860. Die Baumgartensteuer in 
Schässburg, Zur individuellen Reclama-
tion in Schässburg), a Hermannstädter 
Zeitungban (1861. 10. sz. Münzenfund 
in Schässburg; 1873. 91 sz.Rechenschafts-
berichte . . . gehalten in Schässburg am 
15. April, 1874. 124. sz. R . . . am 26. 
Mai, 1875. 136. sz. R . . . am 13. Juni, 
1878. 165. sz. R . . . am 14. Juli, mind-
egyik különnyomatban is), a Transil-
vaniában (1862. Gräser. Umrisse zur 
Geschichte der Stadt Mediasch cz. mun-
kájának ismertetése), a Siebenbürger Blät-
terben (1867. Die Schässburger Deputir-
tenwahl vom 21. April 1866.. 1869. Bericht 
des Reichstagsabgeordneten K. F. an 
seine Wähler in Schässburg am 28. Febr. 
1869. különnyomatban is. 1872. Rechen-
schaftsbericht . . . in Schässburg am 12. 
Mai 1872., kiilönny. is), a Századokban 
(1877. Vázlatok a Rozsnyai régi városi 
könyvből), a Történelmi Tárban (1878. 
Pekry Lőrincz levele egy jezsuitához 1706-
ban. 1879. Brutus János Mihály életéhez), 
az Arch. Értesítőben (1879. Vázlatok az 
erdélyi szászok ipari tevékenységéről az 
1595—1605-ki hadi években, főtekintettel 
a nagyszebeni műötvösségre), a Hermann-
städter Zeitungban (1879. 214—215., 220., 
221. sz. és a Gross-Kokler-Boteban 1879. 
30—32. sz. Die Ausstellung von Alter-
thümern in Schässburg.) — Munkái: 1. 
Der Process des Schässburger Bürger-
meisters Johann Schuller von Bosen-
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thai. Wien. 1852. (Fontes Rerum Austriaca -
rum IX.) — 2. Siebenbürgische Chronik 
des Schässburger Stadtschreibers Georg 
Kraus 1608-1665. U. ott, 1662. és 1664. 
(Fontes Rer. A. Scriptores III. IV. Band 
I. és II., a II. kötethez : Die Schässburger 
Chronisten des siebzehnten Jahrhunderts 
cz. CII lapra terjedő értekezés.) — 3. Die 
beachtenswerthe Mahnung des Vereins 
der Gustav-Adolf-Stiftung an die kleinen 
Leute, welche grosse Ziele erreichen wol-
len. Predigt beim Festgottesdienste des 
Zweigvereines der G. A. Stiftung in 
Schässburg am 29. Juni 1871 in Trappold. 
Schässburg, 1871. — 4. Bede, gehalten 
über den Personalerwerbsteuer-Gesetz-
entwurf in der Unterhaussitzung von 17. 
März 1873. Bpest. (Különnyomat az Ungar. 
Lloydból.) — 5. Urkundenbuch zur Ge-
schichte des Kisder Kapitels vor der 
Reformation und der auf dem Gebiete 
desselben ehedem befindlichen Orden. 
Hermannstadt, 1875. (Tartalmaz 317 darab 
részint teljes, részint kivonatos okmányt, 
előszóval.) — 6. Pemffllinger Márk szász 
gróf élete, különös tekintettel a reformatio 
elterjedésére az erdélyi szászok között. 
Bpest, 1875. (Székfoglaló. Értekezések a 
tört. tudom, köréből IV. 6.) — 7. Erdély-
nek Honter János által készített tér-
képe 1532-ből. U. ott, 1878. (Értek, a 
tört. tud. kör VII. 7. sz.) — Kéziratban 
maradt: Repertórium zur Geschichte Sie-
benbürgens, Die Geschichte des Jesuiten-
Ordens in Siebenbürgen, Die Reverse 
sächsischer Städte für Georg Rákóczi I., 
Verhandlungen der Hermannstädter wegen 
Abtretung einer Kirche an die Katholiken, 
Zur Herkunft der Sachsen in Siebenbür-
gen, Job. Hunvadi's Leben (Lipcse, 1848.), 
Aufstand der Siebenbürger gegen König 
Mathias 1467., Die Belagerung von Bistritz 
durch Basta. Die Kalender von 1486. in 
der Schässburger Gymn. Bibliothek, Die 
Pilger aus Ungarn in den Rheinlanden, 
Die beiden Accorden 1692., Geschichtliche 
Entwickelung der Verfassung d. evang. 

Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (b. 
Eötvös József vallás- és közokt. minisz-
ternek benyújtotta 1868-ban), Aktenstücke 
betreffend die Nachtwache in Schässburg, 
Segesvári és segesvárszéki hivatalnokok 
névjegyzéke 1400—1800., Gyűjtemény a 
Nachbahrschaft-köréből, száznál több csa-
ládfa, főkép segesvári családokról. Sächsi-
sche Biographien, eine Sammlung gleich-
zeitiger Aufzeichnungen u. Leichenreden, 
Papok életrajzai összesen harmincz ; több 
kidolgozott egyházi beszéd. 

Trausch, Schrif ts tel ler-Lexikon I. 290. — 
Hl. tud. Akadémia Almanachja 1873. 3G4. -— M. 
Könyvészet 1878. — 1881. : Ellenőr 58. SZ., Ma-
gyarország 33. SZ.. Hon 33 . SZ., Magyarország és 
a Nagyvilág 7. SZ. arczk. , Századok 179—181. 1. 
— rrot. Egyh. és Isk. lap 6. SZ. — Prot. Képes 
Naptár 1882. arczk. — Kozma Ferencz. Emlék-
beszéd. Bpest, 1883. (Akad. Emlékbeszédek 
I . 8.) — Pesti llirlap 1883. 123. SZ. — Petrik 
Könyvészete és Bibliog. — Gyászjelentés . 

Fabro Henrik, jogi doktor, képviselő-
házi gyorsiró és hirlapiró Budapesten. 
— Munkája: A jog és állambölcsészet 
története. (Legújabb kor.) Dr. Pulszky 
Ágost előadásai nyomán. Bpest, 1890. 

Hl. Könyvészet 1890. 

Fabro Mátyás. L. Faber Mátyás. 

Facetius Illés, orvosdoktor, Szőllősről 
(Alisch) a bogácsi káptalanhoz tartozó 
helységből származott; a lipcsei egyete-
men tanult 1666-ban és mint gyakorló-
orvos Alt-Markon telepedett le. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de Febre 
hungarica Praeside Amanno 1668. Lip-
siae. (Egy nagyobb oklevél lenyomattal.) 
— 2. De morbo hungarico. Jenae. 1668. 

[Veszprémi, Succincta Med. Biog:r. Cent. 
Alt. P. I. App. F . Cent. Alt. P. Pos t . 4ß8. 
Cent. I I I . Dec. I. és II . 505. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon I. 292 1. — Szinnyei 
Könyvészete . 

Fackler Gusztáv, hirlapiró, szül. 1838. 
decz. 31. Löwenbergben Porosz-Sziléziá-
ban r. kath. szülőktől; 17 évig maradt 
hazájában ; azulán beutazta Bajororszá-
got, Olaszországot, Ausztriát és Magyar-
országot ; Budapesten és Temesvárott 
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tartózkodott, végre Dettára érkezett, hol 
miután két publicistikai vállalata nem 
sikerült, 1881. okt. 30-tól a Dettaer 
Zeitung szerkesztője volt 1888. decz. 16. 
történt halálaig. 

Dettaer Zeitung 1888. 52. s z . 

Faddy Kristóf, cziszterczita-rendi ál-
dozópap és tanár a székesfehérvári gym-
nasimnban. — Czikkei a Tudományos 
Gyűjteményben (1824. IX. A vitézség csak 
a nemzeti csinosodás által dicsőíti meg 
a nemzetet tökéletesen, 1825. IV. Lucius 
Annaeus Seneca életirása.) — Munkája: 
Magymélt. Csirdki és Dienesfálvi gróf 
Csiráky Antal ő Excellentiájának, midőn 
Székesfehérvárott főispáni székébe iktat-
nék, tiszteletűi ajánlotta a székes-fejér-
vári királyi gymnasium 1827. Székes-
Fejérvár. 

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

Fagarasi Ferencs. Lásd Fogarasi 
Ferencs. 

Fái J[akab) Béla, hirlapiró, szül. 1853-
ban Nagyváradon; családi neve Gold-
berger volt; középiskoláit szülővárosá-
ban bevégezvén. 1871—72-ben a buda-
pesti műegyetem, később a jogi kar hall-
gatója volt; eközben behatóan foglalkozott 
a modern nyelvekkel, főleg az angollal 
és francziával, melyekből számos regényt, 
beszélyt, szinművet (eddig mintegy 200 
kötetnyit) fordított; 1873 óta szakadat-
lanúl hirlapiró. — Fordított színművei 
első előadatásuk szerint a budapesti nem-
zeti színházban : A Fourchambault-csa-
lád, szinmű 5 felv. Augier Emil után, 
1878. okt. 25. ; Az eladó leány, vígj. 1 
felv., J. R. Planche után angolból, 1879. 
szept. 7. ; A nábob, szinmű 5 felv., irta 
Daudet Alfonz, 1880. máj. 9. ; Kervilerné, 
dr. 1 felv, irta Legouvé E., máj. 21.; 
Váljunk el! vígj. 3 felv., irták Sardou V. 
és Najac E., 1881. ápr. 3.; Serge Pánin 
szinmű 5 felv., irta Georges Ohnet, 1882 
máj. 14.; Nana, szinmű dal. 7 képben, 
Zola Emil regénye után irta Busnach V., 
jún 10.; A vasgyáros, szinmű 4 felv., 

irta Ohnet György, 1884. febr. 29.; Geor-
gette, szinmű 4 felv., irta Sardou, 1886. 
okt. 22. ; Chamillac, szinmű 5 felv., irta 
Feuillet Octav, decz. 6 . ; Az egér, vígj. 
3 felv., irta Pailleron E., 1888. ápr. 13.; 
Clémenceau, szinmű 5 felv.. irták Dumas 
Sándor és D'Artois Armand, 1889. febr. 
22.; Napam asszony, vígj. 3 felv., irták 
Sardou V. és Deslandes Raymond, nov. 8.; 
Frou-frou, szinmű 5 felv., irták Meilhac 
és Halévy, 1890. márcz. 21.; a budapesti 
népszínházban : Kamargo, nagy operetie 
3 felv., irták Vanloo és Leterrier E.. 
zenéje Charles Lecocq-tól, 1879. márcz. 
28.; A színésznő férje, bohózat dalokkal 
4 felv., irták Meilhac H. és Halévy L., 
júl. 11. ; Tricoche és Cacolet. bohózat 
5 felv., irták Meilhac H. és Halévy L., 
júl. 25.; A kis nagysám, Operette 3 felv., 
irták Meilhac és Halévy, zenéje Charles 
Lecocq-tól, szept. 5. ; Favartné, nagy 
operette 3 felv., Alfred Duru és Henri 
Chivot után ford. Evva Lajossal, zenéje 
Offenbachtól, nov. 13.; Grant kapitány 
gyermekei, nagy látványos szinmű 10 kép-
ben, irták Jules Verne és R. d'Ennery, 
decz. 19. ; Tiszturak a zárdában, operette 
3 felv., irták Paul Ferrier és Jules Prével, 
ford. Evva Lajossal, zenéje Louis Var-
neytől, 1881. febr. 11.; Az ácslegények 
gazdasszonykája, operette 3 felv., irták 
Chivot és Duru. ford. Evva Lajossal, 
zenéje M. Hervétől, márcz. 26. ; A hon-
atyák otthon, bohózat 4 felv., irta Paul 
Ferrier, ápr. 1. ; A szélkakas, operette 
3 felv., irták E. Hemérv és H. Bocage, 
ford. Evva Lajossal, zenéje A. Coedes. 
máj. 5. ; A karácsonyfa, tündér látvány, 
dal. zen. tánczczal és némaképekkel 3 f., 
irták Leterrier, Vanloo és Mortier, zen. 
L. Róth, okt. 1.; A furcsa háború, ope-
rette 3 felv.. egy franczia vígjáték után 
irták Zell és Genée, ford. Evva Lajossal, 
1882. jan. 31. ; Viola-ibolya, operette 3 
felv., irták A. Vanloo és E. Leterretier, 
ford. Evva Lajossal, márcz. 21.; Lili, 
énekes szinmű 3 felv, irták Hennequin 
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és Millaud, ford. Evva Lajossal, zen. 
Hervé, nov. 17. ; A kertész-leány, operette 
3 felv., irták Nuitter és Beaumont, ford. 
Evva Lajossal, zenéje Ch. Lecocq, decz. 
16.; A koldusdiák, operette 3 felv., irták 
Zell és Genée, ford. Evva Lajossal, 1883. 
febr. 23. ; A herczegasszony, operette 3 
felv., irta Albert Millaud, ford. Evva 
Lajossal, zen. Offenbach, ápr. 23.; Rip 
van Winkle, reg. operette 3 felv., irták 
Meilhac, Gille és Farnier, ford. Evva 
Lajossal, zen. Robert Planquette, decz. 
28.; Kék Feri, tört. operette 3 felv., irták 
Dubrenil. Humbert és Burani, ford. Evva 
Lajossal, zen. Bernicat, 1884 márcz. 14. ; 
Az alesi leány, népszínmű 4 felv., irta 
Daudet Alphonz; végűi Sarah grófné, 
színmű 3 felv., Ohnet György után ford 
(előadatott a nemzeti színházban.) — 
Munkái: 1. A nábob. Daudet Alfonz után 
ford. Bpest, 1877. — 2. Pendennis tör-
ténete, jó és balszerencséje, barátjai és 
legnagyobb ellensége. Thackeray W. M. 
után ford. U. ott, 1877. Négy kötet. — 
3. A fekete Indiák. (Les Indes noires). 
Verne Gyula után ford. U. ott, 1877. — 
4. Egy nő naplója, regény, Feuillet Octav 
után francziából ford. Bpest, 1879. (Olcsó 
Könyvtár 75.) — ö.Jean csillaga, beszély, 
Uchard Mario után francziából ford. U. 
ott, 1879. (0. K. 88.) — 6. A jövő nem-
zedéke, regény, Bulwer Edward után 
angolból ford. U. ott, 1879. (0. K. 89.) 
— 7. A normandiai Penelope, regény, 
Karr Alfonz után francziából ford. U. ott, 
1879. (0. K. 90.) — 8. A francziák 
Milanóban, vagy az ezreddobos leánya, 
operette, Daru Alfred és Chivot Henri 
után ford. Evva Lajossal együtt, zenéje 
Offenbachtól. U. ott, 1880. (Először ada-
tott 1880. decz. 17. a népszínházban.) 
— 9. A miniszter. Párisi regény, Claretie 
Gyula után ford. U. ott. 1882. (M. Szalon 
Könyvtára II. III.) — 10. Numa Roumes-
tan. Regény, Daudet Alfonz után ford. 
U. ott, 1882. Két kötet. — 11. Az élet 
harczai. (Pánin Szergius.) Regény, Ohnet 

| György után ford. U. ott, 1882. Két kötet. 
— 12. Odette házassága. Regény, Delpit 
Albert után ford. ü. ott, 1882. (Olcsó K. 
143.) — 13. Tarasconi Tartarin uram 
jeles kalandjai. Daudet Alfonz után ford. 

; ü. ott, 1882. — 14. Koldus és királyfi. 
Elbeszélés minden korbeli fiatalok szá-
mára 88 fametszettel. Twain Márk után 
ford. U. ott, (1883.) — 15. A Rantzau-
testvérek. Erckmann-Chatrian után ford. 
U. ott, 1884. — 16. A szenvedők, orosz 
regény, Dosztojevszki Tivadar után ford. 
U. ott, (1885.) Két kötet. — 17. A bánya, 
Regény, Ohnet György után francziából 
ford. U. ott, 1885. (Egyetemes Regénytár 
I. 1. 2.) — 18. Maruja. Bret Harte után 
ford. U. ott, 1885. (Pallas-könyvtár III.) 
— 19. A hó titka. Regény, Conway Hugh 
(F. J. Fargus) után ford. U. ott, 1885. 
(Pallas-Könyvtái- I. 4.) — 20. A csonka 
fülű ember. Regény, About Edmund 
után francziából ford. U. ott, 1885. (0. 
K. 182.) — 21. Kléopatra. Regény, Gré-
ville Henri után ford. U. ott, 1886. (Pal-
las-Könyvtár I. 7. 8.) — 22. Don Gesu-
aldo. Esős mézeshetek. Ouida után ford. 
U. ott, 188H. (Pallas-K. II. 2.) — 23. 
Veneno kapitány, Álarcon Pedro után 
ford. U. ott. 1886. (P.-K. II. 4.) — 24. 
Violanta. Eckstein Ernő után ford. U. 
ott, 1886. (Egyet. Regénytár I. 15.) — 
25. Az úri körökben. Regény, Hamilton 
Aidé után angolból ford. U. ott, 1886. 
(E.-R. I. 18.) — 26. Az özvegy. Az utazó. 
Feuillet Octáv után ford. U. ott, 1886. 
(E.-R. II. 6.) — 27. A marquisné. Re-
gény, Delpit Albert után ford. U. ott, 1887. 
(E.-R. II. 13. 14 ) — 27. Tábori posta, 
Dito és Idem után ford. U. ott, 1887. 
(E.-R. II. 17. 18.) — 29. A hitetlen. Re-
gény. Delpit E. után ford. U. ott, 1887. 
(E.-R. III. 3. 4.) — 30. Az álomlátó. Uj 
élet. Két beszély, Conway Hugh után ford. 
U. ott, 1888. (Pallas-K. I. 12.) — 31. Ne 
ölj! Regény, Bourget Pál után ford. U. 
ott, 1888. (P.-K. IV. 1.2.) — 32. A fres-
kók. Ouida után ford. U. ott 18S8. (Egyet. 



87 Fái—: Faigel 88 

R. III. 15.) — 33. Álom. Regény, Zola 
Emil után ford. U. ott, 1888. (E.-R. IV. 
7. 8.) — 34. Paulina (Called Back.) 
Regény, Conway Hugh után ford. U. ott, 
1889. (E.-R. V. 3. 4.) — 35. Felejthetet-
len szavak. Megosztott sziv. Heyse Pál 
ford. U. ott. 1890. (E.-R. V. 15.) — 36. 
A Pierre lelke. Regény. Ohnet György 
után ford. U. ott, 1890. (E.-R. VI. 1. 2.) 
— 37. A Saint-Cyri kisasszonyok, vígj. 
5 felv., id. Dumas Sándor után francziá-
ból ford. U. ott, 1890. (0. K. 279. Elő-
ször adatott 1880. jan. 2. a nemz. szín-
házban.) — 38. Kleopatra Egyiptom 
asszonya, Regény, Haggard Rider után 
ford. U. ott, 1890. (Pallas-K. V. 1. 2.) — 
39. A vasgyáros. Ohnet György után ford. 
U. ott, 1891. (Egyet. R. VI. 11. 12.) — 
40. A hívek. Regény, Tinseau Léon után 
ford. U. ott, 1891. (E.-R. VI. 18.) - 41. 
Yerba buena, (A Ward of the Golden 
Gate.) Regény, Bret Harte után ford. U. 
ott, 1891. (E.-R. VII. 6. 7.) — 42. Kis 
herczegnő. Regény, Mrs Hungerford után 
ford. U. ott, 1892. (E.-R. VII. 14.) — 43. 
A tilalom. Regény, Tinseau Léon után 
ford. U. ott. 1892. (E.-R. VII. 16. 17.) — 
Ezeken kivül mint az Egyetértés bei-
munkatársa több regényt fordított a lapba 
neve alatt és névtelenül. A Pallas-Lexi-
konának is munkatársa, hová franczia 
s angol irodalmi életrajzokat ir. 

V. Könyvészet 1879—92, — A kir. József-
műegyetem tanárai és hallgatói. B p e s t , 1888. 
35. 1. — Athenaeurn Kézi Lexikona I . 572. 1. 

Fái (Faix ) Lajos, köz- és váltóügyvéd 
Rimaszombatban, hol 1882. aug. 14. meg-
halt 30 éves korában. — Munkái : 1. 
Titánnő. Regény. Eger, 1873. — 2. Halál 
a halálbüntetésre. U. ott, 1874. 

Giimör-Kishont 1882. 34. Sz . — Petrik K ö n y -
v é s z e t e é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fáicser (Faitser) Ferencz, bölcseleti 
s theologiai doktor, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1733. okt. 28. Német-
Keresztúron Sopronmegyében; 1753-ban 
Budán lépett a rendbe ; Nagyszombatban 
és Bécsben tanult; azután Nagyszom-

batban az ethikát. Budán a bölcsele-
tet és Kassán a bölcseletet és theologiát 
adta elő. 1773-ban a rend feloszlatása 
után szombathelyi czimzetes kanonok és 
egyúttal Pécsett, azután Pozsonyban gym-
nasiumi igazgató lett; életének utolsó 
tizenegy évét mint plébános Pécsett töl-
tötte. hol 1793. márcz. 6. meghalt. — 
Munkái: 1. Oratio de intemerato Vir-
ginis conceptu. Viennae, 1756. — 2. 
Poemata quae excell. ill. ac rev. dno 
Georgio Klimo Quinque-Ecclesiarum epis-
copo . . . in grati animi significationem 
obtulit regium et capitale gymnasium 
Quinque-Ecclesiense ob donatum ab eo 
stúdiósáé juventuti xenium litterarum 
ineunté anno 1777. voluntate eiusdem prae-
sulispublici juris facta.(Quinque-Ecclesiis, 
Tóth Farkas és Schwarz Zsigmond költe-
ményével együtt.) — 3. Laudatio funeb-
ris excell. ill. ac rev. dni Georgii Klimo 
Quinque-Ecclesiarum episcopi.. . cum in 
cathedrali basilica Quinque-Ecclesiensi 
triduanae funeris exequiae finirentur 13. 
Kalendas Julias anno 1777. U. ott. — 
4. Gratulatio in cardinalitiam dignita-
tem emin. ac r e v . . . presbyteri cardina-
lis. . . principis et dni Josephi e comi-
tibus de Batthyán perpetui in Németh-
Ujvár ecclesiae metropolit. Strigoniensis 
archi-episcopi... Posonii. 1778. (Költe-
mény.) — 5. Inauguratio regiae scien-
tiarum academiae Budensis. U. ott, 1780. 
— 6. Ode in obitum Mariae Theresiae 
augustae. U. ott, (1780.) — 7. Ode ad 
ill., ac rev. dnum Paulum e com. Eszter-
h á z y . . . Quinque-Ecclesiarum episcopum 
inauguratum. U. ott, 1781. 

Almanach von Ungarn 1878. 78. 1. — M . Hír-
mondó 1780. 54. SZ. 1781. 5 . 40. SZ. — Cata-
logus B i b i . F r a n c . C o m . S z é c h e n y i . S u p p l . 
I . 175. I I . 160. 1. — Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a 
X L I . 580. — Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 80. 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 76. — Brüsztle, R e c e n -
s i o I . 153. — Petrik B i b l i o g r . I . I I . 

Faigel Pál. egri cz. kanonok, F. Pál, 
Luzsénszky Pál báró tiszttartójának, és 
tarczali Zombory Mária fia, szül. 1802. 
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aug. 8. Szécs-Keresztúron Zemplénmegyé-
ben ; több évig csak falusi iskolában 
tanulgatott; 1815-ben Ungvárt kezdett 
rendesen iskolába járni, hol a hat gym-
nasiális osztályt végezte. Miután atyja 
1817. decz. Darmán (Ungvár mellett) 
meghalt, ugyanitt kis birtokán lakott 
özvegy anyja járatta iskolába; 1818-ban 
rendes stipendiumot nyert, 1819-ben pedig 
magánoktatással is biztosítá lételét. 1822-
ben tanulmányainak folytathatása végett 
Egerbe költözött, hol egy nemes család 
fia mellett nevelőséget vállalt és egyúttal 
a bölcseletet végezte. 1824-ben az egri 
papnevelőbe felvétetvén, 1828-ban végezte 
a theologiát. Időközben Vurm József 
nagyváradi 1. sz. püspöktől a négy kisebb 
•egyházi rendet, a három nagyobbat pedig 
1828. Felső-őri Pyrker László János pa-
triarcha s egri érsektől vette fel és misés 
pappá szentelték. Nemsokára hazulról 
Egerbe visszajővén, főpásztora actuarius-
nak nevezte ki azon meghagyással, hogy 
egyúttal a magyar jogtant hallgassa. 
1829-ben Pyrker László a gasteini für-
dőbe ment és őt udvari papjáúl magával 
vitte ; szept. Egerbe visszatért és gyön-
gyösi segédlelkésznek neveztetett ki a 
végre, hogy mint német káplán magát 
a német nyelvben tökéletesítse. Gyön-
gyösön a felső parochia körében három 
plébános alatt kilencz évig és három 
hónapig működött. Ez idő alatt pendítette 
meg hírlapok útján a «jó s olcsó könyv-
kiadó társulat» eszméjét, mely társulatot 
ő a cseh Matica könyvkiadó társulat 
alakjában kivántaéssürgette létre hozatni. 
1838-ban Horner István homoeopathiai 
orvossal együtt, három évi előkészület 
után, Nagy János helybeli plébános és 
segédtársai közreműködésével a gyön-
gyösi betegápoló-intézetet hozta létre ; 
nov. 7. boczonádi lelkésznek neveztetett 
ki s hivatalába 1839. jan. 27. lépett. 
Mindjárt lelkipásztorkodása kezdetén az 
egyházközség előkelőiből «jóerkölcsi taná-
csot» alakított, mely azóta folytonosan 

fennáll és lelkészét az erkölcs előmozdí-
tásában gyámolítja. Plébániájához tar-
tozó két községben kétezer forint áldo-
zattal iskolákat emeltetett, Fogacson pedig 
pusztai iskolát alkotott. 1845-ben be-
hozta hivei közé az Elő szentolvasó 
társulatát, melynek jelenleg ezerekre 
megy a tagja. 1846. júl. 5. alakította 
mind a két községben a Mérsékleti egy-
letet, 1848. máj. 10. pedig a Jézus szent 
gyermekségéről nevezett egyletet. 1857-
ben alesperes lett és még azon évben 
cz. kanonok. 1862-ben pedig kápolnai 
plébános. Meghalt 1871. ápr. 1. — Érte-
kezései s könyvbirálatai a Religio és 
Nevelésben és az 50-es években a Reli-
gióban jelentek meg. — Munkái :,1. Ur-
napi ájtatosság. Eger. 1838. — 2. Négy 
szent ének. U. ott, 1838. — 3. Nepomuki 
szent Jánosnak tisztelete az Isten dicső-
ségére, melyben több hasznos imádságok 
és énekek foglaltatnak. U. ott, 1844 {2. 
bőv. kiadás. Pest. 1853.) — 4. Élörózsa. 
Imádságos és énekes könyv. Pest, 1853. 
(Több kiadásban.) — 5. Az Ur olvasója. 
Kiadja a Szt.-István-társulat. U. ott, 1857. 
— 6. A szeplőtelenül fogantatott Boldog-
ságos Szűz zsolozsmája. Eger, 1868. — 
Kéziratban : Imádságos és énekeskönyv 
a r. kath. ifjúság használatára 1842. 

Ferenczy é s Danielik, M . I l ' ó k I . 128. — 
Petrik B i b l i o g r . — h'oncz Ákos, E g r i e g y h á z -
megyei papok az i roda lmi téren 79 1. 

Fail Attila, bölcseleti doktor, gymna-
siumi igazgató-tanár. szül. 1838-ban Sel-
meczbányán; Bécsben végezte felsőbb 
iskoláit ; 1862-től mint igazgató-tanár a 
kaposvári áll. gymnasiumban a mennyi-
ségtant és természettant adta elő. 1874. 
aug. 7. megrongált egészsége helyreállí-
tása végett szabadságolták és 1876-ban 
nyugdíjazták. — Programmértekezése : 
A nap és annak mozgása, összefüggésben 
azon befolyással, melyet a nap futása 
az árnyék mozgására gyakorol. 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 53. 1. — Kapos-
vári áll. gymnasium Értesítője 1875. 20. 1876. 
25. 1. 
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Faith Mátyás, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1857. febr. 23. Ragyóczon (Orazovja) 
Szepesmegyében; a gymnasiumot Lőcsén, I 
a bölcseletet a budapesti egyetemen vé-
gezte ; 1880-ban tanári vizsgálatot tett; 
188 —86-ig a budapesti II. ker. főgymna-
siumban helyettes tanár volt; 1886-ban 
a beszterczebányai k. főgymnásiumhoz 
neveztetett ki rendes tanárnak, hol jelen-
leg is működik és a német nyelvet és 
természetrajzot tanítja. — Programm-
értekezései: A nyelvtanítás reformja. Don 
Carlos, széptani értekezés (Budapesti II. 
ker. főgymnasium Értesítője 1886.), Stuart 
Mária, irodalmi tanulmány (Besztercze-
bányai k. főgymn. Értesítője 1887. Ism. 
Egyet. Philologiai Közlöny), A szórend 
fontossága a német nyelvben (u. ott. 
1891. Ism. u. az). 

Budapesti kath. főgymnasium Értesítője 1883. 
12. 1. — Wutz N é v k ö n y v e 17. 1. és R a l o v i c h 
Lajos t a n á r szives közlése. 

Fáji János, erdélyi származású. — 
Munkája: Disputatio theologica casuis 
tica de mendatio. Traj. ad Rh., 1733. 

Catalogus Bibi. J o a n n . Card. Simor 404. 1-

Fajner András. — Munkája: Próba-
tétéi a magyar nyelvből. Győr. 1796. 

Fajth Péter, orvosdoktor, a királyi 
orvosegylet tagja; született 1853. jú-
nius 6. Budapesten, hol a kegyesrendiek 
főgymnasiumában tanult és az egyetem 
hallgatója volt; 1877-ben nyert orvosi 
oklevelet. Az egyetemi klinikában és a 
budai Szent - János kórházban töltött 
évei után. 1886-ban dr. Vaskovits János 
özvegye reá bízta a budai vizgyógyinté-
zet vezetését, melynek különösen tudo-
mányos színvonalát emelte. 1890-ben 
nőül vette az intézet magas műveltségű 
tulajdonosnőjét, ki 1893-ban meghalt. 
Fajth jelenleg a buziási vizgyógyinté-
zet vezető orvosa. — Czikkei a Ter-
mészetben (1873. A fénysugarak vegy-
hatása, A növények létérti küzdelme, 
1874. Tápanyagok.); a Gyorsírászati La-
pokba is irt Péter név alatt (1874—77.) I 

humoros tárczaczikkeket. Mint negyed 
éves orvostanhallgató pályadijat nyert, 
A sérvkötés cz. munkájával. — Munkái: 
1. Költemények. Bpest. 1883. (Ism. Ko-
szorú 27. sz.) — 2. A tudományos víz-
gyógymód elméleti és gyakorlati tan-
könyve az orvosi közönség számára. 29 
ábrával. U. ott. 1890. 

n. Könyvészet 1883. 1890. — Csauiry Lajos, 
Budapes t F ő v á r o s Orvosa i 1892. 20. 1. és 
öné le t ra jz i ada tok . 

Fajth Péterné. (Serédy Izabella), a 
svábhegyi s városmajori vizgyógvintézet 
tulajdonosnője, előbbinek neje. Meghalt 
1893. márcz. Budapesten. — A széles 
körben ismert kiváló nő az irodalom és 
művészet terén sok dolgozattal lépett föl, 
nevezetesen irt számos tárczát, elbeszé-
léseket s dalokat; főleg zeneszerzeményei 
érdemelnek említést, melyek közül több 
magyar népdala általánosan elterjedt. 

Vasárnapi Újság 1893. 13. SZ. 

Faklits Imre (András), kegyes-tanító-
rendi áldozó pap és tanár, F. József és 
Knazoviczky Mária fia, szül. 1781. jan. 
Rózsahegyen Liptómegyében ; 1801. okt. 
6. lépett a rendbe Trencsénben, hol pap-
növendék volt; 1802-től Breznvóbányán 
tanított a gymnasium alsó osztályaiban ; 
1807—1808-ban pedig a bölcseletet hall-
gatta Váczon, hol 1808. ápr. 4. misés 
pappá szenteltetett föl; 1809-ben theo-
logus volt Nyitrán és 1810-ben Szent-
Györgyön; azután gymnasiumi tanár 1811. 
M.-Ó váron, 1812. Veszprémben, 1813—14. 
Váczon, 1815-28. M.-Óváron. 1829-ben 
u. ott vice rector és spirituális, 1830—34. 
pedig rector és gymnasiumi igazgató; 
végre 1835-ben vice rector Tatában, hol 
1836. júl. 11. meghalt. — Munkái: 1. 
Ode ül. ac. rev. dno Antonio Juranits, 
episcopo Jaurinensi, dum ecclesiae suae 
gubernacula die 30. augusti anno 1825. 
solenni ritu auspicaretur, a collegio Ma-
gyar-Ovariensi scholarum piarum oblata. 
Jaurini. — 2. Ode adm. rev. ac clariss. 

í patri Joanni Bapt. Grosser, collegii M_ 
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Ovariensis S P. Rectori dum festam no-
minissui diem laetus recoleret. Ab eodem 
collegio gymnasioque anno 1826. oblata. 
U. ott. — 3. Elegia dno Antonio Witt-
mann de Dengláz, a collegio scholar. 
piarum Magyar-Ovariensi ad diem nomi-
nis oblata 1829. Posonii. 

Petrik Bibl iogr . és Csaplár Benedek szíves 
közlése a r end j e g y z ö k ö n y v é b ő l (Rulla.) 

Fáklya András, ratkói (Gömör-Iíis-
hontm.)származású gyógyszerész. — Mun-
kája: Gyógyszeres értekesés az alszén-
savas húgyagról (subcarbonas ammoniae) 
és a biganv kettedkékletről (bicyanidum 
hidrargyri.) Pest. 1843 

Szinnyei Könyvésze te . 

Falaky Károly, ág. ev. lelkész, szül. 
1853. okt. 28. Bőnyön Győrmegyében; 
1868. szept.-től a pozsonyi lyceumban 
theologiát tanult; 1884-ben Ondód-Puszta-
vámon Fehérmegyében lelkésznek válasz-
tották, hol 1887. decz. 26. meghalt. — 
Midőn a pozsonyi ág. ev. lyceumban I. 
és II. éves theologus volt, két emlék-
beszédet tartott, t. i. : Simko Vilmos 
felett (Pozsonyi ev. gymnasium Értesítője 
1875.) és Szeberényi Lajos felett. (U. ott, 
1876. és Figyelő II. 1877.) 

Pozsonyi ág. ev. főiskola Értesítője 1875. 1876. 
— Haan Lajos, M a g y a r o r s z á g i á g . e v . N é v -
t á ra . Bpest , 1885. Gl. 1. és H a u p t m a n n J á n o s 
ev. taní tó szives közlése . 

Faliczky János, bölcseleti doktor; 
mint jogvégzett ifjú úgyszólván az iskola-
padból lépett 180b-ben a nagyváradi 
kir. akadémiai tanszékre s mégis csak-
hamar prosenior lett, Biharmegye pedig 
táblabirájává választotta. Meghalt gége-
sorvadásban 1843. jún. 29. Várad-Olaszi-
ban 58. évében. — Munkája: Assertio-
iies ex physica II. semestri anno 1817. 
ex institutionibus in academia M. Vara-
dinensi. M. Varadinae, 1817. 

Bozoky Alajos, N a g y v á r a d i kir . akadémia 
százados múl t j a . Bpest , 1889. 68. 1. és g y á s z -
je lentés . 

Faliczky Jánosné(Gaszner Francziska), 
előbbinek neje; meghalt 1855. márcz. 19. 

Várad-Olasziban. — A színészetért rajon-
gott. Neb Mária színésznővel együtt: 
Velleda a bölcs asszony cz. színművet 
irt. — Munkája: As ikrek, nagy szomorú-
játék 5 szakaszban. Nagyvárad, 1835. 
(Először 1835 jún. 17. és júl. 7. adták 
Nagyváradon, decz. 5. pedig Budán és 
decz. 14. Debreczenben.) A Honművész 
szerint (1835. 54. sz.) ez már a harma-
dik színműve volt; egyik fordítás, melyet 
nem ismerek. 

Honművész 1S35. 54 . 85. SZ. — Pelrik B i b -
l iogr. — F i á n a k F . Vik tornak Biharmefrye 
fö l evé l t á rnokának sz ives közlése és gyász-
je lentés . 

Falk Miksa, bölcseleti doktor, a m. 
1md. akadémia lev. tagja, országgyűlési 
képviselő, a Pester Lloyd szerkesztője, 
szül. Ib28. okt. 7. Pesten, hol atyja va-
gyonos kereskedő volt, de egyik rokona 
könnyelműsége által vagyonát elvesztvén, 
fia. már 14 éves korától kezdve a tanulás 
mellett kenyérkeresésre volt utalva, [gy 
történt, hogy már 1843-ban az Ungar cz. 
lapban a magyar lapokból fordításokat 
és a nemzeti színház előadásairól bírá-
latokat közölt; azután a lap segédszer-
kesztője volt 1847-ig; majd letevén a 
bölcseleti szigorlatokat, doktori oklevelet 
nyert és Bécsbe ment. hol a műegyetemi 
előadásokat hallgatta. Tanulmányait sú-
lyos nélkülözések között folytatta Bécs-
ben 1848-ig, midőn Pestre visszatért, hol 
az Ungar szerkesztőségének újra tagja 
lett; szeptemberben ismét Bécsbe ment 
azon reményben, hogy tanulmányait foly-
tatja. de ezt az októberi események meg-
hiúsították. Ez időben a Schwarzer-féle 
Oesterr. Zeitung számára politikai vezér-
czikkeket irt, s midőn e lap betiltatott, 
a Wanderernek Magyarországra vonat-
kozó czikkeit majdnem kizárólag ő irta 
oly sikerrel, hogy a lapnak csekély számú 
előfizetői egyedül Magyarországon 2000-el 
szaporodtak. 1850-ben a bécsi takarék-

; pénztárnál nyert alkalmazást, de hivatalos 
i működése közben a Pesti Naplónál és a 
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a bécsi Magyar Sajtónál folytatta journalis-
tikai működését. 1858-ban Széchenyi István 
gróf ismételt meghívására Hopf János kano-
nok bemutatta őt a legnagyobb magyarnak, 
ki azóta hetenkint 3—4-szer kivitette 
egyik fiával magához Döblingbe. A gróf 
bizalmát nagy mértékben megnyerte s 
akkori névtelen iratainak legnagyobb 
része az ő kezén ment keresztül; néme-
lyekhez előszót, másokhoz egész fejeze-
teket irt. 1861. decz. '20. Deák Ferencz 
ajánlatára a m. tud. akadémia levelező 
tagjának választotta; itt a nemzetgazda-
sági bizottságnak is tagja. Ugyanekkor 
sajtópert indított ellene Schmerling, mert 
a Wandererben a magyar alkotmány 
helyreállítását sürgette. A végtárgyalás* 
melyben maga védte magát, három napig 
tartott; az eredmény az lőn, hogy hat 
hónapi, bőjtöléssel súlyosbított börtönre 
s a doktori rang elvesztésére Ítéltetett. 
A börtönbüntetést a legfőbb törvényszék 
három hóra szállítá le, s ezt három hét 
híjával ki is töltötte. A pesti egyetem 
azonban megtagadta az ítélet második 
részének teljesítését. Schmerling, mint a 
takarékpénztár elnöke, itt is áskállódott 
ellene, elmozdíttatását azonban nem bírta 
kieszközölni s csupán annyit vihetett ki. 
hogy három évre minden előléptetés el 
volt zárva előtte. Ez esemény következ-
tében csak 1863 vége felé jöhetett le 
Pestre akadémiai székét elfoglalni a Me-
nedékjogról irt értekezésével. 1866 vége 
felé a magyar királynéhoz hivatott meg, 
kivel aztán hónapokon át mindennap több 
óráig társalgott, irt, olvasott, többnyire 
történeti, de egyéb munkákat is. Midőn 
az udvar 1867-ben Schönbrunba költöz-
ködött. ő felsége Falkot oda is kivitte s 
ez a délutáni órákat rendesen ott töltötte. 
A Poroszországgal folytatott hadjárat után 
a helyreállított alkotmány új viszonyokat 
létesített a hazában és új embereket hí-
vott a magyar közélet élére. A sajtó, a 
czenzura nyűgéből felszabadulva, szintén 
gyökeres átalakuláson ment át. S kivált 

a Pester Lloydnak hivatása immár az 
lett, hogy Ausztriával és a külfölddel 
szemben, a souverain magyar állameszme 
követelményeit és a magyar szellem kul-
tur-képességét képviselje. E megváltozott 
hivatás a lap szellemének gyökeres át-
alakulását kívánta s Wahrmann Mór, 
hajdani iskolatársa, megnyerte őt a lap 
számára s decz. 20. busz évi távollét 
után visszatért Pestre és 22. átvette a 
P. Lloyd szellemi vezetését, beköszöntő-
jében, mely tollának egyik remeke, ki-
fejtve programmját. 1892-ben szerkesz-
tésének 25 éves évfordulóját ülték meg 
a P. Lloyd munkatársai s Falkot neve-
zetes egyének díszes albummal tisztelték 
meg. 1869 elején a Lipótvárosban kép-
viselőjelöltnek léptették föl Wahrmann 
ellen, de Deák kívánságára ellenfelének 
engedte át a tért. Kevéssel utóbb Kő-
szegen, mely városnak utóbb díszpolgára 
lett, egyhangúlag választatott meg. 1875-
ben a budapest-terézvárosi kerületben 
lépett föl Horn ellen, de a szavazás alatt 
visszalépett, mert a választók egy része 
felekezeti kérdést csinált a dologból; rög-
tön utána megválasztatott keszthelyi kép-
viselővé és e kerületet képviselte 1884-ig. 
Ekkor a választások alkalmával Nagy-
Kanizsán kisebbségben maradt, de győzött 
szűkebb választás alkalmával Aradon, 
melyet 1892-ig képviselt és egy Eötvös-
ről «Apróságok egy nagy ember életé-
ről» czim alatt tartott felolvasása alkal-
mából az ottani Kölcsey-egyesület dísz-
tagjává választatott. Ez évben Fejérváry 
Géza báró letevén a budapesti I. ker. 
mandátumát, helyébe itt F. választatott 
meg. Mint képviselő, hive volt a Deák-
pártnak, a fusio óta pedig a szabadelvű-
párthoz tartozik; tagja volt több izben 
a bankügyi bizottságnak és a horvát 
ügyben kiküldött _ regnicolaris bizottság-

' nak. Szintúgy einöke volt a közgazdasági 
bizottságnak s több év óta mint a külügyi 
albizottság előadója szerepel. A hírlapírók 
nyugdíjintézete megalakulván, őt Válasz-

éi. ic sajtó alá adatott 1S93. máj. 9. 
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totta meg elnökének; az «Otthon» irck 
s hírlapírók körének tiszteletbeli elnöke; 
elnöke a lipótvárosi kaszinónak, a kassa-
oderbergi vasút igazgatóságának, a buda-
pesti városi villamos vasúttársaság al-
elnöke ; igazgatósági tagja az angol-
osztrák banknak és a Pesti könyvnyomda 
részvény-társaságnak, a Lloyd-társaság 
titkára, a pesti hazai első takarékpénz-
tár-egyesület és a Panonnia viszontbizto-
sító intézet felügyelő-bizottságának is tagja 
stb. Falk még bécsi működése alatt itthon 
igen népszerűvé vált, igy lett Szeged 
szab. kir. város tiszteletbeli főjegyzőjévé, 
Csongrád- és Zemplénmegyék hatóságai-
nak tiszt, tagjává stb. — Midőn irodalmi 
működését 1843-ban az Ungar cz. pesti 
lapnál megkezdette, egyúttal az ugyanott 
megjelent Spiegelnek is szorgalmas munka-
társa volt, hol szintén több magyar költe-
mény és beszély jelent meg tőle német for-
dításban ; igy Bajza s Petőfi egy-két verse 
s néhány czikk (1844. Des Dichters Gebet, 
magyarból ford., Das Matrosenmädchen, 
nach Császár, Am Grabe Stranieras, Der 
Blinde, Liszt Fridrik, 1845. Sobri, ma-
gyarból ford., 1846. Die Pesther Industrie-
Ausstellung). Az 1848. bécsi forradalom 
kitörésekor a Studenten-Couriernak és 
Der Freimüthige radikális lapoknak mun-
katársa volt ; midőn nov. ezen lapok 
betiltattak, a liberális eszmék harczosai 
Bécsben az absolut korszak kezdetén az 
Oesterreichische Zeitung cz. lapot keres-
ték föl czikkeikkel; e tábor egyik legszor-
galmasabb és legügyesebb harczosa s 
vezérczikkirója F. volt havi 100 frt fize-
téssel. A kormány ezen lapot 1849. márcz. 
betiltotta; ekkor a Wanderer lett az osztrák 
szabadelvű közvéleménynek vezérlő orga-
numa; ennek emberei, élükön F., rend-
kívüli mértékben értettek ahhoz, mint 
kell az olvasóval a sorok közt épen az 
ellenkezőjét megértetni annak, a mi a 
sorokban olvasható volt. Ezen hazánkban 
is eléggé ismeretes politikai napilapban 
több mint másfél évtizeden át a külpoli-

I d . S z i n n y e i J . , M a g y a r í r ó k I I I . 

tikai s Magyarországra vonatkozó czik-
keket F. irta. Eddig csupán a Honderű-
ben divattudósításokat fordított és Sólyom 
álnév alatt az Életképekben közölt né-
hány magyar czikket; Hugó Károly Brutus 
és Lucretia, Egy magyar király, Báró és 
bankár cz. színműveit németből magyarra 
fordította; 1849-ben a Figyelmező szá-
mára irt bécsi leveleket, melyeket később 
Császár Ferencz felszólítására a Pesti 
Naplóban folytatott. Török János szer-
kesztése alatt a P. N. számos jeles czik-
ket hozott tőle kulcs jegy alatt. 1855 
végével a Török János által Bécsben 
megindított Magyar Sajtóhoz szegődött 
és az abban közölt politikai napi szemléi 
köztetszésben részesültek. Midőn a M. S. 
Bécsből Pestre került, Falk újra a P. Naplót 
gazdagította érdekes czikkeivel, melyek 
(Fk.) jel alatt nagy népszerűségnek ör-
vendtek (1857. 203. 251. sz. A hírlap-
bélyeg, 1863. 281—283. sz. A politikai 
menekültek, 1869. febr. 2. melléklet: 
F. M. beszéde a lipótvárosi választók-
hoz, 1871. b. Eötvös J. ifjúságából, 1888. 
263. sz. Trefortról visszaemlékezések, 
1892 149. sz. Királyi Pálról, 1892. 349. 
sz. Gr. Andrássy Gyula keleti politikája, 
sat.), irt a Kelet Népe cz. folyóiratba 
(1856. Politikai tájékozás), a Hölgyfutárba 
(1860. Széchenyi haláláról), a Pompéry 
Magyarországába (1861.), az Ország Tük-
rébe (1862. Az éjszak-amerikai válság, 
Mexiko, Alkotmányos mozzanatok Orosz-
országban, Velencze, Róma és Páris, 
Görögország az utolsó harmincz év alatt, 
Az önző Anglia, A német mozgalom, 
Tizenkét év egy alkotmányos nép törté-
netéből, 1863. Egy fejezet Lengyelország 
és Ausztria történetéből, Ausztria sze-
replése Lengyelország szétszaggatása 
körül; Skandinavia és Oroszország) sat., 
az Országba (publicistikai czikkek és 
1862. 46. 47. 49. sz. Elkésett tárczalevelek, 
melyekben fogsága eseményeit irja le, eze-
ket a Magyar Géniusz 1892. 51. sz. újra 
lenyomatta), a Fővárosi Lapokba (1864. 

4 
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Udvari etiquette. 1871. b. Eötvös József 
legelső környezete. Egy halott igazolása, 
gr. Gyulai Ferenczről, 1872. b. E. József 
utolsó éveiből, b. E. J. a kiegyezés előtt, 
1873. tárczák sat.), a Magyarország és a 
Nagyvilágba (1865. Lord Palmerston és 
a magyar ügy, 1867. Széchenyi Ferencz 
gróf és politikai czikkek, 1872. Vukovics 
Sebő), a Politikai Hetilapba (1865—67. 
politikai czikkek), az Oesterr. Revuebe 
(1865. Ladislaus v. Szalay's Leben und 
Wirken, ismert, a P. Napló 284. 285. sz. 
és Jánosi Ferencz, Über die Familie 
Esterházy), a P. Hírlapba (1879. 145. sz. 
b. Eötvös J. ifjúkori barátai, 163—165. 
Apróságok b. Kemény Zs. életéből, 357 
—359. sz. Összeesküvés a döblingi téboly-
dában), a M. Szalonba (VI. 1886. A 
királynéról, VIII. 1888. A pálya kezdetén, 
X. 1889. Trefort Ágoston, XIII. 1892. b. 
Eötvös J. és a kiegyezés), a Nemzetbe 
(1888. 15. sz. Sennyei sat.), a M. Szel-
lemi Életbe (1892. Hogy kerültem fog-
ságba) ; az Ország-Világba (1888. 50. sz. 
Egy feledésbe ment újságról, a M. Sajtó-
ról ; 1890. 51. sz. Régi emberek — régi 
dolgok), Szabadelvü-párti Naptárba (1885. 
Emlékezzünk régiekről), az Egyetemes 
Magyar Encyclopaediának is munkatársa 
volt. hova földrajzi s történeti czikkeket 
irt. A királynéról irt czikke franczia, 
angol, olasz, sőt török nyelven is megje-
lent. — Munkái: 1. Alexander Dumas, 
Meine Memoiren, aus dem französi-
schen Mscr. Pest und Wien, év nélkül. 
15 rész. — 2. Alexander Dumas, Der 
letzte König der Franzosen. Roman 
übersetzt v o n . . . U. ott, 1852. Nyolcz 
rész. — 3. Alex. Dumas. Denkwürdig-
keiten der jüngsten 20 Jahre. Neue Folge 
der Memoiren. Deutsch v o n . . . U. ott, 
1853. Öt rész. — 4. Pompéry (Johann) 
Clarissa. Zwei Frauenherzen. Aus dem 
Ungarischen. U. ott, 1853. (Belletr. Lese-
Cabinet 57. 58.) — 5. Jókai Mór, Die 
weisse Rose. Historischer Roman aus 
der Zeit des Janitscharen-Aufstandes 1730. 

Aus dem Ungarischen übersetzt. Wien, 
1854. (Neues Belletr. Lese-Cabinet 139. 
140.) — 6. Általános földirat és törté-
nelem. Gymnasiumok és reáltanodák 
alsóbb osztályai használatára. Bumüller 
János után ford. Pest. 1855. — 7. Uj kézi 
és iskolai atlasz. Vállas Antal után 2 
részben ujjá dolgozott s a mostani időig 

í folytatott kiadás; a földirat és statistika 
jelen álláspontjához alkalmazta, 19 színe-
zett földképpel. U. ott. 1855. — 8. Galetti 
(J. G. A.), Egyetemi világrajza vagy 

i földirati, államtani és történelmi isme-
re t t á r . . . Második, teljesen átdolgozott 
és tetemesen bővített k i adás . . . Az első 
(dr. Vállas Antal tollából folyt) magyar 
kiadás felhasználása mellett, az utolsó 

j (11.) eredeti kiadás nyomán s a legújabb 
források szerint átdolgozta. 40 fametsz-
vénynyel és 21 szinezett.térképpel. U. ott, 
1857. — 9. A menedékjog a nemzetközi 
jog alapelveiből származtatva. U.ott, 1864. 
(Akadémiai székfoglaló.) — 10. Die Na-
tionalitätenfrage. Aus dem ungarischen 
Manuscripte von Josef Freiherr von Eötvös 
übersetzt. U. ott, 1865. — l i . Széchenyi 
István gróf és kora. Ford. Á(ldor) I(mre) 
és V(értesi) A(rnold). U. ott, 1867. (Előbb 
az Oesterr. Revue-ben; a Revue kiadó-
jával kötött szerződése értelmében külön 
német kiadásban nem jelenhetett meg.) 
—12. Koronázási Emlékkönyv. 20 illusz-
tráczióval Kolárz, Kriehuber, Katzler és 
Jankótól. A szöveget irták Falk M. és 
Dux Adolf. U. ott, 1867. — 13. Falk 
beszéde a bankkérdésben. Bpest, 1878. 
— 14. Falk Miksa volt országgyűlési 
képviselő beszéde a keszthelyi kerület 
választóihoz. U. ott, 1878. — 15. Falk 
Miksa orsz. képviselő beszéde a keszthelyi 
kerület választóihoz 1880. jún. 20. U. ott. 

1880. — 16. Falk Miksa orsz. képviselő 
beszéde a keszthelyi kerület választóihoz 
1881. júl. 3. U. ott, 1881. — Irt az 50-es 
években több apróbb gyakorlati munkát 
névtelenül a bélyegtörvényről s bélyeg-
jegyekről, az orosz-török háborúról sat. 
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Levele Frankenburg Adolfhoz a soproni 
irodalmi és művészeti kör megnyitása 
alkalmából. Bpest, 1877. jan. 19. (P. 
Napló 69. sz.) — Szerkeszti a Pester 
Lloydot 1867. decz. 22. óta. — Arczképe, 
kőnyomatban rajzolta Maszák Hugó a 
Pesti Napló főmunkatársai Arczképcsar-
noka cz. lapon 1861-ben. — Álnevei: 
Sólyom, Sas Imre. 

Jelenkor. E n c y c l o p a e d i a 360. 1. — Danielik 
M í rók I I . — Családi Kör 1861.35. sz. Lá toga tás 
F . M . - n á l . — Ország Tükre 1862. 2. sz . a r c z k . 
M a r o s t o i l i t ó l . — .'/. tud. Akadémia Almanachja 
1863. 231. 1S67. 227. 1. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1866. 39. SZ. a r c z k . — Vasárnapi 
Újság 1866. 39. sz . a r c z k . 1878. 45. s z . a r c z k . 
— Frankenburg Adolf E m l é k i r a t a i I I . 172—186. 
I I I . 119. s a t . 1. — Egyetemes M. Encyclopaedia 
V I I I . 160. — M. Könyvészet 1878. 1880. 1881. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — M. Sa-
lon V I I I . 1888. 358 1. ( Ö n é l e t r a j z . ) — Ország-
Világ 1890. 51. sz . a r c z k . 1893. 1. sz . ( B e n e d e k 
Elek. ) — Sturm, Országgyűlési Almanach 
1892—97. — M. Szellemi Élet. B u d a p e s t , 1892. 
a r c z k . é s n é v a l á í r á s a . — M. Géniusz 1892. 51. 
s z . a r c z k . (Vész i J ó z s e f . ) — Szepesi Közlöny 
1892. 47. sz. 

Falk Pál, túr-terebesi (Biharm.) plé-
bános. — Munkái: 1. Kálasantius sz. 
Józsefnek, az ájtatos oskolák szerzőjének 
dicséretére szabott beszéd. Melyet midőn 
azon isten szolgája esztendős ünnepléssel 
tiszteltetnék Szigeten Mármarosban Bor. 
sz. Károly templomában élő nyelven 
mondott . . . Szent Mihály havának 2. 
napján 1783. eszt. Most pedig egy kegyes 
érdemes uri embernek istenes költségével 
kinyomtattatott. Eger, 1784. — 2. Dicsé-
rettétel Kalasantius sz. Josefrűl az ájta-
tos oskolák szerzőjéről, melyet 1785-ben 
kisasszony havának 28. napján Nagy- j 
Károlyban . . . mondott, és az ajtatos 
halgatók között levő nemes uri rend 
kinyonitattatott. Nagy Károly. 

Petrik B i b l i o g r . 

Falk Zsigmond, lovag, kir. tanácsos, 
a pesti könyvnyomda részvény-társaság 
igazgatója. F. Miksa testvéröcscse, szül. 
1831. ápr. 27. Pesten; 1843-ban mint 
szedő-tanuló lépett be a m. kir. egyetemi l 

nyomdába; a szabadságharcz után Bécsbe 
ment, hol a Sommer-féle nyomda igaz-
gatója lett és a hazájából száműzött ma-
gyar irodalmat hathatósan támogatta. 
1868-ban Klapka meghivására megala-
pítója s igazgatója lett hazánk egyik 
legelőkelőbb műnyomdájának, a Pesti 
könyvnyomda részvény-társaságnak, mely 
intézetet a virágzás magas fokára emelt 
s melynek élén áll ma is. 1878 óta a 
vaskoronarend s a becsületrend lovagja, 
1885-ben kir. tanácsos ; az országos ipar-
egyesület alelnöke, az ipartanács sat. 
tagja. 1893. január 1. ünnepelte 50 éves 
nyomdászi jubileumát. — Az 1873. bécsi 
s az 1878. párisi világkiállításról szóló 
jelentéseket (Hivatalos jelentés a Párisban 
1878-ban tartott egyetemes kiállításról. 
Bpest, 1879. Y. 2. rész. A nyomdászat 
és könyvkereskedés.); az ipar- és keres-
kedelmi kamara évi jelentéseit; valamint 
a Pester Lloyd gazdasági rovatának a 
sokszorosító iparra vonatkozó részét irta. 
Az ipar körébe tartozó több kisebb tanul-
mányt is irt a lapokba. 

M. Könyvészet 1879. — Acsády Ignácz, A z 
Athenaeum Kézi-Lexikona I. 574. 1. és ön-
életrajzi adatok. 

Falka Sámuel (bikfalvi), betűmetsző 
és rajzoló a budai m. kir. egyetemi nyom-
dában, fogarasi erdélyi származású s 
1792—94-ben a bécsi rajzoló akadémiá-
ban tanult. — Tudósító leveleket irt az 
Erdélyi Múzeumba (V. 1816). 

Bécsi M. Merkurius 1793. I I . 49. 1. — II. 
Kurir 1898. I I . 128. 1. — Ungarische Miscellen 
I . 1805. 72. 1. 

Falkenstein Ignácz, tudakozó-intézet 
tulajdonosa Miskolczon és Kassán. — 
Kiadta intézetének jegyzőkönyvi kivonatát 
hirlap alakjában 1860! nov. 17-től Miskol-
czon és szerkesztette a Kassa-Eperjesi 
Értesítőt 1863-ban, mely hetenként két-
szer jelent meg Kassán. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Falkenstein Lipót, orvosdoktor, a 
pesti egyetemen 1879-ben lett orvosdok-
torrá ; azután két évig Székesfehérvárott 
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mint gyakorló orvos működött és jelenleg 
Tisza-Luczon (Zemplénmegye) körorvos. 
Időközben nevét Faludi-ra változtatta. 
— Munkája: Kellő óvintézkedések a 
cholera ellen. Bpest, 1886. 

M. Könyvészet 1886. és dr. Feleki Sándor 
szives közlése. 

Faller Gusztáv, bányatanácsos és a 
selmeczi bányász-akadémiának nyug. ta-
nára, szül 1816. márcz. 2. Gölniczbányán 
Szepesmegyében; a bölcseleti s jogi tanul-
mányok befejeztével 1837-ben a selmeczi 
bányász- és erdész-akadémiára jött, bol 
a bányászatot és erdészetet végezte ; 
innét a geologia s mineralogia behatóbb 
tanulmányozása végett az akkoriban nagy 
hírnek örvendő bécsi bányászati mu-
seumba ment, hol Haidinger vezetése 
alatt tanulmányait teljesen befejezte. 1840-
ben a Horvátországban működő kutatási 
bizottsághoz bányagyakornoki minőség-
ben áthelyeztetett és 1843-ban ismeretei-
nek fejlesztése végett az akkor fennállott 
udvari cancellária által a nevezetesebb 
bel- és külföldi bányaművek és telepek 
tanulmányozására küldetett. Ezen útból 
visszatérvén, 1844-ben a bányaművelés-
tan akkori tanára Adriányi János bánya-
tanácsos mellé tanársegéddé neveztetett 
ki. 1846-ban felső bibertárnai bányatiszt 
lett; ezen állásában alkalma volt a sel-
mecz-szélaknai nagy terjedelmű bányá-
szattal alaposan megismerkedni,úgy hogy, 
mint később maga mondá, a körülbelől 
40 geográfiái mérföld hosszaságú bánya-
nyilamok, alagok és tárnák közt alig 
volt egy-kettő, melyet meg nem járt 
volna. 1849. és 1850-ben a cs. kir. föld-
művelési és bányászati minisztérium meg-
hagyásából három félévig a bányászat 
tanárát helyettesítette, miután a tanári 
vizsgát még 1847-ben letette. 1851-ben 
a felsőbibertái'nai bányahivatalhoz mint 
első bányamérnöki segéd s innét 1852-
ben a halli cs. kir. bánya- és sómű-
vek igazgatóságához (Tirolban) mint ke-
rületi bányamérnök neveztetett ki. 1855. 

okt. 19. ő felsége a selmeczi akadémián 
a bányászati tanszéket neki adományozta. 
Az ő fáradozásainak köszönhetni, hogy 
a mostan is virágzó akadémiai ifjúság 
segélyegyletét a 60-as években életbe 
léptette, melynek aztán eltávozásáig el-
nöke volt. Tanári tevékenysége 1870-ben 
érte végét, a mennyiben a m. kir. pénz-
ügyminisztérium a selmeczi főbányagrófi 
hivatalnak bányászati előadójává nevezte 
ki. Azonban gyakori betegeskedése miatt 
1871. okt. saját kérelmére nyugalomba 
helyeztetett és Kassára, innét pedig 1879-
ben Jászóra vonult, hol mint a jászói 
apátság bánya-, erdő- és jószágügyi ta-
nácsosa élte végnapjait és 1881. jan. 20. 
meghalt. — Czikkei a Berg- u. Hüttenm. 
Jahrbuchban (1860. Abbau der Braun-
kohlenflötze zu Dorogh u. Tokod nächst 
Gran in Ungarn, 1861. Wichtigere Unter-
nehmungen, Betriebserweiterungen und 
Neubauten bei dem Berg- und Hütten-
wesen des niederungarischen Bergdistric-
tes, Über das Abteufen und die Bohr-
arbeit im Amaliaschachte, Bergmännische 
Notizen über die Braunkohlen vonMiklós-
berg, Sárisáp und Mogyorós, 1863. Kurze 
Übersicht des Silber- und Bleierzberg-
baues bei Pfbram in seinem jetzigen 
Zustande, 1864. Der Schemnitzer Metall-
bergbau in seinem jetzigen Zustande, 
Über einige lehrreiche Abbau-Methoden 
auf mächtigen Lagerstätten, 1869. Ge-
schichtliche Notizen über die Schemnitzer 
Berg- und Forstakademie, Über den Mo-

1 derstollner Bergbau . . ., Reise-Notizen 
über einige wichtigere Metallbergbaue in 
Ober-Ungarn), az Österr. Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen-ben (1860. Das 
Vorkommen von Zinnober in Schemnitz, 
Der Grünergang in der unverritzten Teufe, 
1861. Vorkommen von Quarz-Geschieben 
im Grünergange, 1862. Neues Zinnerz-
vorkommen in Schemnitz, 1863. Eine 
neue Ansicht von Schemnitz, 1864. Erste 
Schalenförderung beim Schemnitzer Berg-
baue, 1868. Über alte Schlägel- und Eisen-
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arbeiten), a Statistikai Közleményekben 
(I. 1861. Közlemények a hazai bányászat 
köréből), a M. Mérnökegylet Közlönyében 
(1868. A régi vésett bányavájatok marad-
ványairól), a Bányászati és Kohászati 
Lapokban (1872. A körmöczi telerek és 
rések hálózatáról, 1889. A tellur. Ujabb 
robbanó anyagokról). — Munkái: 1. Der 
Schemnitzer Metallbergbau in seinem 
jetzigen Zustande. Schemnitz, 1865. (A 
Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt-
ban is megjelent.) — 2. Geschichte der 
Berg- und Forstakademie in Schemnitz. 
U. ott, 1865. — 3. Beschreibung einiger 
wichtiger Metallbergbaue der Com. Zips, 
Gömör u. Abauj in Ober-Ungarn. U. ott, 
1868. — 4. Der Steinkohlenbergbau bei 
Fünfkirchen. U. ott, 1869. — 5. Sel-
tneczi m. kir. bányász- és erdész-aka-
démia évszázados fennállásának Em-
lékkönyve 177Ó—1780. U. ott, 1871. 
(Ugyanez németül is; az akadémia tör-
ténével és a nevezetesebb bányászok 
életrajzával.) — 6. Vélemény a nagy-
bányai s kolozsvári bányakerületben fekvő 
kincstári bányaművek állapota, művel-
tetése vagy felhagyása iránt a m. kir. 
pénzügyminiszterhez 1872. jul. 17. elő-
terjeszté (Grimm Jánossal együtt.) Bpest, 
1873. — 7. A vas geologiája. U. ott, 
1888. — Szerkesztette a Berg- und Hüt-
tenmännisches Jahrbuch der k. k. Berg-
akademien Schemnitz und Leoben und 
der k. k. Montanlehranstalt Pfbram cz. 
évkönyv 1859.. 1862., 1865. és 1868. 
évfolyamait (ezekbe több czikket irt.) 

Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . Tör ténelem I . és 
K ö n y v é s z e t e . — Bányászati és Kohászati Lapok 

1881. 3. sz. (Fa rbaky I s tván . ) — I.itschauer 
Lajos, B á n y a m i v e l é s t a n . Selmeczbánya, 1890. 
I. 124. 195. a rczk . és gyász je len tés . 
Faludi Ferencz, bölcseletdoktor, Jézus-

társasági áldozópap, szül. 1704. ápr. 1. 
Németujvárott (mások szerint Kőszegen) 
Vasmegyében nemes szülőktől; tanul 
mányait a rhetorikáig Sopronban vé-
gezte s 16 éves korában a jezsuita-rendbe 
lépett. Bécsben a Szent Anna nevű ko-

lostorban két évi próbaidőt töltött el ; 
azután Gráczba küldetett, hol a bölcse-
letet három évig hallgatta. Visszatérvén 
Bécsbe 1725 —29-ig a humaniorákat, 1730-
ban pedig a mértant adta elő; majd a 
hittudományi szakra lépett, s 1734-ben 
áldozópappá szenteltetett. Papi hivatalát 
Budán a Vízivárosban kezdette meg mint 
német hitszónok; miután a következő 
évben a rend szabályai szerint a har-
madik próbaidőt is eltöltötte Besztercze-
bányán. szerzetesi hivatottságának leg-
fényesebb bizonyítványával újra Bécsbe 
küldetett fel, hol az 1736-37 . évben 
mint a Pázmaneum növendékeinek lel-
késze és az egyetemen mint a kath. 
erkölcstan tanítója működött. 1737—40-ig 
Gráczban a bölcseletet. 1740—41-ig Lincz-
ben a mértant adta elő, Bacsányi és 
Révai szerint a hittudományt is. Innét 
még a tanév befejezése előtt Rómába 
küldetett a Szent-Péter templomába ma-
gyar gyóntatónak. Hivatala nem sok időt 
vévén igénybe, elég alkalma volt az olasz 
művészet remekein ízlését fejleszteni s az 
olasz és franczia irodalommal megbarát-
kozni. távollét hazájától nemes keblé-
ben a haza szeretetét még erősebb lángra 
lobbantotta s arra az elhatározásra birta. 
hogy nemzete elhanyagolt nyelvét fej-
lessze s alásülyedt irodalmát tőle telhe-
tőleg emelje s gazdagítsa. Üres óráit 
fordítgatásokkal és versírással töltötte, j 
Rómából öt évi távollét után a rend 
kormányától visszahivatván, egy évig 
(1746—47.) a nagyszombati egyetemen a 
szentírás magyarázója volt. A következő 
évben az akkor felállított bécsi Theresia-
num első aligazgatójává neveztetett ki ; 
ezen hivatala mellett a római és német 
törvény történetét is előadta. Ezen uj 
tantárgy minden idejét igénybe vévén, 
írói tevékenysége újból szünetelt. Azután 
igazgatói hivatalokat ruháztak reá ; igv 
1748—51-ig a jézsuiták nagyszombati 
könyvnyomdáját, másik három évig 
(1751 — 54.) a rend kőszegi házát, ugyan-



108 
Falk—Falkenstein 

102 

csak háromig (1754—57.) a kőszegi colle-
giumot és kettőig (1757—59.) a pécsi 
házat igazgatta, mig végre sokoldalú mű-
ködés és vándorlás után ismét nyugal-
masabbállást nyert, amennyiben 1759-ben 
a jezsuiták pozsonyi könyvtárának igaz-
gatója lett. Tizennégy évig munkálkodott 
hivatalában, midőn Ganganelli brevéje 
(1773. júl. 21.) a jezsuitákat eltörölte. 
Ez mély fájdalommal hatott reá s vissza-
vonult Rohonczra (Vasm.) a Batthyá-
nyiak birtokára, a parancsolt nyugalmat 
leélni, hol csendes háborítatlan munkás-
sága közepett érte utói a halál. 1779. 
decz. 17. vérhányás lepte meg, mire 
másnap reggel szélütés következett, mely 
még az nap véget vetett életének. F. 
hagyománya arany, ezüst és réz pénzben 
210 frt. 46 krból, s a ruhái s házi esz-
közei után árverésen befolyt 59 frt. 57 
krból, jelentéktelen könyvtára pedig hu-
szonegy darabból állott, melyhez saját 
munkái közül a Szent és Bölcs emberből 
együtt 48 példány járult. Mint Bacsányi 
írja (Faludi versei) : Az ő korában még 
találtattak a rohonczi lakosok közt, kik 
fiatal korukban Faludit ismerték ; de csak 
látásból; mert őt közelebbről ismerni 
vagy vele társalogni nem volt szerencséjök. 
Ezek nem mondhatván egyebet felőle, 
azt állítják, hogy külsejére nézve közép-
termetű, teljes képű, vaskos ember volt. 
Keresve keresett arczképét Bacsányi sem-
mikép sem szerezheté meg. F. nyelvében« 
az ujitó, gazdagító tehetség nyilatkozását' 
látjuk; a nélkül,£hogy nyelve kevésbbé 
volna gyökeres, magán viseli az újítónak, 
magyaros szellemben bővítő, idomitdf 
kezét; úgy hogy munkái méltán szolgálj 
hattak volna helyes kiinduló pontjául az 
általános nyelv-reformnak. — Munkái: 
JL. Elementa geometriae Ign. Gaston Pa-
radies recudi curavit Graecii, 1738. — 
2. De itinere in provincias exteras. 
Libri duo. Honoribus . . . neo-doctorurn, 
cum in alma ac celeberrima universitate 
Graecensi promotore R. P . . . suprema 

aa. 11. et phil. laurea insignerentur. Ab 
illustr. rhetorica Graecensi . . . anno 
1739. U. ott. —. 3^ Collectiones mathe-
maticae ex architectura militari. Hono-
ribus universis. Graecensi. A condiscipulis 
metaphysicis oblatae, anno 1739. mense 
Julio, die 21. U. ott. —_L_Jstenes jó-
ságra és szerencsés boldog életre okta-
tott nemes ember. Irta ánglus nyelven 
Dorell József, ford. olaszból. Nagyszombat, 
1748. (2. kiadás, Buda, 1749. 3. Nagy-
szombat, 1771. 4. Pozsony és Kassa, 
1787.) — ^ I s t e n e s jóságra és szerencsés 
boldog életre oktatott nemes asszony. 
Utóbb pedig a hadi és udvari embereket 
néző közbeszédek. Irta ánglus nyelven 
Dorell József, olaszból ford. Nagyszombat, 
1748. (2. kiadás Buda, 1749. 3. k. Nagy-
szombat. 1771. 4. k. Pozsony és Kassa, 
1787.) — 6. Bölcs és figyelmetes udvari 
ember. Irta spanyol nyelven Grácián 
Boldizsár, németből ford. Első század. 
Nagyszombat, 1750.2. nyomtatás. Pozsony, 
1771. Második század. Pozsony, 1770. 
2. kiadás. Nagyszombat, 1772. Harmadik 
század. Pozsony, 1771. 2. kiadás. Nagy-
szombat, 1772. Az egészet kiadta Ponori 
Thewrewk József. 3. kiadás, Pozsony. 1837. 
— 7. Constantinus Porphyro-genitus. 
Jeles játék : melyet Szalai gróf Barkóczi 
Ferencz úrnak . . . tiszteletire folytatott 
Jesus társaságának uj oskoláiba költözött 
ifjúság : midőn tudományos érdemeit ezen 
kegyelmes méltóság jeles ajándékokkal 
méltóztattya vala ama diszes játékos pa-
lotán, melyet ugyan azon nagy méltó-
ságnak édes nemzetének javára szüntelen 
igyekező kegyessége adakozása állatott 
Egerben, 1754. eszt. Sz. Jakab havának 31. 
napján. Kassa 1754. (Ez csak a darab 
programmja 4-rét 4 levélen. A színmű 
előadatott 1750. szept. 13. Nagyszombat-
ban, 1754. júl. 31. az egri jezsuita colle-
giumban és 1789. jún. 22. a magyar 
nemes ifjúság által Lőcsén.) — 8. Istenes 
jóságra és szerencsés boldog életre okta-
tott nemes úrfi. Irta ánglus nyelven 
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Dorell József, ford. olaszból . . . Nagy-
szombat, 1771. (Ugyanaz, Pozsony és 
Kassa, 1787.) — 9. Szent ember vagyis 
szent életre vezető istenes oktatások. 
Pozsony, 1773. (2. kiadás. U. ott. 1787.) 
— 10. Bölcs ember, vagyis az erkölcsös 
bölcseségre vezérlő rövid oktatások. U. 
ott, 1778. (2. kiadás. U. ott, 1787.) — 
1 1 . F a l u d i Ferencz költeményes ma-
radványai. Egybe szedte, s élőbeszé-
dekkel és szükséges oktatásokkal megbő-
vítve közrebocsátotta a magyar Költe-
ményes Gyűjtemény öregbedésére Révai 
Miklós. Győr, 1786-87. Két kötet. (A költő 
énekein és pásztor-énekein kivűl, annak 
élete és a pásztorköltésről való oktatás 
Batteaux után Révaitól, mely az első 
kötet nagyobb felét teszi; Constantinus 
Porphyrogenitus s a Jegyzőkönyv, melynek 
fejezetei: Magyar közmondások, Szépen 
illő társ-igék, Szép magyarázatok, Ékes 
mondások. 2. megjobbított kiadás. Pozsony, 
1787. egy kötetben. Kimaradtak ezen 
kiadásból az életrajz, értekezés, némely 
latin és neki tulajdonított franczia versek.) 
— éjtszakák, vagyis a téli esti-
időnek unalmait enyhítő beszédek. Holta 
után darab írásaiból közrebocsátotta Révai 
Miklós. Pozsony, 1787. — 13. Faludi 
Ferencz Versei. Kiadta Batsányi János. 
Pest, 1824. (A könyvnek felét a kiadó 
toldaléka foglalja el : Faludi Ferencz éle-
téről s munkáiról és a magyar nyelvről 
és versszerzésről. 5. kiadás Toidy Ferencz 
által Pest, 1854.) — 1A_Anthologia Fa-
ludi Ferencz Munkáiból. Kassa, 1836. 
(Zsebkönyvtár. Magyar írók remekei 3.) 
— 15. Faludi Ferencz Minden Munkái. 
Eredeti kéziratok és kiadások után a 
szerző életrajzával kiadta Toldy Ferencz. 
Pest, 1853. (Nemzeti Könyvtár 4-rét.) — 
16. Nemes úrfi. ford. olaszból Faludi, 
bevezetéssel és szótárral kiadta Bellaágh 
Aladár. Budapest. 1892. (Jeles irók iskolai 
tára XXXIX. Ism. Bud. Hirlap 49. sz.) 
— F. részt vett Wagner Phraseologiája 
(Nagyszombat, 1750.) szerkesztésében. 

Kéziratairól, melyek a budapesti egyetemi, 
akadémiai s a szombathelyi püspöki könyv-
tárban vannak, Toldy, aki azokat föl-
használta F. Minden Munkáiban, ugyanott 
részletesen emlékezik meg. A múzeumi 
kézirattárban őriztetnek: Collectio mis-
cellanea poematum minorum et nota di-
versa. (4 r. 69 lap), Versei (8-rét 122 és 
81 lap), Constantinus Porphyrogenitus 
(4 r. 20 levél), Caesar Aegyptus Földén 
Alexandriában, szomorújáték 5 végezés-
ben, ford. olaszból. Ment játékban Fejér-
egyházi kastélyban 1749-ben (4-rét 20 
lev.) Énekei, Buda, 1806 (8-rét 40 lap). 
— Stoeger (Scriptores) szerint Julius 
Caesar in Aegypto cz. comoedia-ját 1751-
ben Kőszegen is előadták. 

Horányi, M e m o r i a I . 661. 1. — Szerdahelyi, 
Poesis N a r r a t i v a . Budae , 1784. ISO. 1. 
— Katona, His tór ia Critica XXXIX. 949. 

— Kölesy, M . P l u t a r k u s I I . — Közhasznú 
Esmeretek Tára I V . 427. 1. — Philosopliiai Pálya-
munkák I . 67. — Theicrewk József, M a g y a r o k 
szü le tésnapja i . — Religio 1850. I I . 8. 9. sz. 
(Szilassy J ános . ) — Stoeger, Scr iptoros 77. 1. 
— P. Napló 1854. 161. sz. (Greguss Ágost), 
1862. 250'. sz. ( J ámbor Pál.) 1876. 83. 91. 106. 
132. sz. — Toldy, M. Költészet T ö r t é n e t e és 
Összes Munkái I I I . — Egyetemes 31. Encyclo-
paedia V I I I . 165. — Theicrewk Árpád, F . F . 
mezőnyei . Bpest, 1875. — I f j . Szinnyei József, 
I r o d a l m u n k Tör t éne te 1711—1772. 23. 35. 44. 
55. 1. — I - V . VII . VIII . XII I . XV. 
— Szilády Áron, M. "KoITok T S r a 1. TIT?""— 
,1/. Könyv-Szemle 1883. 332. 1. — Nyitramegyei 
Közlöny 1884. 8. sz. (F. nye lvérő l , Kasz tner 
G.) — Prém József, Fa lud i Fe rencz (M. Heli-
kon . Pozsony , 1886. I. oszt. 4. kötet . ) — 

jfLNyelvät XVII. (Nagysziget i K.) 1886. (Szilasi 
M o r t T * Z l i y - e l v e . ) — Hajdú János, F . F . 
mint költő és p róza í ró (Értes í tő a szombat-
he ly i katl i . f ö g y m n a s i u m r ó l 1886.) — Bayer 
Juzsef. A nemzet i J á t éksz ín Tör téne te I . 43 
— 4 5 . 1. — Petrik B i b l i o g r . — Fővárosi Lapok 
1887. I . 99. s z . ( E r d é l y i P á l . ) — Beöthy Zsolt, 
Szépprózai E lbeszé lés I . I I . és Nemzet i l ro-
da lomtör téne t i r á s I smer t . I . — irodalmi Szemle 
Eger . 1890. (F. va l lásos énekei.) — Katholikus 
Szemle 1890. 367—381. 1. (Takáts Sándor . ) — 
Török Konstant, Fa ludi Ferencz (A cisterei 
r end egri ka th . fögymn. Ér t e s í tő j e 1891.) — 
Takáts Sándor, B e n y á k Bernát . Bpest . 1891. 
29. 170. 172. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 
1890. 56. 486. 1. 
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Faludi Géza. orvosdoktor, egyetemi 
magántanár, ismeretes fővárosi gyermek-
orvos, szül. 1840-ben Budapesten, hol 
gymnasiumi tanulmányait és az orvosiakat 
is végezte. 1864-ben orvosdoktorrá avatták. 
Már pályájának befejezése előtt kiváló 
előszeretetet tanúsított a gyermekgyógyá-
szat iránt s 1863. aug. 1. már segédor-
vos lett a szegény gyermek-kórházban, hol 
három évig működött Bókai János tanár 
mellett. 1867. ápr. 1. a főváros VI. kerü-
letében nyilvános gyermekgyógyintézetet 
nyitott, melyben halálaig kitartó ügy-
buzgalommal és szép sikerrel működött. 
A gyermekgyógyászat terén szerzett gya-
korlati és irodalmi tevékenysége s érdemei 
jutalmáúl 1883. ápr. 14. a budapesti 
egyetemen ezen tudománynak magán-
tanárául képesíttetett. Nagykiterjedésű 
gyakorlata és tudományos munkássága 
mellett is talált időt a közügyekben és 
politikában élénk részvételre, s polgár-
társai fővárosi bizottsági taggá válasz-
tották s a Terézvárosban sok ideig a 
függetlenségi pártnak elnöke volt. Ele-
tének két utolsó évében már hangját tel-
jesen elvesztette, a gégerák pusztította 
az erős férfit és 1885. jún. 17. Budapesten 
meghalt. — Irodalmi működését kora 
ifjúságában kezdte meg. s mióta a gyer-
mekkórház segédorvosává kineveztetett, 
folytonosan tudományos megfigyelésekre 
fordította minden szabad idejét. Eleinte 
a gyermekkórházban tapasztaltakról adott 
havonként közleményeket, felhasználva 
ezen alkalmat arra, hogy a ritkábban 
előforduló eseteket tüzetesebben leirja és 
tárgyalja; így a Nő- és Gyermekgyógyá-
szatban (1865—64). a pozsonyi Kórházi 
Szemlében (I. 1865.) saját intézetéből 
közölt eseteket. Igen számos irodalmi 
dolgozatai leginkább a magyar szaklapok-
ban s különösen az Orvosi Hetilapban 
(1866. és 1880-tól), az Orvosi Szemlében 
(1866.), az Ung. Med. Chirurg. Presse-ben 
(1866.1869.) és a Gyógyászatban (1881-től) 
jelentek meg, de többeket külföldi szak-

lapokban is közölt. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók XXI. (1880.) és XXII. 
(1882.) vándorgyűléseiben tevékeny részt 
vett. A szombathelyi gyűlésen A valódi 
hártyás gégelob kezeléséről értekezett; 
Debreczenben A resorcinról hasmenések-
nél tartott előadást. Kiválóbb gyakorlati 
értékű dolgozatai: A garat mögötti tályag-
ról, A salicylsav hatásáról, A diphteritis-
ről, A mellkas csapolásáról gyermekek-
nél, Az orbáncz kezeléséről, Az agy és 
gerinczagy buroklobról sat. Mint gyorsíró 
is kitűnt. — Munkája : Stolze-Fenyvesy-
féle egyszerűsített gyorsírás tankönyve 
Bpest, 1878. 

Gyógyászat 1885. 25. SZ. — Egyetértés 1885. 
166. s z . — Pesti Napló 1885. 165. s z . — Chyzer 
Koméi, Megemlékezés a v á n d o r g y ű l é s el-
huny t j a i ró l . Bpes t , 1887. 

Faludi János. L. Fuchs János. 
Faludi Miksa, bölcseleti doktor, keres-

kedelmi akadémiai igazgató, szül. 1851. 
jan. 27. Székesfehérvárott; családi neve 
Berndorfer volt; tanulmányait a bajai 
székesfejérvári gymnasiumban és a buda-
pesti egyetemen végezte; 1871 óta a 
székesfehérvári kereskedelmi akadémiá-
nak tanára s 1884 óta igazgató.— Aesthe-
tikai, dramaturgiai czikkeket és tárczákat 
irt a Székesfehérvár és Vidékébe (1876— 
1889) F. jegygyei, és fordított regényeket 
(Miss Ráhel, Clemence de Montbard) és 
színdarabokat (Dr. Wespe, Agglegények 
iskolája, Nászutazás). — Munkái: 1. 
Kereskedelmi földrajz, kereskedelmi és 
ipartanodák használatára. 1. Europa. Szé-
kesfehérvár, 1880. (2. jav. és bőv. kiadás 
a kereskedelmi középiskolák I. és II. osz-
tálya használatára. U. ott. 1888. Boros-
tyán Sándorral együtt.) — 2. Virágok. 
U. ott, 1884. — 3. GÖthe Iphigeniája. 
Irodalomtörténeti tanulmány. II. ott, 1888. 
— 4. Földrajz, kereskedelmi akadémiák 
és középiskolák számára, 1892. — Szer-
keszti a székesfejérvári keresk. akadémia 
Értesítőjét 1885 óta. 

Hl. Könyvészet 1880. 1887. — Önéle t ra jz i ada-
tok és Moenich Káro ly szives közlése. 
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Falusy István, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1842-ben Baján Bács-Bodrogmegyé-
ben; 1872 óta tanár a lőcsei kath. fő-
gymnasiumban, hol a mennyiségtant és 
természettant adja elő. — Programm-
értekezése: A mathematika és csillagá-
szat az araboknál a 8. században (Lőcsei 
kath. gymnasium Értesítője 1875.) Czikke: 
Még valami a hangról, a Néptanítók Lap-
jában (1872.). 

Wutz N é v k ö n y v e 88. 
Falusi Mihály, ev. ref. néptanító. 

Debreczenben tanult, azután Pestmegyé-
ben volt nemzeti iskolai tanító és egyebek 
közt Szent-Endrén is lakott. — Munkája: 
Okos gyermek nevelés példája a köznép 
használatára, melyben rövideden előada-
tik, miképpen kell a gyermekeket szüle-
tések napjától fogva, mind testi, mind 
erkölcsi tulajdonságaikra nézve haszno-
san és okosan nevelni. Pozsony, 1805. 
(Salzmann után.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M . N é p -
i skolai Tan í t á s Tör téne te 107. 112. 113. 206. 1. 
é s Nevelés és Okta tás -Tör téne t Kéz ikönyve 
220. 1. 
Faluvégi Albert, állami tanítóképző-

intézeti igazgató, szül. 1843. szept. 13. 
Torboszlón Maros -Tordamegyében. hol 
atyja ev. ref. lelkész volt; hét és fél éves 
korában a marosvásárhelyi ref. colle-
giumba került, hol az elemi, gymnasiumi, 
bölcseleti s jogi tanfolyamokat végezte ; 
s minthogy atyja 1853-ban meghalt, 16 
éven túl már önsegélyre volt utasítva, 
küzdelem és olykor nélkülözések közt 
élt. 1864-ben a nagyenyedi ref. theolo-
giai akadémiára ment, hol a tanfolyam 
bevégzése után a papi vizsgát letette. 
Theologus korában egyúttal házi nevelő 
volt Zeyk Károly egykori belügyminisz-
teri államtitkárnak két kisebbik fia mellett. 
1868-ban a marburgi egyetemre ment, 
hol különösen a theologiai s bölcseleti 
előadásokat hallgatta ; a tanév befejezése 
után tanulmányutat tett Svájczban és 
Párisba is ellátogatott. 1869 őszén tanító 
képzőintézeti tanárjelöltségre vállalkozott 

és Eötvös József báró a gothai jóhirű 
tanítóképzőbe küldte, hol különösen Kehr 
Károly nevelői, tanítói s igazgatói műkö-
dése hatottak reá s voltak befolyással 
későbbi pályájára. 1870. júl. 27. a zilahi 
tanítóképző-intézethez neveztetett ki s 
azóta ott működik. — Munkatársa volt 
a Néptanítók Lapja, Népnevelők Lapja, 
M. Tanügy, Család és Iskola, Magyar 
Tanítóképző cz. szaklapoknak ; főmunka-
társa volt a Borbély S. tanártársától ala-
pított és szerkesztett Szilágynak ; írt még 
A Hon, Kelet, Pesti Napló és Nagyvárad 
cz. napilapokba paedagógiai, methodikai, 
bölcseleti s társadalmi czikkeket, tárczá-
kat, polemikus leveleket és tanügyi tudó-
sításokat. Főbb czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1874. Hozzuk összeköttetésbe 
az iskolát a családdal, Legyünk huma-
nusok, midőn írunk is, Tartassanak-e 
még póttanfolyamok), a M. Tanügyben 
(1874. A tanítóképezdei tanárok egyesü-
lése), a Honban (1874. 54. sz. A felnőttek 
oktatása), a Család és Iskolában (1875. 
Néhány szó a családi és iskolai nevelés 
öszhangzatossá tétele érdekében), a Szi-
lágyban (1877. Alapítsunk népkönyvtára-
kat, Egy érdemes népnevelő), a M. Tanító-
képzőben (1886. A törtek tanítása a nép-
iskolában), a Szilágymegyei tanítótestület 
első Évkönyvében (1876. Az iskolai ne-
velés befolyása az erkölcsi jellem alaku-
lására). — Szerkesztette a Szilágymegyei 
tanítótestület első (1873—76.) Évkönyvét 
Marosvásárhely, 1877. (Borbély Sámuellel 
együtt) és szerkeszti a zilahi állami tanító-
képezde Értesítőjét 1873 óta. — Jegyei: 
F., F. A., — i.—t., és a. (1875-től a ne-
vezett lapokban.) 

M, Könyvészet 1877. — Zilahi kir. áll. tanító 
képző Értesítője 1891. és öné le t ra jz i ada tok . 

Falvay Antal, tanító Budapesten. — 
Czikkeket irt a Néptanítók Lapjába(1870— 
72.) — Munkái: 1. Magyar-német olvasó-
könyv Elemi és népiskolák számára. Pest, 
1867. (Péterfy Sándorral.) — 2. A magyar 
mondattan példákban. A főbb szabályok 



115 Falk—Falkenstein 102 

vázlatos előadásával. Szeged, 1877. — 
3. Magyar-német olvasókönyv a nép-
iskola II. osztálya számára. Bpest. 1882. 
(Luttenberger Á., Péterfy S. és Seholtz 
L. társaságában.) — 4. Gyermeki hibák 
orvoslása. U. ott, 1887. 

M. Könyvészet 1877. 1882. — Horváth Ignácz 
Könyvésze t e 1883. 1887. 

Falvay István, városi mérnök Székes-
fejérvárt, hol több mint negyedszázados 
hivataloskodása után, 1889. decz. 31. 
meghalt 65 éves korában. — Czikkei: 
A júl. 28. napfogyatkozás (M. Hirlap 1851. 
516. sz.), A telegrafokról (Müller Gyula 
Nagy Naptára 1853.), Látható holdfogyat-
kozás okt. 13. és 14. közti éjjel (Vasár-
napi Újság 1856. 41. sz.), Látható hold-
sötétülés febr. 7. (u. ott, 1860. 3. sz.), 
A márcz. 6. napfogyatkozás (Hon 1867. 
53. sz.) — Munkái: 1. Naptár. Buda-
pest délköre s sarkmagasságához alkal-
mazva az 1859. évre készítette... a Don-
góhoz mellékli Kmetty István. Pest, 1859. 
— 2. Sz.-Feh ér vár városának kissemelt 
közös érdekei, vagy vízrendezés, közle-
kedés, világítás, kényelem, úgy szépítésre... 
vonatkozó javaslatok s intézkedések vezér-
elvei. Székesfehérvár, 1871. — 3. Székes-
Fehérvár városának kiszemelt s mű-
tani tárgyalás alá jöhető közös érdekei. 
U. ott. 1872. 

Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Székes-
fehérvár és Vidéke 1889. 156. s z . 

Famler Gusztáv Adolf, ág. ev. lelkész, 
F. Sámuel és Schauberger Mária fia, szül. 
1851. ápr. 22. Modorban Pozsonymegyé-
ben; a gymnasiumot szülővárosában és 
Pozsonyban, a theologiát Sopronban vé-
gezte ; azután a hallei és vittenbergai 
egyetemet látogatta; onnét visszaérkezvén 
1875-ben Dessewffy Ottó unokáját készí-
tette elő a gymnasiumi tantárgyakra; 
1876. szept 1. Cservenkára ment segéd-
lelkésznek, hol mint administrator is 
működött öt évig; 1881. decz. 20. Tor-
zsára (Bács-Bodrogm.) választották meg 
rendes lelkésznek, hol jelenleg is mű-

ködik. — Munkája: Torzsa und seine 
Ansiedlung. Neusatz, 1884. 

Famler, T o r z s a , 120. 1. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1884. 
Fancsali Dániel, gyulafehérvári kano-

nok, fancsali származású; az egyházi 
pályán mint tanár Udvarhelyt és Maros-
vásárhelyen működött; innét Kolozsvárra 
ment káplánnak ; 1795-ben karácsonfalvi 
lelkész lett, 1800-ban püspöki szertartó, 
1801. titkár, 1807. gyergyószentmiklósi 
esperes - plébános ; 1811-ben lemondott 
állásáról és Gyulafehérvárra ment egy-
házmegyeiirodaigazgatónak ; később czim-
zetes kanonokká és udvarhelyi plébá-
nossá neveztetett ki. Meghalt 1838. okt. 
22. — Munkája: Memoria episcopatus 
Transilvaniensis. Kolozsvár . . . 

Schematismus D i o e c e s . T r a n s s y l v . 1838. — 
Hl. Sión 1890. 470. 1. 

Fancsikai István, ev. ref. lelkész. 1596. 
decz. 5-től a debreczeni iskola felsőbb 
osztályában tanult; előbb Ér-Diószegen 
rektor volt, 1605-ben ugyanott lelkész, 
haláláig. — 1602. jún. 2. menyegzői 
üdvözlő verset irt Decsi István debre-
czeni tanárhoz, mely azpn alkalomból 
kiadott latin füzetben jelent meg (Debre-
czen. 1602.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 87. I . 

és Bakóczi J á n o s szives közlése. 
Fáncsy Antal, írástudó, nemes szár-

mazású. — A Batthyány Boldizsár-féle 
miséskönyvet másolta Kőszegen 1489-ben. 
A latin szöveg közé egykorú magyar 
felírások és magyarázatok vegyülnek, 
melyek a codex becsét nagyon emelik. 
Kiváló értékű a 3—14 leveleken magyarúl 
szerkesztett naptár, mely a legrégibb ma-
gyar naptárak egyike. Hihetőleg Batthyány 
Boldizsárnak íródeákja volt és a könyv 
végén nevezi meg magát ekképen: Et 
sic est finis in Kwzegh in feria sexta 
antefestum B. lucie virginis: Anno Do-
mini Milesimo Quadringentesimo octua-
gesimo nono sub egregio domino Baltasar 
de Batyan Capitanei eiusdem civitatis 
et castri Kwzegh per me Anthonium litte-



117 Fáncsy 118 

ratum nobilem de fíanch existens penes 
Albam Regalem. A könyvet több szines 
initiale s egy Krisztust a keresztfán ábrá-
zoló kép diszíti. (A m. nemzeti múzeum 
tulajdona.) 

M. Akadémiai Értesítő 1853. 26. 1. ( M á t r a y 
G á b o r . ) — Hí. Sión 1868. 810. 811. 882. 1. ( K n a u z 
N . ) — Toldy Ferencz, 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 . — V. Könyv-Szemle 1879. 56. 1. 

Fáncsy Lajos, magyar szinész, szül. 
1809. aug. 25. Pécsett, hol atyja F. Imre 
káptalani hivatalnok volt. Középiskoláit 
szülővái-osában végezte s különösen a 
latin és görög nyelvben és irodalomban 
szép haladást tett ; a pesti egyetemen 
hallgatta felsőbb tanulmányait; a hires 
Imre tanár alatt már 1825—26-ban azon 
ifjak közé tartozott, kik a bölcseletből 
magyarúl feleltek. 1828—29-ben a pesti 
gróf Beleznai-féle kert palotatermében 
Balla vándor színigazgató által fölállított 
magyar színpad látogatása lángra köl-
tötte benne a színművészet iránti szikrát, 
melyet gyermekkora óta táplált, midőn 
rendes tanulmányai mellett idejének egy 
részét a színművészet és szépmüvésze-
tek tanulására szentelte. Első föllépte a 
Beleznai palotában sikerülvén, Pestet 
elhagyta s egy vidéki szinésztársaság-
hoz szegődött; egy év alatt annyira ki-
képezte magát, hogy már Miskolczon a 
közönség kedveltje lett. Ezután a felföld 
városaiban lépett föl a miskolczi társa-
sággal ; tavasz felé elhagyta a társaságot 
és Pozsonyba ment, hol országgyűlés 
lévén, az ott működött Komlossy-társa-
ság tagjáúl hivatott meg. András és Béla 
cz. drámában mint István 1833. ápr. 
15. kezdé meg előadásait. A nyárszakra 
Győrön és Komáromon keresztül Balaton-
Füredre költözött a társaság, honnét a 
fürdői időszak végével a pesti német 
színpadon rendezendő előadásokra ismét 
a fővárosba tért a társasággal, mely já-
téksorát bevégezvén, F. az akkor Budán 
a várszínházban működött, Kassáról el-
szakadt s a pest-megyei választmány 

kormánya alatt állt társaság tagjáúl hivat-
ván meg, Budán 1833. szept. 12. mint 
Konrád. Raupachnak Molnár és gyermeke 
cz. szomorújátékában kezdte meg pályája 
új szakát, mely Megyeri, Kántorné sat. 
körében sokkal tanulságosabb is volt. 
Budán kedvező szerencsével játszott sze-
relmes és ifjú hős szerepeket, melyeken 
az akkor már szintén itt levő Lendvay-
val osztozott; sőt a cselszövő szerepek-
ben is sikerrel lépett föl és már ekkor 
Hamletet is adta. A ballet miatt meg-
hasonlásba jővén az igazgatósággal, 1834. 
decz. 2. elhagyta a budai színházat. 1835. 
jan. 19-től Kassán vendégszerepelt. Ez 
év tavaszán kelt össze Meszlényi Máriá-
val. Kassáról, László Józseffel szövet-
kezve Nagyváradra ment, hol társaságot 
szerezvén 1836. máj. l-ig működtek a 
Nánási városi tanácsos által épített ideig-
lenes színházban. Ekkor a budai színház 
igazgatóságától ismét visszahivatván, 
magát ujolag a központi színészetnek 
szentelé s máj. 14. kezdette meg budai 
előadásait. A nemzeti színház megnyi-
tása előtt szétoszolván a budai társaság, 
ö Pécsre vonult, hol mint vendég lépett 
föl; azután a külföldi, különösen a német-
országi fővárosok műintézeteit látogatta 
meg. 1837. aug. 22. a pesti nemzeti szín-
ház ünnepélyes megnyitásakor ő is ál-
dozott azon oltáron, melynek fölépülése 
művészi vágyainak főeszménye volt. Az-
óta folytonosan ezen intézetnél működött. 
Pesti pályája kezdetén Bajza igazgató 
őt először jelmez-, utóbb előadási rende-
zővé tette, úgy hogy munkássága nagy 
részben megoszlott az igazgatósági ügy-
kezelés és színészi működés között. Föld-
váry Gábor kormánya alatt mint főren-
dező s gróf Ráday Gedeon alatt mint 
igazgatási ügyvivő nagyon is sokszor 
állott csatában az igazgatás hibáit, vissza-
éléseit ostorozó sajtóval s polémiáiban 
sok ügyességgel harczolt az igazgatóság 
érdekei mellett. 1849. szeptembertőlkezdve 
Simontsits János igazgatósága alatt, mint 
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igazgatósági felügyelő a nemzeti szinház 
művészeti kormányát vitte, s azon súlyos 
években minden lehetőt elkövetett arra 
nézve, hogy nemzeti színházunk az idők 
viharát diadalmasan kiállja s európai 
szép hirét fentartsa. Azonban az ő czél-
szerü intézkedéseinek, messze kiható ter-
veinek véget vetett Festetics Leo gróf 
igazgatása, melynek bekövetkeztével visz-
szalépett az intézet művezetésétől, a mi 
sok fájdalmat okozott neki és sietteté 
korai halálát, mely 1854 decz. 22. be-
következett. Özvegyet és két árvát hagyott 
maga után. A nemzeti szinház méltányol-
ván F. érdemeit, az özvegy részére évi 
segélyt rendelt, leányai: Etelka Dienes 
Lajos magyar iró s Ilka Lendvay Márton 
szinművésznek lettek nejei; előbbi korán 
elhunyt férjét nemsokára követte, utóbbi 
ez időszerint özvegy és szintén tagja a 
budapesti nemzeti színháznak. F. egyike 
volt a legműveltebb magyar színészek-
nek, mit leginkább szorgalmas elméleti 
tanulmányainak köszönhetett. Az ő játé-
kán a mélyebb színművészeti felfogás, 
meggondolt, szabatos előadás, a túlzá-
sokat, hamis páthoszt nem tűrő eszmélet 
nyugalma tünt föl; innen volt az, hogy 
F. a verses színművekben is szépen és 
értelmesen szavalt. Az ő valódi játékköre: 
a csendesebb kedélyhangulatú, hidegvérű, 
komoly, szigorú férfiak, a III. Henrik-féle 
gyávák, gyönge lelkűek, s a Homodei-
forma különczök ábrázolása, De minde-
nek fölött legjelesebb volt ő a cselszövő 
szerepekben, kivált hol ravasz álnokságot, 
elfojtott boszút, éles metsző gúnyt és 
megvető fitymálást kellett kifejeznie. A 
magasabb tragikumban s nemesebb komi-
kumban is volt néhány sikerült szerepe ; 
mint Shvlok, Jago, Muley Hasszán, Edgár, 
Ralph, Don Jósé és Nyakasy táblabíró leg-
inkább kulminált művészetével. A nem-
zeti szinház nyugdíjintézetének létesítése 
körűi is nem csekély érdeme van. — 
Első költeménye: Berkesd, hős rege a 
magyar előidőből (Magyar Játékszíni zseb-

könyvecske, Szeged, 1833.) Budán 1837. 
márczius 19. a magyar szinésztársaság 
utolsó előadásán tartottbucsúbeszéde (Hon-
művész 24 25. sz.), Színpadi szabadság 
Angliában cz. czikke (Athenaeum 1839), 
polémiái s nyilatkozatai (u. ott 1841., a 
Honművészben 1836. 63. sz. és a Hölgy-
futárban 1850. 28. sz. 1851. 38. sz.). A 
szinház ügye melletti buzgóságának egyik 
legkiválóbb bizonyítványa a Pesti Napló-
ban (1854) megjelent Cserháti levelek, 
melyek hosszú czikksorozatban a szinház 
körüli hiányokat, mulasztásokat és azok 
orvoslását tárgyalják. Színdarabjai, me-
lyeket idegenből fordított, vagy játékszínre 
alkalmazott első előadatásuk sorrendében 
a következők: Dicsvágy a konyhában, 
vagy: az a la chipolata pudding, tréfa-
játék 1 felv Seribe és Mazeres után ford. 
(Miskolczon 1833. febr. 10.), Solothurn 
ostroma, bist. dr. 2 f., a bécsi udvari 
játékszínre irta Weidman udvari színész, 
ezen alkalomból magyarra ford. (u. ott 
febr. 1 2 ) ; Stuart Mária, új dr. 4 f., 
Walter Scott után kidolgozta Lembert, 
ford. (u. ott márcz. 23.); Leánykérés 
szabály szerint, vagy ha parancsolja, 
vígj. 4 f. Töpfer Károly után ford. (Budán 
1834. jan. 19., azután többször, igy Debre-
czenben 1835. decz. 27. Pesten 1839. 
szept. 27. sat.); Domi az amerikai majom 
vagy néger bosszú, melodr. pántom, j. 
3 f., Told Ferencz után ford. zenéje 
Müller Adolftól (Budán 1834. ápr. 24. 
27. sat.); Waldemár álma vagy a molnár 
leánya, reg. szinj. 4 f. egy előj., Birch-
Pfeiffer Karolina ulán ford. (u. ott szept. 
10.); Az arany király, madarász és az 
uszkárnyiró, új tüneményes víg paródia 
2 f., Hopp után szabadon magyarította, 
zenéje Müller Adolftól (Kassán 1835. ápr. 
9. Debreczenben 1836. jan. 17. Budán 
máj. 17. aug. 28. nov. 27. sat.), Enzio 
király, tört. szomj. 5 f., Raupach Erneszt 
után ford. (Budán 1835. ang 21. Pesten 
okt. 2.), Világ vége vagy enyv, czérna 
és lábszíj család, énekes vígj. 3 f. Nes-
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troy munkája után ford. (Komlóssy Fe-
renczczel, zenéje Müller Adolftól, Debre-
czenben 1836. jan. 15.), Griseldis, dr. 5f. 
Halm Frigyes után ford. (Budán nov. 19. 
Debreczenben 1837. febr. 11., Pesten 1839. 
márcz. 11. és okt. 6.), A Notre-Dame 
harangozója, reg. dr. 6 képben, Hugó 
Viktor után szinre dolgozta Birch-Pfeiffer 
Karolina, ford. (Debreczenben 1837. febr. 
25. Budán márcz. 7. Pesten 1839. júl. 
18. sat.), IV. Henrik házi élete, vígj. 1 
felv. Mm. de Villeneuve, Emile van der 
Busch, Desforges franczia kidolgozásuk és 
Stavinski németje után ford. (1837. szept. 
16.), Sevilla csillaga, szomj. 5 f., Lope 
de Vega spanyol szinműve után kidol-
gozta Zedlitz József Keresztély báró, ford. 
a m. t. társ. költségén (Pesten 1839. jan. 
28. és 1849. decz. 14.), Iíean vagy köny-
nyelműség és lángész, szinj. 5 felv. Dumas 
Sándor után ford. (u. ott 1838. febr. 16.), 
Dubarry grófnő, udvari színj. 3 felv. ford. i 
(Pécsett 1839. máj. 20.), Tizenhat éves 
királyné, dr. 2 felv. francziából Hell 
Tivadar, németből ford... (Pesten 1839.júl. 
11.), Utazás közös költségen, víg rajz 5 f., 
francziából németre szabadon kidolgozta 
Angely Lajos, ford. a m. t. társ. költs. 
(Pesten 1839. okt. 2.), A királynő és ka-
landorok, színj. 5 f. Laube Monaldeschije 
után ford. (1845. okt. 11.), Adrienne, dr. 
5 f. Prechtler Ottó után ford. (1848. júl. j 
26.), Sorel Agnes, dr. költ. 5 f. Grutsch 
Ferencz után ford. (Pesten 1850. jan. 31.), 
A fogház, vígj. 4 f., Benedix R. után ma-
gyarosította (u. ott, 1854. jan. 27.). Három 
ara egy helyett, vígj. 4 f., Benedix Ein 
Lustspiel cz. vígj. után szinre szabadon 
alkalmazta (u. ott, jún. 2.), Rózsa és 
Rózsika, vígj. 4 f. Birch-Pfeiffer Karolina 
után magyar szinre alkalmazta (u. ott jún. 
28.). Benkő szerint még a következő szín-
műveket fordította, melyeknek kézirata 
részben megvannak a budapesti nemzeti 
színház könyvtárában, ú. m. Elismert 
(Weidmann után), Dubarry grófnő (Ancel-
lot), Fürdőre kell menni (Göslan),Tizenhat 

éves királyné (Hell), Rogneda és Vladimír 
(Artner Teréz) és Valberg Eliza (lfíland.) 
— Munkái: 1. Az aggszinész és leánya, 
vagy még is kivívtam! vígj. 1 felv., 
Bayard és Théaulon után színünkre al-
kalmazva ford. (Pesti N. Játékszíni Zseb-
könyv 1840-re ; először a pesti nemzeti 
színházban 1839. jan. 30., még azon év-
ben ötször és 1841. febr. 18.) — 2. Még 
van idő, szinj. 3 f. A. P. után németből 
ford. a m. tud. társ. költségén. Pest. 1842. 
(Nemzeti Színházi Zsebkönyv 1842-re is 
hozta ; Pesten a nemz. színházban 1841. 
nov. 14. és 1842. febr. 14.) — 3. Griseldis, 
dr. költemény 5 felv. Halm Fridrik után 
ford. Buda. 1843. (Szinműtár, kiadja Nagy 
Ignácz IV. kötet 8. füzet. LII. sz. először 
adatott Budán 1836. nov. 19. és Pesten 
a nemzeti színházban 1837. aug. 24.) — 
4. Nőm és hivatalom, vigj. 3 felv. Bayard 
és Wailly után francziából ford. ; Jer ide 
vígj. 1 felv. németből ford. Közrebocsátá 
Pálv Elek. Kolozsvár. 1844. Utóbbi a 
Játékszíni Emlékkönyvben is (1848-ra 
Aradon.) — 5. Sajdár és Rurik. Regé-
nyes dráma karénekei. U. ott, 1854. (Az 
eredeti drámát, melyet Bárány Boldizsár 
regénye után írt, előadták a pesti nem-
zeti színházban először 1854. aug. 18.) 

— Arczképe: rézmetszet, rajzolta Kiss 
B., metszette Perlaszka; kőnyomat Maras-
tonitól. Pest, 1855. (a Fáncsy-Albúmban.) 
— Becses színlap gyűjteménye (1829-től 
1844-ig) a m. nemzeti múzeum könyv-
tárában. 

Honművész 1834. 21. 48. 72. s z . 1835. 70. s z . 
1836. 41. 63. 94. sz . 1837. 17. 24. 25. 85. sz . 
1838. 15. 69. 103. s z . 1839. 10. 68. s z . — Regélő 
Pesti Divatlap 1842. 44 . — Ujabbkori Ismeretek 
Tára I I I . 183. ( V a h o t I m r e . ) — Vasárnapi Új-
ság 1854. 44. sz . 1862. 52. s z . a r e z k . — Estike 
1855. 15. — Fáncsy-Album. P e s t , 1S5">. a r c z k . 
és n é v a l á í r á s a . ( É l e t r a j z a V a h o t Imré tő l . ) — 
Ferenczy és Danielik, M a g y a r í r ó k I . — 
Nemzeti Nyugdíjintézett Kaptár 1858. 14.1. a r c z k . 

— Színházi Látcső 1864. 60. 61. s z . ( S z i g l i g e t i . ) 
— Koszorú 1864. I . 9. SZ. ( S z i g l i g e t i . ) — S z i g -
ligeti, M a g y a r S z í n é s z e k é l e t r a j z a i . P e s t , 
1878. (Olcsó K ö n y v t á r 57.) — Greguss Ágost, 
S h a k s p e r e P á l y á j a . B p e s t , 1880. — Déryné 
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Napló ja . Bpes t . 1880. I I . 263. 271. 282. 323. 
366—871. 1 .— Figyelő X V I I . 153. — llayer Juzsef, 
Nemzet i Já téksz ín Tör téne te I. I I . — Petrik 
Bibliogr. — E g y k o r ú sz ín lapok (Fánesy- és 
az én gyű j t eménye in . ) 

Fandert György, ág. ev. lelkész Kis-
Disznódon (Michelsberg), hol 1808-ban 
meghalt. — Kéziratban van kis-disz-
nódi élményeiről irt naplója, melyből 
Fusz Mihály a Flora Transilvaniae excur-
siora (Nagyszeben, 1866.) cz. munkájá-
ban mutatványt közölt. 

Trauseh, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 293. 

Fandert János György, ág. ev. lel-
kész, előbbinek fia; 1792-ben a jenai 
egyetemen tanult; azután hitszónok (Pre-
diger) volt Nagy-Szebenben; 1809. nov. 
20-tól pedig lelkész Kercsben (Szeben-
szék), hol 1826. okt. 23. meghalt. — 
Munkája: De Aristotelis categoriis dis-
sertatio. Cibinii, 1799. 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I . 293. 
Fándly (Fandl ) György, r. kath. plé-

bános, szül. 1754. márcz. 22. Ottenthal-
ban Pozsonymegyében; 1773-ban az esz-
tergomi érsekmegye papnövendékei közé 
lépett; a theologiát 1773-tól 1776-ig a 
budai gymnasiumban végezte ; 1777-ben 
áldozópappá szenteltetett, azután Szege-
den és 1780. jún. 26-tól Lakácson (Nyitra-
megyében) káplánkodott. 1780. szept. 26. 
Nahácson (Pozsonym.) lett plébános; 1807-
ben hivataláról lemondott; azután szegény-
ségben élt szülőhelyén atyja házában, 
hol 1811. márcz. 7. meghalt. — Bernolák 
Antalnak, a tót irodalmi nyelv megala-
pítójának szorgalmas munkatársa volt, 
kivel 1793-ban az első tudományos tót 
társaságot (Ucené slovenské tovarisztvo 
literata slavica societas) szervezte, mely-
nek czélja volt: tót könyvek kiadása és 
terjesztése ; főszékhelye : Nagyszombat, 
fiókosztályai: Nyitra, Rovne, Besztercze-
bánya, Eger és Rozsnyó. — Munkái: 1. 
Dúverná zmluva medzi mfiichom a dja-
lelom o proních pocátkach, o starodáv-
nich a vculejsich premenach reholníc-
kych . . . Pozsony, 1789. (Őszinte pár-

beszéd egy szerzetes és az ördög között, 
a régi s jelenlegi szerzetesi változásról, 
melyet irt négy részben az ifjabb pozsonyi 
papok részére. Ezen munka ellen élesen 
irt Kubovics Antal expaulinus. Hallé-
ban 1789-ben : Anti-Fándly cz. tót mun-
kájában.) — 2. Pilní domajsi a polni 
hospodar. Nagyszombat, 1792. (Szorgal-
mas házi és mezei gazda 4 kötetben.) 
— 3. Compendiata história gentis Sla-
vae Georgii Papánek, de regno regibusque 
slavorum. Quam compendiavit . . . Ad-
nexis disputabilibus historicis quaestioni-
bus, additisque notis, similes materias 
indicantibus, in vetustissimo Magnae Mo-
raviae situ, Georgii Szklenar. U. ott, 
1793. (A280—286. lapokon: Depostrema 
in Europa natione Zingarica.) — 4. Ze-
linkár. U. ott, 1793. (Gyógyfüvészkönyv.) 
— 5. Príhodné a svátecné kázné. U. 
ott, 1796. (Alkalmi s ünnepi szent beszé-
dek, két kötet.) — 6. O uhoroch ai 
ucelách. U. ott, 1802. (Ugarokról és mé-
hekről.) — 7. Slovenski vcelár. U. ott, 
1802. (Tót méhész.) — 8. O nemocách 
ai o vilécenú nesdravej roznéj lichvi. 

! U. ott, 1829. (A szarvasmarha betegsé-
geiről és gyógyítása módjáról. Második 
kiadás.) — Irt még két tót munkát: 
Rövid előadása az isteni tiz parancsolat-
nak ; A gyónás és áldozásról való kate-
chismus, melyeknek bibliographiai leirá-
sát nem ismerem. 

Praha 1868. 7. SZ. a r c z k . — M. Könyv-Szemle 

I I . 1877. 381. — Petrik B i b l i o g r . — Vlcek, 

Dej iny .L i t e r a tú rySIovenske j 25. 265. — Nec-
rol. Strigon. 86. 1. és Osvald Fer . R iká rd ka th . 
p l ébános szives közlése. 
Fándly Jóssef (csejtei), városi főjegyző. 

F. László és Dömsödy Julianna janka-
falvai birtokosok fia; a gymnasiumot és 
a jogot (1867 — 71) Nagyváradon végezte. 
1872-ben betegeskedése miatt haza ment 
Jankafalvára. hol gazdálkodott és hadi 
kötelezettségének a m. kir. 10. honvéd-
zászlóaljban eleget tett. 1876. márcz. 1. 
a székelyhídi szolgabírói hivatalban nyert 
alkalmazást és alig három hó múlva 
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Biharmegye közgyűlése segédszolgabiróvá 
választotta. 1877. decz. 10. Székelyhíd 
mezőváros közönsége főjegyzőjévé válasz-
totta, mely hivatalában jelenleg is mű-
ködik. — Költeményei a Pesti Hölgv-
Divatlapban. tárczái s egyéb közleményei 
a nagyváradi Biharban jelentek meg; a 
Székelyhidon 1881-ben megindult Érmei-
lék cz. hetilapnak kezdettől fogva szor-
galmas munkatársa volt; 1882. okt. 1-től 
pedig annak szerkesztője 1884. deczember 
28-ig, midőn a lap megszűnt ; ezen lapba 
F. J. jegygyei többnyire vezérczikkeket írt, 
de egyéb rovatába is dolgozott, sőt Ko-
vásznay Marczel főmunkatársával együtt 
írták gyakran az egész lapot. — Munkája: 
Tis év a székelyhídi önkéntes tüsoltó-
egylet életéből. Székelyhíd, 1889. 

Bozóky, N a g y v á r a d i k i r . Akadémia száza-
dos múl t j a . Bpest , 1889. és önéle t ra jz i ada tok . 
Fándly László (csejtei), uradalmi ügy-

véd ; szül. 1802-ben Szent-Endrén Szat-
mármegyében, a jogot 1821—23-ban Nagy-
váradon végezte; 1827-ben a kir. táblá-
nak hites jegyzője volt; azután mint 
ügyvéd Biharmegyébe költözött és Belé-
nyesen uradalmi ügyész lett; később me-
gyei szolgabíró volt. Meghalt 1859-ben Mar-
gittán. — Költeményeket írt az Uraniába 
(1828 és 1829.) — Munkája: Tisstelet 
melyet mélt. és főtiszt. Laicsák Ferencz 
úrnak a nagyváradi deákszer tartású püs-
pöki megyéjébe lett beiktatása alkalmával 
áldoz. Nagyvárad, 1827. 

Bozóky N a g y v á r a d i k i r . Akadémia száza-
dos m ú l t j a 192—193. 1 és f iának F. László 
f ő j e g y z ő n e k szives közlése. 
Fanghné Gyújtó Isabella, regény-

es beszélyirónő, leánya sepsi-martonosi 
Gyújtó Lajosnak, ki 1849-ben hires prok-
lamácziójával magára vonta a figyelmet; 
a kis Izabella, ki 1843-ban Parajdon, 
Udvarhelymegyében, hol akkor atyja bá-
nyahivatali ellenőr volt. született, már 
12 éves korában kezdett irogatni; a sza-
badságharcz alatt, mint piczi leány min-
den akkori éneket megtanult és lelkes 
kis honleánynak ismerték Nagyszebenben, 

hol ez időben szüleivel lakott. Szülei a 
szabadságharcz után bár sok anyagi vesz-
teséget szenvedtek, mégis sok áldozattal 
és nagy gonddal nevelték leányukat. Több 
nyelvet értett és a mit más nyelven olva-
sott és megnyerte tetszését, azt gyakran 
átfordította magyarra. Sok időt áldozott 
a zenére, melyre kiváló hajlamot érzett. 
1863-ban férjhez ment kőszeghi Fangh 
István m. kir. bányahivatali ellenőrhöz. 
Sok csapás érte. egymás után vesztette 
el édes anyját, férjét (1879. nov. 17.) és 
atyját; vigasztalásul itt maradtak gyer-
mekei s tolla. 1885-ben költözött fel 
gyermekeivel Kolozsvárról Budapestre, 
hol 1890-ben a Divat-Szalon belmunka-
társa, majd társszerkesztője lett. Tagja 
az erdélyi irodalmi társaságnak. — Eleinte 
kisebb elbeszélésekkel lépett föl 1874-ben 
a kolozsvári lapokban Lépessy Gáspár 
álnévvel s különösen a Fővárosi lapokba 
dolgozott, hol 1880 óta évenkint saját 
neve alatt is több elbeszélése s tárczája 
jelent meg, ezenkívül a Magyar Szalonba, 
Magyar Bazárba, Ország-Világba sat. 
Összesen körülbelől 60—70 elbeszélést 
irt és egy nagyobb regényt Norina 
cz. a P. Naplóba és jelenleg a Divat-
Szalonban a Divat-czikkeket ő irja. — 
Munkái: 1. A multak árnyai. Regény. 
Bpest, 1883. (Ism. Főv. Lapok 44. sz.) 
— As életből. Elbeszélések. Kolozsvár, 
1884. (Ism. Élet és Irodalom.) — 3. Leg-
jobb otthon. Regény. Bpest. 1887. — 
4. Őszi hangulat. Elbeszélések. U. ott, 
1892. — Arczképe megjelent a Magyar 
Szalonban, Magyar Bazárban, Athenaeum 
Naptárában és Faylné könyvében. 

M. Könyvészet 1884. — Faylné-Hentaller Ma-
riska, A m a g y a r í rónőkrő l . Bpest , 1889. a rczk . 
(Kőnyomat Mayerliofertöl.) — Corvina 1892. 
31. sz. Gyász je len tés és öné le t ra jz i ada tok . 

Fankovich Sándor, gör. kath. lelkész, 
m. kir. állami algymnasiumi igazgató, 
szül. 1846. febr. 14. Alsó Neresniczén 
Mármarosmegyében; 1871 óta tanár és 
mint igazgató (1875. márcz. 6 óta) a 
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történelmet és földrajzot tanítja a mun-
kácsi algymnasiumban. — Programm-
értekezései: Az intézet feladata nevelni 
és oktatni; Tiz év története (Munkácsi 
áll. gymnasium Értesítője 1879.) 

Munkácsi m. kir. áll. reál-gymnasium Érte-
sítője 1872. 3 . 1. 1875. 15. 1. — Wutz N é v -
k ö n y v e 97. 1. 

Fannenschmiedius Péter, brassói szár-
mazású. — Munkája: Disputatio II. 
De ente ejusque Distinctionibus Nomina-
libus . . . Resp . . . Ad diem 27. Octobr. 
Coronae, 1656. (Albrich, Martinus, Opus-
culum Metaphysicum. Coronae, 1657. cz. 
gyűjteményes munkában.) 

Szabó Károly. R é g i M. K ö n y v t á r I I . 241. 1. 

Fanta Adolf, orvosdoktor, F. Károly 
városi tanácsos fia, szül. 1837. jún. 23. 
Székesfehérvárt; középiskoláit szülőváro-
sában a cistercieknél, az orvosi tanfolya-
mot a budapesti egyetemen végezte s 
1861-ben szigorlatot tett. Azután Balassa 
János sebészeti tanár mellett mint műtő-
növendék működött. 1863-ban Székes-
fehérvárt telepedett le s 1865-ben városi 
főorvosnak választották meg, mely hiva-
talát 1878-ig viselte; ezen idő óta ma-
gángyakorlattal foglalkozik. — Czikkei: 
Levelek a tengerről (Orvosi Hetilap 1862), 
A rákdagok gyógykezeléséről, A paizs-
mirigytömlők gyökeres gyógyítása (Gyó-
gyászat 1863. 1867), A herék gümösö-
déséről (M. Orvosok és természetvizsgálók 
munkálatai XII. Pest, 1868), A légzés és 
a levegő hatása az emberi testre (Hazánk 
és a Külföld 1868). — Munkája : Székes-
fehérvár város népesedési mozgalmának 
és közegészségügyének 10 évi története 
1865-től 1874-ig, valamint a javaslatok 
a közegészség javítása érdekében. Székes-
fehérvár, 1875. 

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 S t a t i s t i k á j a . Bpes t , 1876. 118. 1. — 
Petrik Könyvésze t e és önéle t ra jz i ada tok . 

Fanzler Lajos, orvosdoktor Budapes-
ten; 1880-ban nyert orvosdoktori okle-
velet. — Czikkeket irt a Szemészetbe 

1880.) — Munkája: Egészségtan. A leg-
újabb tanterv szerint. Bpest, 1888. 

il. Könyvészet 1888. — Csatáry Lajos, B u d a -
pes t f ővá ros orvosa i 20. 1. 

Faragó András, ev. ref. lelkész. — 
Munkája: Halotti beszéd báró Szentke-
reszti Zsigmond felett Szőkefalván 1823. 
Marosvásárhely, 1824. 

Faragó Bálint (V.), nagykőrösi polgár. 
— Munkája: Őszinte szavak, melyekben 
kedvét találja. Pest, 1872. (Költemények.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Faragó Cyrill, minorita-rendi szerzetes, 
szül. 1799-ben Esztergomban ; előbb böl-
cselettanár, majd gymnasiumi tanár és 
igazgató volt Aradon, Nagybányán és 
Szilágy-Somlyón, hol 1856. jan. 31. meg-
halt. — Munkái: 1. Örömdal, melyet 
Szabó Románnak, a magyar- és erdély-
országi minorita szerzet főigazgatójának, 
midőn az aradi kolostorban a törvényes 
szemlét tartaná, bemutatott 1845. Arad 
— 2. Vers kossorú melyet méltgs. és 
ft. Fábry Ignácz úr tiszteletére, midőn a 
nagyváradi kerületi oskolák főigazgatójá-
nak kineveztetnék, benyújtott az aradi 
közép tanodalmi tanitó kar 1847-ben. U. 
ott. — 3. Fenséges István csáss. és kir. 
fohercsegnek Magyarország kir. helytar-
tójának, midőn magas személyével Arad 
városát szerencséltetni kegyeskedik, mély 
tiszteletűi ajánlja az aradi kir. közép 
íanodalom 1847-ben. U. ott. 

Magyarországi Minorita - Rend Névtára 1883; 

—84-re. A r a d ; 1883.144. 223. 1. — Petrik Bibi . 

Faragó Gyula, orvosdoktor, szül. 1861. 
decz. 5. Esztergomban, hol szülei közép-
módú kereskedők voltak ; a gymnasiumot 
szülőhelyén, az orvosi tudományokat a 
bécsi egyetemen végezte s 1885. febr. 21. 
orvosdoktorrá avatták. Innét még azon 
évben a Munkács-Strij hadi vasút építé-
séhez ment orvosnak és 15 havi műkö-
dés után külföldi tanulmányútra indult 
Hensch és Baginszky gyermekklinikáiba 
Berlinbe s a prágai lelenczházba. 1887-ben 
Budapesten telepedett le s gyermekorvosi 

4. ív sajtó alá adatott 1893. máj. 16. 
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gyakorlattal foglalkozik. 1898-ban nőül 
vette Fürst Vilmát. — Első dolgozata 
A gyermekek ínreflexeiről a Gyógyászat-
ban (1887 és németül az Archiv für Kin-
derheilkundeben) jelent meg; munkatársa 
volt a Wiener medicinische Wochen-
schrift-nek és a Gyógyászatnak ; czikke-
ket irt a gyermekek ápolásáról és a sze-
gény gyermekek megmentéséről több napi-
lapba s folyóiratba, u. m. a Magyar 
Hírlapba, Budapesti' Hírlapba, Egyetér-
tésbe, Magyar Újságba s az Egészségbe. 
— Munkái: 1. A világ árvája. Bpest. 
1888. (Ezen tárgyról több előadást is 
tartott és fáradozásainak eredménye, hogy 
az országos lelenczház-egyesület létrejött.) 
— 2. A beteg baba. Gondos anyák szá-
mára. U. ott, 1889. — 3. Az egészséges 
baba. Ifjú anyák számára. U. ott, 1889. 
— 4. Miként óvjuk gyermekeink életét 
és egészségét ? Brücke Ernő után ford. 
U. ott, 1890. — n. Az egészséges és be-
teg ember. Bock Károly Ernő után a 
magyar közönség számára átdolgozta. U. 
ott, 1890. — 6. A gyermek testi ápolá-
sáról. U. ott, 1891. (Többekkel együtt.) 
— Szerkeszti 1891-től az Orvosi Zseb-
naptárt és a Jó egészség naptárát a ma-
gyar nép számára. 

V. Könyvészet 1888—91. és önéle t ra jz i ada tok . 

Faragó István hirlapiró. — Munkája : 
Gyémántos Pali vagy a budapesti fojto-
gatok. Eredeti regény. (Nemzeti Újság 
1883. nov. decz.) — Szerkesztette a 
Dzsentri-Naptárt 1836-ra Budapesten (Fé-
nyes A.-val.) 

1V. Könyvészet 1885. 

Faragó József, ev. ref. főiskolában a 
költészeti osztály tanítója. — Munkája: 
A nagyenyedi ev. ref. fö oskola alapí-
tója Iktári Bethlen Gábor megújított em-
lékére egy beszéd, melyet irt s az oskola 
udvarán elmondott Enyeden május 20. 
(Költemény, Csernatoni Fülöp Elek, A 
nemzet nevelője. Nagy-Enyed, 1835. cz. 
munkájában.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Faragó Kajetán, minorita-rendi szer-
zetes szül. 1812. decz. 1. Tatában Komá-
rommegyében ; hitszónok, segédlelkész és 
gymnasiumi tanár volt Aradon, Nagy-
bányán. Miskolczon; azután gymnasiumi 
igazgató Nagybányán, házfőnök, rendi 
titkár és tanácsos, újból végre házfőnök. 
Meghalt 1879. decz. 25. Imreghen. — 
1848-ban Szőllőssy szerint, alkalmi verse-
zetet adott ki. de a munkát nem ismerem. 

Szöllössy Károly, S z e r z e t e s K e n d e k I. 186. 1. 
— Magyarországi Minorita-Rend N é v t á r a 1882— 
83-ra 232. 1. 

Faragó Kázmér, magyar gazd^, Ame-
rikában. — Levele. Long-Wood, 1880. 
jan 14. (Vasárnapi Újság 1880. 9. sz.) 

Faragó Lipót, mérnök, műszaki taná-
csos a földmivelési minisztériumban, szül. 
1855. jan. 3. Budapesten; középiskolai 
tanulmányait a pesti ág. ev. gymnasium-
ban és a fővárosi reáliskolában, az egye-
temes szakosztályt 1873—75-ben, a mér-
nökit pedig 1878-ban a József - mű-
egyetemen végezte s oklevelet nyert. Az 
1878. év végén a volt közmunka és köz-
lekedési minisztériumba mint mérnök-
gyakornok lépett be. 1879. januártól 1880. 
jún. végéig a József-műegyetemen a viz-
épitészeti tanszék mellett mint tanársegéd 
működött. 1880. közepén a földmivelési 
minisztérium kulturmérnökségéhez lépett 
be mint segéd. 1882. kultúrmérnök és 
rétmesteri iskolai tanár, 1884. kulturfő-
mérnök, az V. és később egyidejűleg az 
I. ker. kultúrmérnöki hivatal vezetője. 
1889. miniszteri főmérnök és vizépité-
szeti kerületi felügyelő, 1890. műszaki 
tanácsos. Tagja a földmivelési miniszté-
rium vizügyi nagy tanácsának és a m. 
mérnök és épitész-egylet választmányá-
nak, 1885-ben államköltségen Olaszor-
szágban vizügyi tanulmányokat tett. — 
Irodalmi működését az Ungvár, Zemplén 
és M. Föld cz. lapoknál kisebb dolgoza-
tokkal kezdte; a M. Mérnök- és Épitész-
egylet közlönyében (1892. Önműködő viz-
emeló' szivornya. 1893. Magyarország ha-

I d . S z i n n y e i J . , Magyar í r ók I I I . 5 
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józó utai s könyvismertetés.) — Munkái: 
1. Adalékok Ung megye vizi viszonyai-
hoz. Ungvár, 1883. — 2. Olaszország 
lecsapolásai. Uti jelentés. Bpest, 1884 
(A földm. minisztérium kiadása.) — 3. A 
belvíz levezetése. Bpest, 1889. (A m. mér-
nök- és épitész-egylet 1884. pályázatán 
nagy arany érmet és 500 frt. díjat nyert. 
Az egylet könyvkiadó vállalatában jelent 
meg.) 

Dr. Acsády Ignácz, A z A t h e n a e u m K é z i 
L e x i k o n a I . 577. 1. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Faragó Mihály, jobbágy fiúból lett 
szabad-polgár, mint a munkájának czim-
lapján irja. — Munkája: A nagyurak 
pártja. Hegedűszóban nem szép mese. 
Bpest, 1881. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. L X X I 1 1 . 1. 

Faragó Ödön, cs. tengerészeti vám-
igazgató Chinában, szül. 1853-ban Szent-
Benedeken Pestmegyében, hol atyja ev. 
ref. vallású községi jegyző volt; a gyönki 
s bajai gymnasiumban tanult, mire mint 
világot látni s tanulni óhajtó ifjú, magát 
a tengerészeti pályára kiképzendő,Fiúméba 
ment, hol 1869-től 1871 végéig a keres-
kedelmi tengerészeti akadémiában hall-
gatta a Conte del Domini által vezetett 
és olasz nyelven tartott előadásokat. 1872-
ben mint gyakornok fölvétette magát egy 
vitorlás hajóra, melyen 12 hónapig több 
bosszú tengeri utat tett az afrikai, spanyol, 
olasz, franczia s angol vizeken. Mikor a 
husz éves, de már kész tengerész haza-
tért az expediczióból, csakhamar ismét 
Fiúméba ment, hol a kikötő-építészetnél 
keresett alkalmazást, egyszersmind az 
angol, franczia, olasz és spanyol nyel-
vekben szerzett eddigi ismereteit gya-
korlatilag szélesbítette ; németül már fo-
lyékonyan beszélt. Az 1873. bécsi világ-
kiállítás alkalmával a chinai kormány 
két vámtisztségi kinevezési oklevelet aján-
lott föl a külügyminisztériumnak, hogy 
ezek alapján egy osztrák és egy magyar 
alattvaló nyerhessen alkalmazást a meny-
nyei birodalomban. Ez a messze-kalandos 

út tetszett F.-nak, benyújtotta kérvényét,, 
melyre kedvező választ nyervén, az osz-
trákok részéről kinevezett Friés lovaggal 
együtt 1873. szept. útnak indult China 
felé. Chinába érkeztekor Shangaiban al-
kalmazták, de öt hónap múlva főnöke 
ajánlatára, már Pekingbe hivatott be, 
hol egy évi idő engedtetett neki a chinai 
nyelv tanulására. Egy év múlva több 
chinai kikötőben alkalmaztatott asszisz-
tensi minőségben ; ' végre 1880-ban az 
ichangai kikötő vezetésével bízatott meg 
ideiglenesen. Itt a kereskedelem fejlesz-
tésére tett alapos és sikeres ügyködésével 
annyira magára vonta a kormány és fő-
nökei figyelmét és elismerését, hogy 1881-
ben a chinai nyelvből feltűnő sikerrel 
letett vizsgálata után császári tengerészeti 
vámigazgatóvá neveztetett ki s ujolag 
Pekingbe hivatott föl, hogy ott a főfel-
ügyelőségnél a chinai titkárságot vezesse. 
Pekingbeli tartózkodása alatt elegendő 
alkalma volt személyét, tehetségeit, jel-
lemét Sir Robert Hart főfelügyelővel és 
a chinai-kormány más kitűnőségeivel meg-
ismertetni, s ez által egy magasfokúállam-
hivatalra, a minden tekintetben igen fontos 
tientsini vámigazgatóságra több méltó 
vetélytárs közül kiválasztatni s kinevez-
tetni. 1882-ben szabadsággal meglátogatta 
hazáját és itt a Földrajzi társaságban 
nov. 16. felolvasást is tartott. — Levelei 
a Vasárnapi Újságban (1872—73. Fiumei 
levelek, Egy magyar tengerész naplójá-
ból, 1879. A mennyei birodalomból, Ma-
gyar ember levele Khinából, Hankow,. 
szept. 14., 1880. Levelek Khinából, Ischang, 
máj. 5. aug. 15.), a Honban (1874. 258. sz. 
Levelek Khinából, 1877. 138. sz. Eredeti 
levél Chinából. Tientsin ápr. 8.); a Föld-
rajzi Közleményekben (X. 1888. Felol-
vasása Chináról.) — Czikket irt A khinai 
nevelésről a Néptanítók Lapjába (1883.) 

Vasárnapi Újság 1882. 47. SZ. a r e z k . — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1882. 53. Sz. — .'/. Tisztviselő 
1882. — Természetrajzi Füzetek. ( T e m e s v á r , 1883. 
167. 1. 
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Farbaky István, főbányatanácsos és 
országgyűlési képviselő, szül. 1836. aug. 
15. Nyíregyházán Szabolcsmegyében ág. 
ev. papi családból; a gymnasium alsóbb 
osztályait szülővárosában, a felsőbb osz-
tályokat pedig az eperjesi evang. kollé-
giumban végezte. 1854-ben Selmeczbá-
nyára ment a bányászati s erdészeti 
akadémiára, a hol 1854-től 1858-ig a 
bányászatot és kohászatot végezte. 1859-
ben ugyanott a mathematikai és mecha-
nikai tanszékhez assistenssé, 1867-ben 
pedig rendes tanárrá neveztetett ki. A 
selmeczi akadémia reorganisatiója után, 
melynek tervét szintén ő dolgozta ki, 
1872-ben magyar kir. bányatanácsos és 
a gépészet rendes tanára lett. 1876-tól 
megszakítás nélkül az akadémia igazga-
tója volt mindaddig, mig 1892. febr. 1. 
a selmeczbányai választókerület egyhan-
gúlag megválasztotta országgyűlési kép-
viselővé. 1889-ben ő Felsége főbányata-
nácsossá nevezte ki. A képviselőház köz-
oktatásügyi bizottságának tagja. Elnöke 
a selmeczi casinónak, a felvidéki magyar 
közművelődési egyesület Selmecz-vidéki 
fiókjának, inspectora a selmeczbányai ev. 
lvceumnak és egyháznak, városi bizott-
sági tag és tiszteletbeli tanácsos stb. — 
1861-ben részt vett az Erdészeti lapok 
megalapításában, melyben: A légsuly-
mérőnek mint magassági méreszköznek 
használatáról (1862.) hosszabb értekezése 
jelent meg. — Szerkesztette a Bányászati 
és Kohászati Lapokat 1882. jan. 1-től 
1892. jun. 15-ig Selmeczen; ebben jelent 
meg legtöbb czikke (1871. A szállító kö-
telek hordképességének meghatározása, 
1874. Bécsi közkiállítás. Hajtó gépek sat.. 
legújabban pedig A fogas kerekek szá-
mításáról, mely különnyomatban is meg-
jelent.) 

A selmeczi m. kir. bányász- és erdészakadémia j 
Emlékkönyve. Se lmecz , 1871. 59. 198. 1. — 
Sturm Albert, Országgyűlési Almanach 1892— 
1897. 217- 1. 

Farbaky János, árvamegyei szárma-

zású ág.ev. tanuló Altdorfban. — Munkái: 
1. Brevis exercitatio theologica de prin-
cipali fidei evangelicae articulo, nempe 
de Justitia Christi nobis per fidem impu-
tata minimé vero putativa ex dicto ad 
Philipp. III. 9. sub praesidio Joh. Balth. 
Bernholdi. Altorfii, 1736. — 2. Dispu-
tatio theologico-philosophica methodo 
scientifica conscripta de origine mali ex 
principiis rationis et revelationis demon-
strata sub praesidio Christophori Fride-
rici Tresenreuteri. U. ott, 1740. — 3. 
Disputatio posterior de permissione mali. 
U. ott, 1741. •— 4. Examen vulgarium 
quarundam theologiae divisionum prae-
side Ch. Frid. Tresenreutero. U. ott, 1741. 

Calalogus Bibi . F r . Com. Széchényi Suppl . 
II. 1G0—161. 1. 
Farbaky József, ág. ev. lelkész Nyíregy-

házán és egyházkerületi jegyző; előbb 
az eperjesi ág. evang. theologiai intézet-
ben tanult, 1862. okt. 25-től a jenai egye-
tem hallgatója volt. — Czikkeket írt a 
Vasárnapi Újságba (1862. Németországi 
séták, Jena), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba 
(1879.) — Munkája: Egyházi beszéd, 
melyet Nyíregyházán elmondott. Rozs-
nyó, 1872. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Mokos, M a g y a r o r -
szági t anu lók kü l fö ldön 121. 1. 

Farczádi Józsa János. L. Józsa János. 

Fark Kristóf, Jézus-társasági tanár, 
később jogakadémiai tanár, erdélyi ör-
ményszármazású volt; 1767-ben mint 
jezsuita növendék az udvarhelyi algym-
nasiumban tanított, 1768. Kolozsvárt, hol 
egyszersmind tanulmányi felügyelő volt; 
1769-ben Nagy-Bányán, 1770-. Nagyszom-
batban, 1771. Győrött volt tanár és 1772-
ben Nagyszombatban első éves theologus. 
A rend feloszlatása után (1773) megvált 
a papi pályától és 1777—78-tól Kassán 
jogakadémiai tanár lett és a hazai tör-
vényt (jus patrii) tanította ; 1800 —l-ben 
prodékán volt és ő tartotta a tanévet 
megnyitó beszédet. 1786—87-ben az eper-
jesi kerületi táblához küldetett «nóvum 

5* 
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juris ordinem condiscere.» 1801. aug. 25. 
500 forinttal nyugdíjaztatott. — Munkái: 
1. Positiones ex universo jure patrio 
quas sub auspiciis . . . Josephi Ürményi 
in academia regia Cassoviensi a. 1778. 
publicepropugnavit... JosephusWagner... 
ex praelectionibus Chr. F. Cassoviae. — 
2. Responsum ad quaestionem: Was ist 
Wucher ? und durch welche beste Mittel 
ist demselben ohne Strafgesetz Einhalt 
zu thun? seu quid foenus? et quo efficaci 
remedio foenori occurri possit citra sanc-
tionem legis poenalis ? . . . Die 22. mensis 
Mai 1789. ad cancell. Austr. Bob. auli-
cum . . . expeditum. U. ott, 1789. — 3. 
Tentamen publicum ex jure patrio pri-
vato, quod in regia academia Cassoviensi 
a. 1799. die 3. mensis Mártii subivere 
Car. Klobusi tzky. . . ex institutionibus 
G. F. U. ott. — 4. Tentamen publicum 
ex jure patrio privato, quod in reg. aca-
demia Cassoviensi a. 1799. die 3. mensis 
Augusti subivere Joan. Molnár. Ign. Szilva 
ex institutionibus C. F. U. ott. — 5. 
Oratio prolusoria coram solenni con-
cione academica tempore aperti novi 
cursus litterarii in Sala academica dicta 
1800. U. ott. 

Cota/o<7i<Ä Pe r sona rumSoc ie t a t i s J e s u 1767— 
1772. — Petrik Bibl iogr. és dr . Klekner A la jo s 
kassa i j o g a k a d é m i a i igazgató szives közlése . 

Farkas Ádám (hügyei), korponai kapi-
tány, F. Pál lévai vicekapitány a napló-
iró s Szombathelyi Anna fia. szül. 1657. 
okt. 13. ; a jezsuitáknál tanult. 1680. 
ápr. 20. Leopold király korponai kapi-
tánynyá tette, hol hét esztendeig volt; 
midőn ezen vár is Tökölinek jutott. F. 
Eszterházy Pál nádor szeredi táborába 
ment. Az 1683. insurrectiokor Barsvár-
megye alkapitánya volt; 1684. febr. 16. 
a nádor lévai alkapitánynyá tette. — 
Följegyzéseit, melyek az 1663—1684. 
évekből nagyrészt személyére és család-
jára vonatkoznak. Szily Kálmán a család 
levéltárában levő eredeti kéziratból közli 
a Történelmi Tárban (1884. 99—101. 1.) 

Farkas Albert, hirlapiró, szül. 1842-
ben aug. elején Szilágy-Somlyón régi 
orthodox zsidó vallású magyar család-
ból ; atyja, F. János, Esterházy Kálmán 
gróf gyalui uradalmának haszonbérlője 
volt; iskoláit Kolozsvárt az unitárius 
kollégiumban 1860-ban végezte, mire okt. 
Pestre jött, hol az egyetemi joghallgatók 
közé iratkozott be s egyúttal alkalmazást 
nyert a M. Sajtó cz. politikai lapnál; 
1862-ben a Honnál az ujdonsági s kül-
földi rovat teendőit végezte. A Schmer-
ling korszak beköszöntvén, hire járt, hogy 
a zsidókat vizsgára nem bocsátják, F. 
otthagyta a jogi pályát és Pozsonyba 
ment az ottani jesibára(rabbiképző-iskola). 
hol a zsidó tudományoknak szentelte ide-
jét s onnét Bécsbe is ellátogatott és Stein, 
ünger stb. előadásait hallgatta ; míg nem 
1865-ben újra visszatért Pestre s mint 
főmunkatárs belépett a Balázs Sándor 
által szerkesztett Magyarország és a Nagy-
világ szerkesztőségébe. 1870-ben a zsidó 
congressus alapszabályai miatt erős moz-
galom indult meg a hazai orthodox zsidó-
ság körében. F. e mozgalom élén állók 
közt volt, organizálta az egész ország-
ban az orthodox zsidóságot, a mely törek-
vése teljes sikert aratott, mert nemcsak 
hogy az országgyűlés kimondotta, mi-
szerint a congressusi szabályok az ortho-
dox zsidókra nézve nem kötelezők, hanem 
F. e felekezet organisatióját is egy orszá-
gos gyülekezetben keresztülvitte; szervező 
szabályzatot dolgozott ki számára s a 
felekezet érdekeit képviselő országos köz-
vetítő bizottságot alakított; főtényező volt 
abban, hogy úgy az irodában, mint a 
községekkel való levelezésekben a magyar 
nyelv és hazafias érzület jussanak érvényre. 
Ugyancsak ő létesítette a budapesti ortho-
dox zsidó hitközséget is, melynek titkára 
is volt és a melyben a szellem és a nyelv 
szintén magyar. 1873-ban Budapest fő-
város tanácsa kinevezte őt tollnoknak a 
VII. kerületi elöljárósághoz, hol 1886-ig 
működött, midőn nyugdíjba lépett. — Első 
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hazafias verse: Megint úgy lesz, mint 
volt régen cz. a Vasárnapi Újságban (1861.) 
jelent meg; ekkor már valamennyi szép-
irodalmi lapban jelent meg tőle költe-
mény, a Farkasok útja cz. költői beszélyé-
vel pedig, melyet megdicsértek, pályázott 
a Nádasdy-féle 100 aranyos díjra; ugyan-
ekkor jelent meg egy nagyobb allegorikus 
költői beszélye Sámson és Delila cz. az 
Izraelita Közlönyben és később ugyanott 
Rúth könyvének, a Dalok dalának és 
Jezsaiás néhány fejezetének fordítása. 
1862. decz. 10. előadták a nemzeti szín-
házban Nápolyi Johanna cz. 4 felv. drá-
máját és decz. 14. ismételték. Lefordí-
totta Gervinusnak Hamletről irt tanul-
mányát, mely a Hölgyfutárban jelent 
meg. — Munkái: 1. Az oross inter-
ventió Magyarországon, Diplomatiai 
okmányokkal bővítve. Teleki László gróf 
után németből ford. Pest, 1861. — 2. 
Nemzeti hárfa. Magyar költőnők művei-
ből összeállítva. U. ott, 1862. (Előszóval.) 
— 8. Országgyűlési Emlékkönyv 1866-ra. 
U. ott, 1866—67. Tíz füzet. (Hajnik Károly-
lyal együtt.) — 4. Deák adomák. U. ott, 
1870. — 5. Tolla Feraldi. Regény, 
About Edmund után ford. U. ott. 1872. 
— 6. Racine színművei II. Phaedra, 
szomorújáték 5 felv. ford. Kiadja a Kis-
faludy-társaság. U. ott, 1872. (Ism. Bud. 
Szemle XVII.) — 7. Az Abderiták. Wie-
land után ford. Bpest, 1884. (Olcsó Könyv-
tár 180. sz. és Zöld Könyvtár 12. sz. Ism. 
Bud. Szemle XXXIX. Heinrich Gusztáv.) 
— Szerkesztette a Magyar Zsidót 1867. 
nov. 10-től és 1868-ban; Balázs Sándor-
ral együtt az Omnibus cz. politikai napi-
lapot 1871. ápr. 25-től nov. 4-ig, mikor ' 
a lap megszűnt. — Kéziratban van : A ! 
zsidó irodalom remekei cz. nagy munkája. | 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1884. j 
és önéle t ra jz i a d a t o k . 

Farkas András (Andreas Lupus), esz-
tergomi származású, 1531. okt. 18-tól a 
vittenbergai egyetemen tanult; Gálszécsi 1 

Istvánnal, ki 1532 őszszel iratkozott be ! 

a vittenbergai egyetemre, szoros barátság-
ban élt, melyet hazájokba visszatérésök 
után is folytattak. Farkas reformátori 
munkálkodásáról azonban semmi tudo-
másunk sincs, ha csak nem ő azon András 
pap, ki egy Péter nevűvel együtt 1547-ben 
debreczeni pap volt. Hihetővé teszi ezt 
F.-nak politikai pártállása is, melylyel 
magát János király hívének vallja. — 
Munkája: Cronica de introductione 
scyittarum in Vngariam et Judeorum 
in Aegypto. Krakkó, (1538.8-rét 16 lapon). 
Gálszécsinek A Keresztyéni Tudományról 
való rövid Könyvecskéje cz. munkájával 
együtt nyomatott ki s azzal összefűzve 
jelent meg úgy, hogy a nyomtatási hely 
és évszám is csak Gálszécsi munkájának 
czimlapjain állott; F. Cronicája pedig 
mint függelék, helyet és évszámot nem 
viselő czímmel csatoltatott hozzá. Gálszécsi 
munkája végkép elveszett. Ezen verses 
krónika három szöveg szerint maradt 
fenn; az első egy mult századi s nem 
Cornides által írt másolat a m. tud. aka-
démia könyvtárában ; második azon 1552 
után készült lenyomat, mely az akadémia 
s az erdélyi múzeum könyvtárában talál-
ható Hoffgreff-féle ének gyűjtemény M3— 
04 levelén ily czim alatt látható: Mi-
képpen az wr isten izraelnec nepet 
egiptombol es hasonlokeppen az ma-
gyarokat szithiabol kihoszta; harmadik 
az, melyet Bornemisza Péter énekes 
könyve (Detrekő 1582.) 263—267. levelén 
olvashatunk ily czim alatt : Az sido es 
magyar nemzetről. Miképpen az Vristen 
stb.; szövegét Toldy Ferencz is kiadta" 
(A magyar nyelv és irodalom kézikönyve. 
Pest, 1855. I . ; végre Szilády Áron a M. 
Költők Tárában Bpest, 1880. II. 13—24. 
1. újra kiadta: Az zsidó és magyar nem-
zetről cz. ; az egész 354 verssorból áll.) 
Cornidesnél és Hoffgreffnél különböző, 
némileg módosított hangjegyek állanak 
az ének kezdetén, melyek közül az ere-
detinek tartható Cornides-félét megfejtve, 
énekre és zongorára átírva kiadta Mátrai 
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Gábor (Történeti, bibliai és gunyoros ma-
gyar énekek dallamai a XVI. századból. 
Pest, 1859.) Ezek a nyomtatásban meg-
jelent legrégibb magyar hangjegyek. 

Bod, M . A t h e n á s 81. — Neues Repertórium 
von sel tenen Büchern u n d Schr i f t en . N ü r n -
berg , 1796. II . 3. — Toldy Összegyűj tö t t Mun-
k á i I I I . — Figyelő I . I I . 1876—77. — Szilády 
Áron, M . K ö l t ö k T á r a I I . V . — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I. 6. 1. — Zelliger, Esz te r -
gom-Vármegye i í rók 40. 1. 

Farkas András, vándor-népköllő, szül. 
1770. ápr. Hódmező-Vásárhelyt Csongrád-
megyében, hol alsóbb iskoláit végezte s 
1789. ápr, 23. a debreczeni felsőbb osz-
tályba lépett, honnét rossz magaviselete 
miatt 3 esztendős deák korában kicsap-
ták ; később Békésben tanító lett és 1791. 
jul. 10. másodszor iratkozott be a deb-
reczeni főiskolába. Azután az iskolát vég-
kép elhagyta. Ekkor Pestre ment, hol 
jurátussá lett. Mint ilyen Szoboszlón men-
vén keresztül kiküldetésben, midőn a 
jegyzővel, ki neki forspontot adni nem 
akart, összekapott és az megütögette, irta 
a Lói (szoboszlói) tanácsról szóló versét, 
melyben a szoboszlói tanácsot sértegeti. 
Csakhamar fölhagyott hivatalával és ván-
dorköltő lett. Bekalandozta a hazát és 
fölhasznált minden kedvező alkalmat, 
névszerint vármegyei s országgyűléseket, 
melyekről kisebb vagy hosszabbra ter-
jedő magyar verses leírásokat készített 
és hogy élelmére pénzt gyűjthessen, elő-
kelő családoknak és tehetős uraknak 
ajánlá föl verses férczműveit. melyeket 
többnyire saját kis kézi sajtóján nyoma-
tott és ő maga kötött be, és igy azokkal 
házról házra járván, az általa eleve ki-
fürkészett hazafias magyar családoknál 
eladogatott. A rézmetszést megtanulván 
diák korában Debreczenben (hol akkor 
az a felsőbb tanulók közt virágzott), ver-
seit többnyire ily rézmetszetekkel látta 
el. Utolsó éveiben mások könyöradomá-
nvaiból tengődött és habár felső ruháján 
hátúi kei'esztet hordott reá varva, magát 
reformátusnak vallotta. Meghalt 1832. 

szept. 13. Hódmező-Vásárhelyen 62 éves 
korában (a r. kath. halotti jegyzőkönyv 
szerint) egy száraz-malom házban. Magas 
termetű sovány ember volt. Arczképét, 
mely Mátray szerint igen jól van találva, 
maga metszette egyik munkájafölé: Farkas 
András Hodvizparton szül. 1777. (hibás) 
körülírással. Két ízben lett katholikussá 
valami jutáimacskáért; egyszer Egerben, 
másszor Kalocsán, de ezt megbánván, 
ismét reformátussá akartlenni,ki is állotta 
a hat heti censurát Szentesen, de azért 
absolutionálist nem nyert. Czimeket tet-
szése szerint maga adott magának; ezek 
között legközönségesebb volt: Hod mezei 
berei Farkas András az erdélyi múzsák 
(farkasok) barátja, A vén Rózsáné bajnok 
társa stb. — Munkái: 1. Pokolbeli uta-
zása melyet két könyvekbe kibocsátott 
az author maga költségén . . . Pest. 1794. 
(Azon év nov. 30. Bécsben, mint a haza 
törvényének praktikansa 2. kiadását hir-
deti a M. Hírmondóban 1795. I. 1. sz.) 
— 2. Páratlan és példát nem esmérő, 
emlékezetet fellyül haladó, feledékeny-
ség rabságába soha nem eshető N. Károlyi 
szék építő gyűlés . . . Kolozsvár. 1794. 
— 3. Szent László csillagja, melynek 
feltetszésén az az ama nagyra született 
valóban nagy is gróf Kollegrádi Kollonitz 
László úr neve napján ilyen örömöt hir-
dett . . . Buda, 1799. — 4. Néhai Har-
sányi Harsányi Jóséfa sirhalmi emlé-
keztetője . . . Körösön 18. febr. 1799. . . . 
Buda. — 5. Sirhalmi versek, melyeket 
e tündérvilágból Posonyban okt. 23. 
1799. eszt. történt kimúlása után néhai 
Németujvári herczeg és gróf Botyán Jósef 
Magyarország prímásának hideg poraihoz 
ajánlott. U. ott. — 6. Pannónia öröme. 
melyet okozott az a ritka szerencsés tör-
ténet az 1799. esztendő, melyben fels. 
Jósef Antal . . . Magyarország palati-
nussa . . . a fels. Alexandra Paulowna 
csász. kir. kisasszony el férizett . . . U. 
ott, 1800. (Ezen verseért a nádor neje 
egy tengeri csigából készült tompák fe-



142 
Fazekas 

226 

delű pikszissel, melyben 12 arany volt. 
ajándékozta meg. 2. kiadás. Szeged, 1803.) 
— 7. Felséges Jósef Antal Magyarország 
nádor ispánya menyegzőjének folytatása. 
2. könyv. Buda (1800.) — 8. Pannónia 
szomorúsága, az az : A magyarországi 
nemesek felkeléseket tárgyazó könyvecske: 
Mely is a felséges ausztriai udvar által 
hirdettetett a Bikajegynek 26. 1797. eszt. 
A késő maradéknak emlékezetére szer-
zette Hold-Mezei Berei Farkas A.. . . 
U. ott, 1801. — 9. Mennyország felé 
való utazása a pokolból kiszabadult izé-
nek . . . Szeged. 1804. — 10. A szabad 
kir. Szeged várossanak, virtussal, és 
régi dicső eleinek hírével fénylő, hét 
szakaszból álló. polgári őrző vitézi rendje. 
U. ott, 1805. — 11. Mennyegzöi versek, 
melyet Divényi Antal úrnak,PlachiHelena 
kis asszonnyal karácson havának 12.1807. 
eszt. történt házassági szerencsés egybe-
keléseknek emlegetésére szerzett. Vácz, 
1807. — 12. Felséges Mária Theresia 
örök emlékezetére emeltetett siralmi osz-
lop Bécsben, 1807. eszt. Szent-György 
havának 13. napján történt ki múlásakor. 
Buda, 1807. — 13. A szomorú öröm. 
Melyet irt a Hóid vize partján született. . . 
Szeged, 1808. — 14. Mennyegzöi innep-
lés melyet e mostani országló felséges 
koronás fejünk Első Ferencz ausztriai 
császár és apostoli király, úgy ama vir-
tusokkal, és angyali erkölcsökkel mint 
meg annyi napkeleti gyöngyökkel tün-
döklő rubint kő módra ragyogó, a kar-
bunkulusnál ékesebb, szépséges és felsé-
ges Mária Ludovica Beatrix királyi her-
czeg asszony örömökre és tiszteletekre 
szentelt. . . Pest, 1808. (Ugyanez néme-
tül. Szeged, 1808.) — 15. A Mecénás 
és a poéta. Mozdító szavai, és elme 
játékjai a vers irónak . . . Szeged, 1808. 

— 16. Az életű ártatlan Musának 
Egerbe való nyavajogva nyomorgó uta-
zása . . . U. ott. 1808. — 17. Nagy 
meltgu Nagy Szalatnyai Fischer István 
urnák az egri anya megyei érseki szé-

kébe 1808-ban beiktatása idejével lett 
öröm inneplése, és tisztelete öregbítése. 
Pest, 1808. — 18. A kis Trója pusztu-
lása, vagy másként Hód Mező Vásár-
helynek a kártékon, szerencsétlen tűz 
által történt romlása . . . 2. megjobbított 
kiadás. Szeged, 1808. — 19. Fö Meltgu 
Gyaraki Grassalkovich Antal ur ö 
herczegségének Szegvár helységében böjt 
más hava 8. 1809-ben Csongrád vár-
megyének főispányi székébe iktató gyű-
lése. U. ott. — 20. Buda szabad kir. 
várossában az 1807. eszt. tartatott diéta... 
U. ott, 1809. — 21. Felséges Jósef csász. 
kir. helytartó austriai főherczeg Magyar-
ország nádorispánnyának az 1809. eszt. 
böjt más hava 27. napján. Buda várából 
ns. Szeged várossába való utazása . . . 
U. ott. :— 22. A miskolczi gyűlés és 
verselő músának Budáról Kassára való 
utazása : Utazás életünk a mig meg nem 
halunk. Korcsmárosné ? van é jó papri-
kás halunk ? A hal vízben lakik (de a 
bort szereti az ember) az ágyát ha annak 
megveti. Kassa. 1810. — 23. Apolló kis 
rózsás kertje, melynek kellő közepette 
termett, hervadhatatlan, örök illatú virá-
gokkal kedveskedik szeretőinek. U. ott. 
1810. — 24. Diétái elmélkedések, me-
lyeket Posonyban 1811. eszt. szent Jakab 
hava és a következő hónapokban édes 
hazája mostani környülállásai közt az 
ország gyűlése alatt följegyezgetett. Hely 
és év n. — 25. Farsangi musika. A 
vén szeretet és a házasság, a vén leány-
nak a pártától való elbúcsúzása. Szegedre 
való Tsapdi Klára leánysága. A szegény 
kevély vagy a szolgából lett úr. Egy 
Bécsből szakadt, Kassán e világból csú-
fosan kimúlt; sidóból lett boldogtalan 
keresztény porczellán fabrikánsné Trési 
asszony élete. Módi vagy mostani vise-
let. Pozsony, 1812. — 26. Zsigmondfy 
Petronilla tekintetes asszony, Fáy János 
úr igen ifjantan elhunyt élete párjának 
örök emlékezetre méltó sír-halmi oszlopa. 
Melyet felemelt Sz. Mihály hava 17.1814-
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ben egy utazó. Miskolcz. — 27. A lát-
hatatlan látó-kép, melyet ama világgal 
vetélkedő Páris megvétele után, a késői 
világ előtt tündöklő jelül és tükörül, 
hazafiúi szent buzgóságból, az ennek leg-
drágább köveiből kifaragott, és az emlé-
kezet láthatárán felemelt. Hely n., 1815. 
(Szines czímképpel. Külső czíme: A három 
szövetséges fejedelmek.) — 28. Meltgs! 

Jekclfalvai Jekelfalusi Jósef ur és Ke-
resztszegi gróf Csáky Nina kisasszony 
menyegzői versei. Miskolcz. 1817. — 29. 
Vérrel festett koporsó. az az Réti Jósef 
által Mészáros György egri kanonoknak 
kegyetlen megöletése. Vácz, 1819. (Szinyei.)1 

— 30. G. B* * * * S * * * koporsói 
versei. A siro felek vigasztalásokra ugy 
mint keresztény szüléknek (fijai és leá-
nyaik nevében) oktatásokra irta . . . 
Vácz, 1819. (3. megjobb. és bőv. kiadás. 
Buda. 1829. Szinyei Farkas.) — 31. Uj 
Jerusalem isten várossá, melyben épült 
Salamon király temploma: vagy Eszter-
gom vára ujulása. Bémenetele és béik-
tatása az ország primássának máj. 16. 
1820-ban . . . Hely n. — 32. Szomorú 
vigasság. Szomorkodik uj Dácia! Örül 
azon Pannónia. Majd meg panaszlom 
Budának, amaz örömök annyának. Ör-
vend vig Esztergom vára. Hód víz parton 
született Szinyei Farkas palatinalis fő 
udvari poéta, a magyar országi t. királyi 
tábla nyugvó hites nótáriussá, Erdélyi 
musak barátja. Bécs, 1820. — 33. Sir-
holmi ének. melyet Rajkai Friebeisz Jósef 
úr halálán megszomorodott felséges Jósef, 
Magyar ország palatínusának, ugy a T. 
Pest vármegyei rendeknek mélj tisztelet-
tel nyújt Szinyei Farkas fő udvari poéta. 
1820-ban. Hely n — 34. As ur imád-
sága magyarázatja a köznép lelki hasz-
nára. Irta Hód viz parton Szinyei Far-
kas. Nagy-Károly, 1821. — 35. A haza 
kétszer kötött, négyszer bomlott békes-
sége, és a harmadik a három szövetsé-
ges fejedelmek által szerzett 1813-ban 
ama világgal vetélkedő párisi vár meg 

vételével. Irta Hód viz parton Szinyei 
Farkas (András) haza tudóssá, és a két 
magyar haza becsületbeli szolgája. Eper-
jes, 1822. (Két szines réznyomattal. Külső 
czime : A három béke fejedelem.) — 36. 
Szüreti köszöntések, és Vicsapi 1. báró 
Malonvay ur beiktatq versei. Nem külön-
ben M. 1. b. Fischer Imre ur előülése 
alatt végbe ment nemes Kassa városi 
restauratio Julius elein 1823-ban. És a 
birák köszöntése. U. ott, 1823. — 37. 
Halotti és menyegző versek. U. ott. 1824. 
— 38. Tekintetes nemes Borsodmegyei 
tisztválasztó gyűlés és bekésérő nemes 
bandérium. 2. kiad. az 1. kiadásban 
esett hibáktól megtisztitva. U. ott, 1825. 
— 39. József császár. Pozsony és Vácz, 
1825. — 40. József császárhoz más 
világra irt levél és a beteg halott, vagy 
a lelki betegek sebeire készített drága-
látos balsam ir. A hazafi névre méltat-
lanok és hazaárulóknak a hazából ki 
irtásokra és a halottaiból feltámadt pa-
róka. Júdás áruló volt el adta mesterét, 
mért 30 ezüst pénz üté a tenyerét. De 
én Jézus neve tiszta tudományát 20 ezüst 
krajczárért árulom zsákmányát. Pozsony 
és Vácz, 1825. (Színezett réznyomattal.) 
— 41. Diéta vagy az ország fő papjai-
nak, mágnássainak, nemesseinek és pol-
gárjainak koronánk díszére és édes ha-
zánk boldog állapotja ki eszközlésére, 
és jó békessége virágzása feltartására 
útat készítő és arra eszközöket fürkésző 
szent tanácskozásai. Pozsony,1825. (Külső 
czime: Diétái vagy korona versek és az 
üstökös csillag magyarázatja.) — 42. Hála-
adó dicséret T. Vas vármegyéről, és a 
berezegi fő ispánnak Szombathelybe 
helybe kisérése, és fő asztali vendégeinek 
megtiszteltetése... Hely n., 1827. — 43. 
Uj esztendei ajándék. Szombathely. 1828. 
— 44. Lói tanács zabolázója, Zabolcs-
ban egy nemes teleknek örökös ura. A 
hazában fizetés nélküli szolga: Rósa 
Bajnok és a vén Rósáné bajnok társa. 
Cardinális Eminentiája ön-ajánlásából, 
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fizetéssel nyugott haza poétája. Hely és 
év n. (Arczképével a czimlapon és hét 
egyéb képpel.) — 45. .4 lói-tanács. 
Másként ama sok próbákon forgott, és e 
tündér világnak bús tengerén hányatott: 
sőt egyszer még a pokolba is utazott 
Bújdosó András életének románya. Sze-
ged, év n. — 46. Pátens a haza főpap-
jaihoz, világi főrendjeihez, római szent 
birodalombéli herczegjeihez, grófjaihoz, 
báróihoz és nemesseihez szólló. Hely és 
év n. — ,47. Örök illattal szagoskodó 
poétái virágok, melyekkel kedveskedik 
szeretőinek Berei F. A. Hely és év n. 
— 48. Örökös illatú rósák és virágok, 
melyeket nyújt a poétas zeretőinek XII 
darabban, rósaszin kötetben, rézmetszett 
képekkel, jobb rendbe szedvén, darabon-
ként. 1. darab. 2. kiadás. Pozsony és 
Vácz, év n. — 49. Diétái és béiktató 
és fő kormányi behelyeztetési énekek. 
Győr és Szombathely, év n. — 50. Heli-
koni virágok melyeket nyújt a haza 
nagyjainak, nem külömben tizenkét t. n. 
vármegyének Pozsony, Győr, Pest, Vas, 
Bihar, Szathmár, Zabolcs, Heves, Bor-
sod, Zemplén, Abauj és különösen Sáros 
vármegyének. Hód viz parton, Szinyei 
Farkas. Hely és év n. — 51. Fö méltgú 
hercseg Batthyán Fülöp, Német-Ujvár-
nak örökössé. . . főispáni hivatalába be-
helyeztetése Szombathelyen 1. okt. 1827-
hen. Hely n. — Farkas András 1814 
körül irja egyik munkájában (Pátens 
sat.), hogy húsz év alatt 180 ivből álló 
poétái munkát kinyomatott, hol 30 mun-
kájának czimét is fölsorolja, melyek közt 
több előttem ismeretlen van, ha csak a 
czimeket nem változtatta: Palestina le-
írása, Természet oskolája. Tollas Erzsé-
bet, Szerelem levelei, Szinyei Farkas 
András élete bujdosása, Uj módi kis-
asszony, Régi közmondások, Verebélyi 
búcsú sat. Munkáiból a m. n. múzeum 
könyvtárában megvan 41, Széli Farkas 
debreczeni kir. ítélő táblai tanácselnök 
gyűjteményében 28, Bodó Lipót nagy- i 

szelezsényi földbirtokosnál 23 darab. — 
Kéziratban a m. n. múzeumban a Bona-
parte élete, Versei, A miskolczi gyűlés 
és Poétái virágok őriztetnek. 

M. Hírmondó 1794. I . 709. 1. — Tud. Gyűjt. 
1817. IX. 139. 1. — Katona, His tór ia Crit ica 
XLI. 580. I. — fíanielik, M. í r ó k II. — Nap-
kelet 1857. 32. sz. arczk. — Petrik B ib l iogr . 
— Irodalomtörténeti Közlemények I I . 1892. ( F o -
l yamodása Hódmezö-Vásárhely t anácsához 
1808.) — Mát ray Gábor jegyze te i a m. n . 
múzeum pé ldánya ihoz 1869-ben, Bakóczi 
János , Széli F a r k a s és Szeremlei Sámuel 
szives közlései . 

Farkas András, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató-tanár, rimaszombati származású; 
a sárospataki ref. kollégiumban tanult, 
ott hallgatta a theologiát is; azután segéd-
tanító volt; végre a rozsnyói ág. evang. 
gymnasium igazgató-tanára lett. — Mun-
kája : Theoria latinae syntaxeos regulis 
comprehensa,exemplis classicis illustrata, 
usibusque juventutis accomodata. Leut-
schoviae, 1817. 

Zeitschrift von und fü r U n g e r n VI. 1804. 
388. 1. — M. Kurir 1805. I . 19. Bz. — Petrik 
Bib l iog raph iá j a . 

Farkas András (szent-mihályi), a hét-
személyes tábla jegyzője. — Színművét: 
Az erdélyi nemes ember, eredeti nagy 
érzékeny rajzolat 5felv. Kazinczy Ferencz-
nek Szép Literaturájából nevezetesen e 
czím alól: a Szép Juliska szabadon a 
magyar szinre alkalmazta; (előadták 
Pesten 1830. decz. 11.) 

E g y k o r ú színlap g y ű j t e m é n y e m b e n . 

Farkas Antal (alsó-örsi), kerületi tar-
tományi biztos; II. József császár alatt 
öt esztendeig testőrködött. Mint cabinet-
kurir három évi s öt havi idő alatt tizen-
nyolcz helyen fordult meg. Miután kilé-
pett a testőrségből, polgári hivatalokban 
alkalmaztatott, végre kassai kerületi tar-
tományi biztos volt 1790-1806-ig. — 
Munkája : Erkölcsi iskola, azaz huszon-
négy nyájas históriák, a melyek e világ-
nak furcsa csalárdságit, sok tartományok-
nak tulajdonságit s a benne lévő embe-
reknek úgy jó cselekedeteiket, mint go-
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noszra czélzó indulatjaikat mutatják, 
írattatott két részben, német nyelven, 
az haza fiainak kedvekért fordította . . . 
Kassa, 1790. (Az előszóban önéletrajzi 
adatok vannak. Ism. Hadi és más neve-
zetes Történetek 1790. III. 200. 1. 2. 
kiadás. Pest, 1806.) 

Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 5S0 .— Dánielik 
M . í r ó k I I . — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e I I . 78. 1. 

Farkas Antal, kath. plébános, szül. 
1787. okt. 11. Felső-Dióson (Pozsonym.); 
a gymnasiumot Nagyszombatban végezte; 
1805-ben növendék-papnak fölvétetett és 
Pozsonyban ismételte a szónoklati osz-
tályt ; mint 2-od éves theologus a franczia 
háború idején a nemes felkelők közé lé-
pett. 1811. jún. 21. misés pappá szentelte-
tett föl és segédlelkész volt Nagy-Mányán, 
1812-ben Nagy-Súron. 1813-ban Majtény-
ban. 1817. ápr. 30. spáczai plébános 
lett; 1849-ben kerületi alesperes; 1867. 
márcz. 1. a sz. Adalbert-nyugdíjintézet 
tagja s nov. 21. arany érdemkereszttel 
tüntettetett ki. Meghalt 1872. febr. 21. 
Pozsonyban. — Munkája: Sermo. quo 
admodum rev. dnum Georgium Schnell, 
Ecclesiae Nagy-Bresztovan, et filialium 
parocbum, qua neo-installatum surroga-
t u m . . . in aedibus parochiae Nagy-Bresz-
tovan die 6. Febr. 1827. nomine ejusdem 
vener. districtus decenter salutavit. Tyr-
naviae. 

M. Sión 1867. 955. — Necrol. Strigon. 162. 
— Zelliger, E s z t e r g o m E g y h á z m e g y e i í r ó k 
119. 1. 

Farkas Antal, főreáliskolai tanár, szül. 
1838-ban Kecskeméten; 1858 óta tanár, 
előbb a szabadkai r. kath. gymnasium-
ban és 1875. okt. fogva a szegedi m. kir. 
állami főreáliskolában tanítja a magyar, 
latin és görög nyelvet. — Elbeszéléseket, 
költeményeket és tárczákat irt a Debre-
czeni Közlönybe (1860), a Fővárosi La-
pokba (1873—78. Tárcza a Práterből, 
Petrarca emléke, Bret Harte. Karr Alfonz, 
Franzos sat. után ford.), a Honba (1874. 
162. 163. sz. Petrarca), a Reformba (1874. 

15. sz. A posta), az Uj Időkbe (1876. 
Theokritos, Eros a méztolvaj), a Vasár-
napi Újságba (1877.); programmérteke-
zései: Az iskolai és házi nevelés (Sza-
badkai róm. kath. gymnasium Értesítője 
1871.), Szülőkhöz (Szegedi áll. r. kath. 
gymn. Értesítője 1878.. Latin nyelv a 
reáliskolában, u. ott 1887.) — Munkái: 
1. A véres kincs. Regény, Féval Pál után 
ford. Bpest, 1874. — 2. A jósnő. Monte-
pin Xavér után ford. U. ott, 1874. üt 
kötet. — 3. A Versaillesi Venus. Tört. 
regény, Hemsen Tivadar után ford. U. 
ott, 1875. Négy kötet. — 4. A magyar 
mondattan példákban. A főbb szabá-
lyok vázlatos előadásával. Szeged. 1877. 
(és Bpest, 1879.) — 5. Szegedi Kalauz. 
Wegweiser für Szegedin. Guide de Szeged. 
Szeged, 1883. — Szerkesztette a Tisza 
cz. közgazdasági s társadalmi hetilapot 
1884-ben Szegeden, melynek csak első 
számát (1884. febr. 3.) ismerem. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1877. 
1879. 1883. — Szegedi m. kir. főreáliskolai Ér-
tesitii 1876. 22. 1. 

Farkas Benignus, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1702-ben Tapolczán Zala-
megyében ; 1722-ben Malaczkán a rendbe 
lépett és 1727-ben misés pappá szentel-
tetett föl. Hitszónok és hittérítő volt; 
több évig Nyitrán mint magyar hitszó-
nok működött; azután Szarvaskendre 
(Vas várm.) küldetett hittérítőnek, hol 
több plébániánál kisegítő is volt; 1743-
ban Veszprémbe rendelték hitszónoknak. 
Meghalt 1749. jún. 10. Sümegen Zala-
megyében. — Munkája : Collyrium Mys-
ticum. Apog. 3. v. 18. Titkos Értelmű 
Szem-Gyógvító, vagy-is A Kenyernek 
Szine alatt elrejtett Ur Jézus istensége, 
és emberisége valóságos jelen-voltának 
elhitelére; a Sz. Irásbul öszveszedeget-
tetett czikkelyekből; mint annyi drága 
füvekből egybe timporált, lelki szemeink-
nek halyogát meggyógyító Orvosság. Az 
az Együgyü, de hathatos erejű Lelki 
Beszéd. Mellyet Urnapi Processiónak al-
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kalmatosságával. . . a Híveknek elejbek 
adott. Nemes Veszprém Városában, 1744. 
Eszt Győr, 1744. 

Farkas, Scr iptores . Posoni i , 1879. 59. 1. — 
Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Farkas Benő, ev. ref. lelkész, szül. 
1826-ban Komáromban iparos szülőktől; 
az algymnasiumot szülővárosában, a böl-
cseletet és tbeologiát Debreczenben vé-
gezte ; azután Békésen a városi elemi 
népiskolában tanított. 1848—49-ben hon-
véd-hadnagy volt és az erdélyi hadjárat-
ban harczolt; jelen volt Vasvári Pál el-
esténél is ; a szabadságharcz után Komá-
romban az evang. ref. algymnasiumban 
tanár, majd ugyanott és Hetényben Végh 
Mihály esperes mellett segédlelkész; 1867-
ben a tűzvész megsemmisítette iromá-
nyait; e romlás után jutott az ekecsi 
(Komáromm.) rendes lelkészi állomásra, 
hol 1886. jan. 16. meghalt. — Tudósí-
tásokat irt a Vasárnapi Újságba Hetény-
ről (1855-56. ) ; ő közölte u. ott (1857. 
38. sz.) Csokonainak Lillához, Komárom-
ban 1798. márcz. 12. irt levelét az eredeti 
kéziratból. 

Prot. Egyh. és Isk. I.ap 188G. 4. SZ. ( N e k r o l . ) 

Farkas Benő. orvosdoktor és megyei 
főorvos Komáromban. — Czikkeket irt 
az Orvosi Hetilapba (1884. A malarialáz 
viszonyai Komáromban sat.) és a Komá-
romi Lapokba. — Munkája: Védekezés 
a fertőző járványos betegségek ellen 
közegészségügyi szempontból. Komárom, 
1883. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1883. 

Farkas Bemard, szent Ferencz-rendi 
Salvatorianus szerzetes, theologiai lector 
és hitszónok Egerben.— Munkája: Vasár-
napi és ünnepi evangyéliutni magyar 
liomiliák; az-az, a régi sz. atyák prédi-
káilásának közönségesebb modgya-sze-
rént, vasárnapi s ünnepi sz. evangyé-
liumokat fejtegető egyházi magyar beszé-
dek. Eger, 1808. 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Farkas Bertalan, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, szül. Egbelen Trencsénmegyé-
ben ; a gymnasiumot Gyöngyösön és Sza-
badkán végezvén, felvétetett a sz. Ferencz-
rendi Üdvözítőről nevezett szerzetesme-
gyébe, hol hat év alatt a bölcseleti s 
hittudományi tanfolyamokat elvégezte s 
misés-pappá szenteltetett föl. 1828-ban 
gymnasiumi tanárnak rendeltetett a szer-
zetesmegye kormánya által. Ez időtől 
fogva folytonosan a gymnasiumi pályán, 
előbb a nyelvészeti, később a költészeti 
osztályban működött Gyöngyösön és Sza-
badkán 1847-ig. Ezután ugyanott mint 
szerzet-házfőnök, majd mint a szerzetes 
ujonczok magistere s ismét mint szerzet-
házfőnök alkalmaztatott. Meghalt 1858. 
aug. Kecskeméten, hol látogatáson volt. 
— Munkái: 1. DücsŐségesen uralkodó 
Fels. Ferencz császárnak Magyarország 
királyának születése napjára alkalmazott 
beszéd, melyet Maria Theresia szab. kir. 
városban a felserdült tanulóifjúsághoz 
intézett bojt elő hava 12. 1835. Szeged, 
— 2. Gyászkoszorú, melyet Fels. Ferencz 
császár néh. koronás fejedelmünk, az euró-
pai uralkodók tisztelve szeretett nesztora, 
bőjt-más hava 2. történt halálára fűzött 
Szabadkán 1835, eszt. U. ott. (Költemény.) 
— 3. Pásztori szóváltás, melyet Nmélt. 
Klobusitzky Péter, a kalocsai fő és bácsi 
egyesült megyék érsekjének tiszteletére, 
midőn Szabadka szab. kir. városunkban 
Szent Iván hava elein hiveit bérmálná, 
készíte 1835. eszt. U. ott. (Költ.) — 4. 
Verskoszortí, melyet dics. uralkodó Fer-
dinánd cs., ezen néven ötödik apóst. m. 
király születése napjára Maria Theresia 
sz. kir. városban fűzött 1836. eszt. U. ott. 
— 5. DücsŐségesen országló felséges 
Ferdinánd császárnak Magyarország ki-
rályának örvendetes születése napjára 
alkalmazott beszéd, melyet Maria There-
sia sz. kir. városban a felserdült tanuló 
ifjúsághoz intézett sz. György hava 19. 
1836. U. ott. — 6. Pásztori szóváltás, 
melyet Magócsv István üdvözlésére, mi-
dőn Szabadka város kebelében diszlő 
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monostorban törvényes szemlét tartana, 
készite 1837. eszt. U. ott. (Költ.) — 7. 
Örömkossorú, melyet Méltgos Almási 
Rudics József urnák N. N. Bács vármegye 
főispáni helytartói székébe történt ünne-
pélyes beiktatása alkalmával fűze szent 
Mihály hava 10. 1837. eszt. Pest. (Költ.) 
— 8. Óda dicsőségesen uralkodó Ferdi-
nand császár, ezen néven ötödik apostoli 
m. király örvendetes születése napjára. 
Melyet Maria Theresia sz. kir. városban 
készített sz. György hava 19. 1840. Sze-
ged. — 9. Oda Mélt. és Ft. Girk György 
Adraseni segéd-püspök urnák, midőn 
Szabadka törvényes meglátogatásakor 
híveinek a bérmálás szentségét máj. 22. 
1840. feladná. U. ott. — 10. Pdsstori ssö-
váltás, melyet. . . Ferdinand. . király 
születése napjára készite. . . 1841. Sza-
badkán. U. ott. (Költ.) — 11. Pässtori 
ssóvdltds, melyet Méltsg., Nagys. és Főt. 
Drezsmiczer József urnák neve napjára 
készített Szabadkán. . . 1841. U.ott.(Költ.) 
— 12. Örömfüsér Mukics Simon ur ő 
Nagyságának, midőn Szabadka sz. kir. 
városban nyolcz évek lefolyta alatt dicsé-
retesen viselt fényes főbírói hivatalát a 
nemes bei s kül tanácsnak le köszönné. 
Böjt elő hava 5. 1842. U. ott. (Költ.) — 
13. Örömfüsér Méltsg. és Ft. Deáky Zsig-
mond püspök ur ő Nagyságának az isko-
lák és tudományok Győr kerületi főigaz-
gatójának, midőn e fényes hivatalába 
mindszent hava 6. beiktattatnék 1842. 
évben. U. ott. (Költ.) — 14. Óda Méltsg. 
és Ft. Drezsmiczer Jósef ur ő Nagyságá-
nak, az oskolák és tudományok Győr 
kerületi volt főigazgatójának, midőn e 
terhes hivatalától felmentve, örömáldo-
zatot a mindentehetőnek mutatna be 
Győr vármegyei Nagy Écsen sz. Mihály 
hava 8. 1842. U. ott. (Költ.) — 15. Ssa-
badka szabad királyi város századjai, j 
U. ott, 1842. (Költ.) — 16. Pässtori ssó-
váltds, melyet Ferdinánd. . . király szül. 
napjára készi te . . . 1843. Szabadkán. U. 
ott. (Végén: Ugyan ez alkalommal sz. 

kir. város tanodalmában mondott beszéd.) 
— 17. Óda Ft. Magócsy Istvánnak, sz. 
Ferencz üdvözítőről nevezett szerzet fő-
igazgatójának, midőn 1843. a szabadkai 
klastromot törvényesen meglátogatta. U. 
ott. — 18. Besséd, melyet. . . Ferdinánd 
. . . király örvendetes születése napján 
mondott sz. György hava 19. 1844. U. 
ott. — 19. Besséd. melyet Ferdinánd. . . 
k i r á ly . . . születése napján mondot t . . . 
1845. U. ott. - 20. Örömfüsér Fő Tiszt. Ma-
gócsy Istvánnak, midőn a szabadkai 
klastrom látogatásakor örvendetes szüle-
tése napját üldené. Sz. Iván hava 24. 
1845. Szabadka. — 21. Örömdal Méltsg. 
és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő 
Nagyságának, midőn Szabadka sz. kir. 
város t anoda lmát . . . . meglátogatná, a 
tanítói kartól 1846. U. ott. — 22. Öröm-
hang Méltsg. és Ft. Deáky Zsigmond püs-
pök ur ő Nagyságának, midőn Szabadka 
sz. kir.város tanodalmát . . . meglátogatná 
a nemes ifjúságtól 1846. U. ott. — 23. 
Öröm füsér Nagy Méltgú s Ft. Nádasdi gróf 
Nádasdy P. Ferencz ő Excellentiájának, 
kalocsai fő, és bácsi egyült egyházi 
megyék és érsekének tiszteletére, érseki 
székébe ünnepélyes beiktatása alkalmá-
val a szabadkai Ferencziektől. U. ott. 1846. 

— 24. Örömfüsér Nmélt. és Ft. Kunszt 
József urnák, kalocsai s bácsi érsek, cs. 
kir. belső titkos tanácsosnak beiktatása 
alkalmával a szabadkai Ferencziektől 
sz. Iván hava 15. 1852. U. ott. (Költ.) 

Petrik Bibl iogr. és N a g y Róber t s z a b a d k a i 
Fe rencz - r end i h á z f ő n ö k szives közlése . 

Farkas Bertalan, kir. aljárásbiró, szül. 
1847. aug. 9. Átányon Hevesm., hol atyja 
F. Ferencz ev. ref. pap volt; iskoláit a 
miskolczi ev. ref. gymnasiumban kezdette 
meg, majd a sárospataki kollégiumban 
folytatta, hol a theologiai tanfolyamot 1867-
ben végezte. Miskolczon 1859-ben, mint 
a Kazinczy-kör tagja, az avasi templom-
ban tartott Kazinczy-ünnepélyen szavala-
tával pályadíjat nyert. Szüleit korán el-
vesztvén, önerejéből kellett magát fen-
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tartania, azért Homonnára Matolav Viktor 
ügyvéd házához ment nevelőnek, hol a 
vándorszínész társulatok előadásain né-
hányszor mint műkedvelő is föllépett és 
egy vígjátékát, A hirlapczikk cz, u. ott 
előadták. Azután a hivatali pályára lépett 
és előbb a homonnai törvényszéknél, 
1873-tól pedig Sátoralja-Ujhelyben mint 
igazságügyi kezelő hivatalnok működött; 
itt is föllépett mint műkedvelő s több 
hangversenyen szavalt. Fehér sátán cz. 
színművét pedig játékszínre hozták. Jelen-
leg Király-Helmeczen (Zemplénm.) kir. 
aljárásbiró. — Eleinte a költészettel fog-
lalkozott és versei a Dolinay Gyula Kis 
Ujság-jában jelentek meg, azután a szép-
próza művelésére tért és népies irányú 
elbeszéléseket írt a Zemplénbe, mely 
lapnak belső munkatársa s később is 
állandó dolgozótársa maradt ; 1873-ban 
az Abauj-Kassai Közlöny-nél Szerelem 
áldozatai cz. beszélyével tiz arany pálya-
díjat nyert ; írt még a Mátravidékbe, a 
Függetlenségbe, a Hölgyek Lapjába, a 
Felvidéki Közlönybe, e lapnál is egy raj-
zával pályadíjat nyert. — Munkája: Be-
szélyek. Bpest, 1878. 

31. Könyvészet 1877. — Tipray K ö n y v é s z e t e 

1878. és öné le t ra jz i ada tok . 

Farkas Constantin, jogi doktor, a 
zágrábi akadémia jogtanára s Zalamegye 
táblabírája. Meghalt 1822. márcz. 16. 
Zágrábban 47. évében. — Munkái: 1. 
Assertationes ex jure romano, quas in 
regia scient. universitate Pestiensi anno 
1809. publice propugnandas suscepit Pau-
lus Eötvös e praelectionibus C. F. Budae. 
— 2. Principia juris publici Hungá-
riáé. Zagrabiae. 1818. 

31. Kurir 1822. 1. 29. SZ. — Tudom. Gyűjt. 
1822. IV. 124. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Farkas Dániel (gyulafejérvári ifj.). 
kir. táblai jegyző, szül. Springen Alsó-
Fehérmegyében a XIX. század elején; 
tanult Nagv-Enyeden ; kir. táblai jegyző 
volt Maros-Vásárhelyt, 1847-ben Alsó-
Fehérmegye aljegyzője. Ismeretes jeles 

tehetségű férfiú volt; folyamodott volt 
az erdélyi főkormányszékhez egy Enyedi 
Gunár cz. alatt Enyeden kiadandó lap 
megindíthatása végett; de az akkori fő-
kormányszék, ismervén a folyamodónak 
csipkedő modorát, az engedélyt megta-
gadta. 1849. jan. az oláhok Enyeden meg-

í ölték. — A kolozsvári Mult és Jelen cz. 
lapba irt 1845—47-ben költeményeket s 
czikkeket (1845. 103. sz. Tudományos 
ügy. Jogos védelem sat.) — Munkái: 1. 
Népszerű erénytan. vagy erkölcsi szövét-
nek. Honi növendékek számára. Nagy-
Enyed, 1840. — 2. Felelet Hunfalvy Pál-
nak a Népszerű erénytan 54. számú Athe-
naeumban megjelent bírálatára 1841-ben. 
U. ott, 1841. — 3. NőképzÖ két könyv-
ben. Fiatal nőnem főleg nőiskolák szá-
számára. U. ott, 1845. — 4. A növendék 
nőnem olvasókönyve. Erénytan. Termé-
szettan, Történelem I. Három kötetben. 
— 5. Utazás Enyedrol Springre.. . 

Egyetemes 31. Eneyclopaedia VIII . Pest . 1870. 
(Vass József.) — Kiss Áron, M. Népiskolai 
T a n í t á s Tör t éne te 289. 1. — Petrik Bibliogr. 

Farkas Dezső. ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1845-ben Dunaföldváron 
Tolnamegyében; 1871 óta a pápai ref. 
fŐgymnasiumban a természettan, termé-
szetrajz és földrajz tanára. — Munkája: 
Szemléleti abc az irva-olvasó tanmód 
szerint 36 képpel. Pest, 1862. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Aron, M . N é p -
i skola i Tan í t á s Tör téne te 274. — Wutz Név-
könyve . — Bökényi. A m a g y a r ábc- és olvasó-
k ö n y v e k tö r téne t i fe j lődése. M.-Sziget, 1891. 
118. 1. 

Farkas Elek (inárcsi), földbirtokos 
j Nagy-Kőrösön. — Munkái: 1. A pesti 
és budai házi secretarius vagyis: a 
közös élet akármely helyheztetésében meg-
kívántató levelezésre, a kereskedésbeli 
levelek s más hasznos irások helyes el-
készítésére vezető példák. A magyar nem-
zet hasznára irt segédkönyv. Magában 
foglalván: Egy rövid grammatikát; a 
levelek írásmódját és ezeknek formasá-
gait ; egyházi és világi czímeket, külön-



155 Fazekas 226 

féle leveleket . . . Ezekhez járulnak: 
Magyar, deák, német és franczia levél-
felülirások... Továbbá : némely törvény-
és kereskedésbeli s más idegen szók ma-
gyarázatja. Nem külömben: a szokat-
lanabb régi s új magyar szókat magában 
foglaló könyvecske. Valamint: pénztabel-
lák, a hónapok magyar megnevezése . . . 
Végtére a magyar költőkből válogatott 
emlékkönyvekbe való versek. Pest, 1830. 
(2. egy geographiai szókönyvvel megbő-
vített kiadás, Kövy Istvánnal együtt; 
4. jobbított és bőv. kiadás: A legújabb 
magyar és német házi titoknok cz. U. 
ott, 1835. Német czimmel is; 5. jav. és 
tetemesen bőv. kiadás: Legújabb házi 
titoknok cz. hetedik ezer példány. U. ott. 
1847.; 6. kiadás. U. ott, év n . ; 7. jav. 
és a mostani törvények és viszonyokhoz 
alkalmazott kiadás. U. ott, 1855.; 8. 
kiadás: Legújabb szerkezetű népszerű 
magyar levelező és házi ügyvéd cz. U. 
ott, 1863.; 11. kiadás. Bpest, 1875. és 
1888.; 11. kiadás: Népszerű magyar le-
velező és házi ügyvéd cz. U. ott, 1889. 
Az újabb kiadások csak F. Elek neve 
alatt jelentek meg.) — 2. Legújabb és 
legtömöttebb német-magyar és magyar-
német zsebszókönyv. A magyar nyelv 
újabb és legújabb alakulását tekintve leg-
újabb kútfők után. Sterotvp-kiadás. Pest, 
1848—1851. Két kötet; 2. lenyomat. U. 
ott, 1853; 3. lenyomat. U. ott, 1854.; 
5. kiadás. U. ott, 1868; Bpest, 1878. — 
3. Latin-magyar szótár a legújabb 
források után. Pest, 1865. 

.)/. Könyvészet 1877. 1888—89. — Petrik Köny-
vészete és Bibl iogr . 

Farkas Elek (inárcsi), országgyűlési 
képviselő és földbirtokos, szül. 1829. nov. 
10. Nagy-Kőrösön Pestmegyében; iskoláit 
otthon, Eperjesen, Pozsonyban és Debre-
czenben végezte; Budapesten jogot hall-
gatott. 1861-ben Nagy-Kőrösön előljáró | 
lett s iskolai és egyházi ügyekben tevé-
keny részt vett. Nagykőrösi birtokán 
mintagazdaságot rendezett be. 1875-től i 

két czikluson át képviselte a nagy-kőrösi 
kerületet, mely 1884-ben újból megvá-
lasztá ; előbb Deákpárti volt, később mér-
sékelt ellenzéki lett. Meghalt 1891. szept. 
9. Nagyváradon. — Munkája: Nagy-
Körös városa országgyűlési képviselőjé-
nek beszámoló nyilatkozata választóihoz! 
Nagy-Kőrös, 1878. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1878. — Halász Sándor, 
Országgyűlés i Almanach 1886. Képvise lőház 
48. 1. — Vasárnapi Vjság 1891. 38. SZ. ( N e k r . ) 
— Szabadság (Nagyvárad) 1891. 209. sz. 

Farkas Ernőd, hírlapíró, F. Balázs kis-
dednevelő és Thanhoffer Bóza fia, szül. 
1866. aug. 10. Álmosdon Biharmegyé-
ben ; középiskoláit az ungvári kir. kath. 
főgymnasiumban végezte ; 1885—89-ben 
a budapesti egyetemen bölcselethallgató 
volt. Tanított Sopronban a Csöndes-féle 
gymnasiumban, Rákospalotán a dr. Szabó 
Alajos-féle intézetben és a budapesti m. 
kir. állatorvosi akadémián. 1890—91-ig 
a katonai évét szolgálta le s tiszti vizs-
gát tett ; azután Rákospalotán nyert ta-
nári alkalmazást. — Első irodalmi czikke 
az Ungvári Közlönyben (1883. Ünnepel-
jük meg márczius 15-ét cz.) jelent meg; 
ettől kezdve a nevezett lapban és az 
Ungban sűrűn jelentek meg tőle vezér-
czikkek, tárczák, vers és próza; 1885— 
86-ban a Függetlenség cz. politikai napi-
lapnak belmunkatársa volt, melyben szá-
mos politikai és szépirodalmi dolgozata 
jelent meg névtelenül vagy F. E. és f. e. 
jegyek alatt. Ezeken kivül a M. Géniusz, 
Ország-Világ, Egyetértés, Budapest, Képes 
Családi Lapok, M. Nők Lapja, A Hét. 
Üstökös, Magyarország sat cz. lapokban 
jelentek meg tőle részint verses, részint 
prózai irodalmi dolgozatok. — Munkái: 
1. Reményeim. Bpest, 1887. (Apróbb 
költemények és három költői dolgozat: 
Petőfi halála, melylyel VII. oszt. tanuló 
korában pályadíjat nyert a Dajka-körben, 
Világos elegia és Dárius kincse, népies 
költői elbeszélés.) — 2. A szabadság-
Jiarcz 1848—49-ben, hősköltemény-töre-
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dék. U. ott, 1888. — 3. Álmok, árnyak. 
U. ott, 1889. (Elbeszélések Botond név-
vel.) — 4. Margitszigeti vadrózsák. 
Ujabb költemények. U. ott, 1891. — 5. 
Bakaélet (bumoros történetek a ^ a k a 
életből.) U. ott, 1892. arczk. — 6. Baka-
világ. U. ott, 1892. (Humoros történetek.) 
— 7. Hogy tehetjük le a tiszti vizsgát? 
U. ott, 1892. (Tankönyv önkéntesek szá-
mára.) — 8. Azok a tisztek. Humoros 
történetek. U. ott, 1893. (Két kiadást ért.) 
— 9. Boszniában. U. ott, 1893. (Elbe-
szélések.) 

Horváth Ignácz Könyvészete 1 8 8 7 . — M. Könyvé-
szet 1888—90. — Budapesti Hirlap 1893. 111. Sz. 
— Corvina 1893. 12. sz . é s ö n é l e t r . a d a t o k . 

Farkas Endre (inárcsi), földbirtokos. 
— Munkája: Gazdászat elemei, fiatal 
gazdálkodók s néptanodák számára. Deb-
reczen, 1858. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Farkas Ferencz (boldogfai), Jézus-tár-
sasági áldozópap, F. Ferencz zalamegyei 
alispán fia, szül. 1742. decz. 13. Győrben, 
16 éves korában Bécsben a rendbe lépett 
és Nagyszombatban végezte a theologiát; 
azután egy évig a convictusban felügyelő 
volt. 1769. jún. 18. mondta első miséjét 
Nemes-Czellben Zalamegyében. A rend 
feloszlatása után (1773.) Nemes-Apátiban 
Zalamegyében 30 évig plébános volt s 
1803-ban veszprémi kanonokká nevezte-
tett ki. Meghalt . . . — Munkái: 1. Eucha-
risticon Benedicto Sajgho Ord. S. Bened. 
ad S. Martinum Archi Abbati, vota Deo 
secundum profitenti. Tyrnaviae, 1767. 
(Lyrai költemény.) — 2. Panegyricus 
D. Francisco Xav. dictus. U. ott, 1768. 

Katona, H i s t ó r i a Cr i t i ca X L I . 580. — Stoeger 
Scr iptores 78. 1. 
Farkas Ferencz (farkasfalvi), ügyvéd, 

szül. 1785. márcz. 30. Fehérgyarmaton 
Szatmármegyében; középiskoláinak elvé-
gezte után jogot hallgatott és a Brunswick 
gróf futaki és csereviczi uradalmainak 
ügyésze volt. Egy búvárharang feltalá-
lása által tette nevét emlékezetessé. — 
Gazdasági s műipari czikkeket irt a Tár-

salkodóba (1835.), a Kémlőbe (1836.), az 
Ismertetőbe (1840—1841.), a Müiparba 
(1841.), a Gazdasági Tudósításokba (1841.), 
a M. Gazdába (1841—48.), a Hasznos 
Mulatságokba (1842.), az Orvosi Tárba 
(1842.) és a Természetbarátba (1848.) — 
Munkái: 1. A világ ritkasági avagy a 
természet és mesterség remekjei. Német-
ből magyarázta. Pest, 1807. Hat rézmet-
széssel. — 2. Az éjnek diadalma vagy 
a tündér lelkek. Rövid történetek az igaz-
ság szájából. U. ott, 1808. — 3. Kotzebue 
Ágoston színdarabjai. Magyarázta. U. 
ott, 1809. (Az őrző angyal, A fájától 
nem messze esik a gyümölcs, A világ 
kormánya a szeretet. Ebben az a neve-
zetes, hogy ezek nem színdarabok, hanem 
novellák.) — 4. Azon pátens felöl, mely 
Bécsben költ. 20. febr. s az egész ország-
lásban 15. márcziusban lett közönségessé. 
Felelet ezen kérdésekre: Mit vesztünk 
vele, hogy a bankónak csak ötöd részét 
fizeti ki a Felség ? Mit nyernénk vele, 
ha azt egész értékben ki-fizetné ? Hely 
n., 1811. (Ugyanez latinúl. Hely n., 1811. 
Az Előszó Kassán kelt. Ism. Alig. Liter. 
Zeitung 1812. IV. 552. 1.) — 5. Neue 
Erfindung. Delphin. Hely és év n.(Búvár-
gép, melylyel 1820. okt. 1. a bécsi uszodá-
ban sikerrel tettek kísérletet.) — 6. Ja-
vallat a kettős mássalhangzók egyes^ 
jegyeiről. Pesten szept. 1. 1840. (Egy 
lithogr. lap.) — 7. Sáfárkodó magyar 
gazda. Feleletül a gazdasági egyesület 
által 1839. évre feltett azon kérdésre: 
Miután ujabb törvényeink engedelméből 
hazánk minden részein létesülhet tag-
osztály, mit tegyenek a nagyobb és ki-
sebb birtokú gazdák és mindazok, kik 
magok mivelik földeiket, hogy ezen vál-
tozás által a műveltebb és igy több 
hasznot igérő gazdálkodás nemére minő 
kevesebb költséggel s biztosan juthassa-
nak, tekintetbe vévén a föld minémű-
ségét, éghajlatot, vásári s egyéb körül-
ményeket, jelesen pedig a téli s nyári 
istállóztatást, mennyire tagosztály által 
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a közlegelő vagy épen megszűnik, vagy 
megszükíttetik. Pest, 1841. Két kötet. — 
8. Egy nemzeti magyar hitelbanknak 
és élelem biztosító intézetnek tervezett 
szabályai. Buda, 1841. (Ism. Athenaeum 
1842.) — 9. Szerencse utja, vagy élet-
bölcsesség. Franklin Benjamin nyomán 
a nép számára kidolgozta. Bpest. 1844. 
(Népszerű Könyvtár I. Kiadja az Ipar-
egyesület és M. Ember Könyvtára 1.1863.) 

Katona, H i s t ó r i a Cr i t i ca X L I I . 581.— Oester-
reichische National-Evcyclopädie. W i e n , 1835. 
I I . 103. — Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k 
S z ü l e t é s n a p j a i 34. — Szinnyei R e p e r t ó r i u m a 
I I I . T e r m é s z e t t u d . és K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Bibl iograpl i iá ja . 

Farkas Ferencz (királyhegyi), theolo-
giai doktor, vovadrai cz. püspök, szé-
kesfehérvári nagyprépost, szül. 1786. 
szept. 22. Székesfehérvárott szegény sorsú 
szülőktől; tanulmányait szülővárosában 
végezte s ugyanott a papnövendékek 
közé lépett; 1809-ben áldozó pappá 
szenteltetett föl. Wurum, Kopácsy és 
Szucsics székesfehérvári püspökök mel-
lett titkári hivatalt viselt; egyszersmind 
az ottani papnevelőben 20 évig tanár 
volt. 1828-ban székesfehérvári kano-
nokká s 1838-ban nagypréposttá nevez-
tetett ki. Az egyházi kormányzásban, 
a székesfehérvári püspöki szék meg-
ürültével, mint káptalani főhelyettes két 
izben hivataloskodott. 1850-ben a székes-
fehérvári iskolában két ötven pftos szor-
galomdíjt alapított. Ezen évben a Leopold-
rend keresztjével diszíttetett föl. 1851-ben 
18.000 frtos alapítványt tett, hatot a 
székesfehérvári főegyház, hatot az ottani 
papnevelőintézet, hatot az összes biro-
dalmi katonai kórházak javára. Külö-
nösen kiemelendő ama nagyhírű alapít-
ványa, melylyel Székesfehérvárnak egyik 
legnagyobb hiányát pótolá ; ez az a leány-
nevelőintézet, melyre ő a megyeház terén 
álló díszes mintegy 20 ezer pengő forint-
nyi házát, a mellékkertekkel együtt, aján-
dékozta és hozzá még harminczezer pengő 
frtot az intézet tökéletes berendezésére 

a városnak kézbesített. 1859-ben a szé-
kesfehérvári betegek házának ötszáz pfrtot 
ajándékozott. 1851-ben ,királyhegyi' elő-
névvel az osztrák birodalom lovagjává 
kineveztetett. 1859-ben tartá aranymisé-
jét. Meghalt 1864. márcz. 11. Székesfehér-
várt. — Munkái: 1. Méltgs Szalatnyai 
Fischer István báró urnák, szatmári 
első érdemes püspöknek örvendetes neve 
napjára mély tiszteletének jelenségéül. 
Pest. 1806. (Költemény.) — 2. Dicsősé-
gesen uralkodó Ferencz császárnak 
Magyarország apostoli királyának midőn 
Szent György havának 6. 1807. az ország-
gyűlésére Budára érkeznék a pesti tanuló 
ifjúság nevében. U. ott. (Költemény.) — 
3. Assertiones ex universa theologia, 
quas in regia scient. universitate Pesti-
ensi publice propugnandas suscepit anno 
1811. U. ott. — 4. Hála dall a főtiszt, 
nagys. fő nemes, érdemes úri vendégek-
hez a székesfehérvári nevendék papság 
farsangi mulatság alkalmatosságával. Sz.-
Fejérvár, 1812, (Névtelenül.) — b.Honnyi 
öröm a Fels, császári s királyi austriai 
főherczegnek Ferencznek Székesfehérvárra 
történt jövetelén Szent Mihály havának 
14. 1820. U. ott. (Névtelenül.) — 6. 
Nméltgú Cziráki és Dienesfalvi Cziráky 
Antal ur ö kegyelmességének Fejér vár-
megye fő ispányi székébe 1827 eszt. Szent 
Mihály hava 26. történt fényes beiktatá-
sára. Hely n. (Költ.) — 7. Egyházi beszéd 
a keresztény hazafiúságról, melyet Szent 
Istvánnak a magyar nemzet első nagy 
és apostoli királyának ünnepén a székes-
fehérvári püspöki templomban. Székes-
fehérvár, 1832. — 8. Gyász besséd. Első 
Ferencz austriai császár és apostoli ma-
gyar k i r á ly . . . elhunytán. U. ott, 1835. 
(Ism. Guzmics Izidor. Egyházi Tár VIII) 
— 6. Szabad s kir. Ssékes-Fejérvár 
városában, a nő nevelő intézet meg-
nyitása ünnepén mondott beszéd. Mind 
szent havának 4. 1842. U. ott. — 10. 
Hála-érzetek, melyeket méltgs Vásonkeői 
gróf Zichy családnak az 1843. évi sep-

5. iv sajtó alá adatott 1893. máj. H5. 
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tember 5. tűzvész károsultak iránti nagy-
lelkűségeért szab. s kir. Székesfejérvár 
számos tagokból álló küldöttségével nyil-
vánított (Nagy-Lángon, máj. 28. 184L) 
Székes-Fejérvár. — 11. A világ egyháza. 
U. ott, 1850. — 12. Sermo ad ill. ac rev. 
dnum Emericum Farkas episcopum Alba 
Regalensem.. . sub solemni in cathedram 
episcopalem inauguratione die 5. nov. 
1851. U. ott. — 13. Szellemi világ. Pest, 
1857. — 14. Anyagi világ. Székesfehér-
vár, 1858. — 15. Fömagasságu és ft. 
yagykéri Scitovszky Ker. János urnák. 
Magyarország herczeg prímásának. . . . 
aranymiséje emlékeül mint aranymisés 
öregségem társának legbensőbb tisztelete 
jeléül. U. ott, 1859. (Költemény.) 

Danteiik, M . í r ó k I I . 73. — A Testvérhaza 
Tiirtenet-kincsei I I . P e s t , 1857. a r c z k . — Vasár-
napi Újság 1859 . 15 . s z . a r c z k . — Petrik B i b -

l i og r . — Horvát István Lex icon e r u d . cz. k é z -
i r a t a 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 . 

Farkas Ferencz, ev. ref, lelkész, szül. 
1792 körül Rimaszombatban; iskoláit 
Sárospatakon végezte; 33 éves korában 
lett pap Aranyoson (Borsodm.); tiz év 
múlva Makiára (Hevesm.) választották 
meg, hol 9 évet töltött; innét Átányra 
(Hevesm.) ment, hol 20 évi lelkészkedése 
után 1863-ban áldozócsütörtökön meghalt. 
— Munkái: 1. Óda nagym. mélt. és 
ft. Felső Eőri Pyrker János László úr 
tiszteletére, midőn a liliommezei monos-
torban ön fölajánlásának félszázados 
emlékét ünnepelné okt. 18. 1842. Eger. 
— 2. Hála üdvözlet . . . Szemere Ber-
talan úrnak Borsod vármegye főbirájának 
az alsó borsodi helvét hitv. egyházmegye 
lelkes ülnökének. Az emlék Bibliához 
kísérőül. U. ott, 1843. (Költemény.) — 
3. Gyász emlék üdvezült Radics Ferencz 
úr egri kanonok boldog árnyának szen-
telve 1844. febr. 15. U. ott. (Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . és f i á n a k F . B e r t a l a n n a k 
sz iyes k ö z l é s e . 

Farkas Ferencz. gazdasági intéző, szül. 
1852. máj. 5. Bálvány-Szakálloson Komá-
rommegyében; a gymnasiumot Komárom-

I d . S z i r m y e i J . , Magya r í rók I I I . 

ban végezte. 1868—69-ben gazdasági 
gyakornok volt, azután a keszthelyi m. 
kir. gazdasági felsőbb tanintézetet láto-
gatta, honnét 1872-ben Esztergomba 
került írnoknak; majd három évig az 
esztergomi érseki uradalom igazgatósági, 
azután félévig a számvevőségi hivatalban 
működött. 1875-ben B.-Szakálloson. majd 
Csémen lett gazdasági segéd, 1877-ben 
pedig ismét Esztergomban urad. ellenőr. 
1883. nov. óta Lándoron (Komáromm.) 
mint gazdasági intéző működik. — Mint 
az esztergomi gazdasági egyesület titkára 
1882—83-ban szerkesztette az általa kez-
deményezett Gazdasági Értesítőt. E köz-
lönyben több gazdasági czikket írt (1882. 
Az okszerű és olcsó trágyatelepek készí-
téséről, A birtok-minimum kérdése me-
gyénkben. Hogyan teleltessünk, Gazda-
sági kiállítások- és azok fontosságáról, 
1883. A magyar mezőgazdasági gépgyár-
tás haladásáról, Alakítsunk mesterséges 
kaszállókat és legelőket és ezáltal emel-
jük állattenyésztésünket sat.) 

Zeiliger, E s z t e r g o m - v á r m e g y e i í r ó k 40. 1. 

Farkas {Wolf) Ferencz, vasúti hiva-
talnok, szül. 1866. aug. 8. Uj-Szent-Annán 
Aradmegyében; tanulmányait az aradi 
polgári- és főreáliskolában végezte, azu-
tán a budapesti egyetemen három évig 
volt bölcselethallgató ; azonban az anya-
giakkal való küzdelem és huzamos bete-
geskedése miatt el kellett hagynia az 
egyetemet és most az Arad-csanádi egye-
sült vasutak könyvvezetője. 1889—90-ben 
leszolgálta az önkéntesi évet és megkapta 
a tiszti bojtot. — Alkalmi s hazafias köl-
teményeket írt az aradi napilapokba. — 
Munkája: W. Farkas Ferencz összes 
költeményei. I. Arad. 1888. (A II. kötet 
sajtó alatt van.) 

M. Könyvészet 1891. és Szöl lössy K á r o l y 
sz ives köz l é se . 

Farkas Géjza. ág. ev. lelkész, szül. 
1852-ben Nagy-Kürtösön Nográdmegyé-
ben; középiskoláit Balassa-Gyarmaton. 
Rozsnyón. Iglón és Pozsonyban, a theo-

6 
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logiát Pozsonyban végezte ; majd három j 
évi nevelősködés után tanulmányait Bu-
dapesten és Berlinben kiegészitette. 1877-
ben A.-Bodonyban lelkésznek választot-
ták. 1885-ben a nagyszombati három 
nyelvű gyülekezetbe hívták el lelkészül, 
hol jelenleg is működik. — Népies czik- 1 

kei a Magyar Néplapban s a Nógrádi La- | 
pókban; egyháztársadalmi s egyház-
politikai czikkei a Prot. Egyházi és Isk. 
Lapban (1879. Galilei, 1882. sat.), a Prot, i 
Képes Naptárban (1880.) és a pozsonyi 
Evang. Egyházban jelentek meg. — Mun-
kája : J)r. Luther Márton. Életrajz az 
evangyélmi nép számára. Nagyszombat, | 
1889. 

Horváth lgnácz Könyvésze te 1889. és önélet-
rajzi ada tok . 

Farkas Géza, orvosdoktor, gyakorló-
orvos Budapesten; 1884-ben nyert orvos-
doktori oklevelet. — Czikkei az Orvos-
természettudományi Értesítőben (1882— 
85.; és az Orvosi Hetilapban (1881. 1884.) 
stb. jelentek meg. 

Dr. Csatáry Lajos, Budapes t főváros Orvo-
sa inak Czim- és Lak j egyzéke . Bpest, 1892. 

Farkas György, ág. ev. lelkész, hra-
bovi nógrádmegyei származású; 1735. 
okt. 5-től a vittenbergai egyetem hallga-
tója volt, honnét 1736. ápr. 10. Göttin-
gába ment; 1740. okt. 2. Legénden (Nó-
grádm.) ordináltatott papnak; később 
Lapujtőn a Mocsáry család házi lelké-
sze volt, hol 1776-ban meghalt. -- Mun-
kái : 1. Disquisitio philol. theologica de 
ritu inaugurationis apud Ebreos, specia-
tim summi Pontificis in adplicatione ad 
perfectissimum Pontificem Jesum Chris-
tum, Praeside I. F. Cotta. Göttingae, 1737. 
— 2. De perfectione linguae Ebreicae 
quoad Syllabas, praeside Schwartzio, res-
pondente . . . U. ott, 1738. 

Catalogus Bibi. F r . Com. Széchényi I . 350. 
— Bartholomaeides, Memoriae Unga.rorum 
239. 1. 
Farkas György, nagyváradi gör. kath. 

egyházmegyei pap, később kanonok és 
prépost; Erdélyből került a nagyváradi 

egyházmegyébe, hol eleintén plébános, 
majd a görög kath. káptalannak fölállí-
tása után, annak éneklő kanonokja lett, 
kire az iskolák és a ritus fölött való fel-
ügyeletnek kötelessége is hárúlt. Faluról-
falura járta be a görögkeletieket, min-
denütt az unióhoz való csatlakozásra 
szólítván föl a népet. 1812-ben mint nagy-
prépost hunyt el. — Latin egyházi beszé-
deket írt. melyek azonban nyomtatásban 
nem jelentek meg és csupán egy maradt 
reánk, melyet 1807. jun. 29. Vulcanu 
Sámuel püspöknek beigtatásakor tartott. 
Sinkay György, ki 1802 táján megláto-
gatta, azt írja róla, hogy látott nála több. 
már nyomtatásra készült művet, mint: 
Istoria basericesca universala (Egyetemes 
egyházi történelem, 2 kötetben), Comen-
taria in Testamentulu Nou (Az új szövet-
ség magyarázata) és akkortájban épen 
sz. Dávid Zsoltárainak magyarázatát irta; 
ezen kéziratok a nagyváradi egyházmegyei 
könyvtárban őriztetnek. 

Márki Sándor, Bihar i R o m á n í r ó k . Nagy-
v á r a d , 1880. és ehhez való kézi ra t i j egyze te i . 

Farkas György, unitárius lelkész és 
nyug. esperes, F. György és Gábor Borbála 
fia, szül. 1800. febr. Kobátfalván a mai 
Udvarhelymegyében; 1814-től Kolozsvárt 
tanúit és több úrfiakat szolgált, úgy tar-
totta fenn magát; 1824-ben Barra Imré-
vel Pestet és Bécset megjárta; még azon 
évben Iklandra nevezték ki papnak, mely 
hivatalát 1836-ig viselte; ekkor szent-
gericzei (Maros-Tordam.) pap lett, hol 
irányt adott a vallási és szellemi téren. 
1848—49-ben csaknem egy század nem-
zetőrt állított síkra és számos honvédet. 
Meghalt 1882. ápr. 24. Szent-Gericzén. — 
Hivatalos jelentése a Marosközben tartott 
vizsgálószék munkálkodásáról a Keresz-
tény Magvetőben (VIII. 1873.) jelent meg. 
(Kelemen Istvánnal együtt írta). 

Keresztény Magvető X I I . 1882. ( F . G y . é l e t e 
és je l leme J a k a b Elektől . ) 

Farkas Gyula bölcseleti doktor és egye-
temi tanár, szül. 1847. márcz. 28. Puszta-
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Sárosdon (Feh ér m.), hol atyja uradalmi 
gazdatiszt volt; középiskoláit a győri ben-
czések főgymnasiumában végezte; felsőbb 
tanulmányait pedig eleinte mint jogász, 
azután mint bölcselethallgató a budapesti 
egyetemen. 1870-ben a székesfehérvári 
reáliskolában a természettan tanára lett. 
Ebben az állásban 1874-ig volt; ezalatt, 
mint a székesfehérvári tanítóképző pót-
tanfolyam tanára s mint a pápai tanító-
képző póttanfolyam igazgató-tanára is 
működött és tanulmányutat tett Német-
országban. A katholikus néptanítók egy-
lete 1872-ben tiszteleti tagjává választotta. 
1874-től 1880-ig Batthyány Géza gróf 
gyermekeinek középiskolai kiképezését 
vezette, a miben úgy külföldön, mint itt-
hon tartózkodásuk alatt jeles idegen tan-
erők is állottak segítségére. 1881-ben a 
budapesti egyetem bölcseleti kara a meny-
nyiségtanból magán-tanárrá habilitálta; 
mint ilyen 1887-ig működött; az utolsó 
négy évben magántanári jutalmazásokban 
is részesült. 1887. jan. a kolozsvári egye-
temre a mennyiségtani physika tanárává 
neveztetett ki, egyelőre rendkívüli s egy 
évre reá rendes tanárnak. Ismételten volt 
kari dékán ; az Erd. Muzeum-egylet orvos-
természettudományi szakosztálya 1890-
ben titkárává, 1892-ben elnökévé válasz-
totta. 1892-ben részt vett a paduai Gali-
lei-ünnepen, a melynek emlékére azon 
egyetem honoris causa a természettudo-
mányok doktorai közé igtatta. — Irodalmi 
dolgozatai jobbára folyóiratokban vagy 
tudós-társulatok kiadványaiban jelentek 
meg: a M. Tud. Akadémia Értesítőjében 
(VIII. 1874. A fénysugarak törésmutatója 
és rezgés száma közt fennálló törvényről, 
különnyomatban is, 1878. 1881), a párisi 
tud. akadémia Comptes Rendus-iben(1878 
—79. Solution d'un systéme d'équations 
linéaires, Sur la determinaton des raci-
nes imaginaires des equations algébriques, 
1880. Sur une classe de deux fonctions 
doublement périodiques, Sur les fonctions 
elliptiques, Sur application de la théorie 

des sinus des ordres supérieurs, Sur la 
théorie des sinus des ordres superieurs. 
1881. Sur le développement des integra-
les elliptiques, 1883—84. sat.), az Archiv 
der Mathematik und Physik-ben (1879— 
80. Auflösung der dreigliedrigen algebrai-
schen Gleichung, Die Summe gleicharti-
ger Potenzen. Mittlerer vertikaler Druck 
sat.) a Journal des Mathematiques-ben 
(1884.) a Vegytani Lapokban (1867— 
88), a Zeitschrift für allgemeine Chemie-
ben (1808), az Erdélyi múzeum-egy-
let orvos-természettudományi Értesítő-
jében (1887—90. melynek 1889 óta egyik 
szerkesztője), a Mathematikai és physikai 
lapokban (1893) sat. — Munkái: 1. Die 
diatonische Dur-Scale wissenschaftlich 
begründet. Pest, 1870. — 2. Természet-
tan elemei. Tankönyv a népiskolák szá-
mára. Székesfehérvár, 1872. (Ism. Nép-
tanítók Lapja 781. 820. 1.) — 3. A de-
terminánsok elmélete. Richard Baltzer: 
Theorie und Anwendung der Determinan-
ten cz. művének magyarázó megjegyzé-
sek kíséretében vázolt első szakasza. Genf, 

1877. — 4. A derivatio elmélete. Bpest, 
1878. (Mathematikai tanulmányok I.) — 
5. A háromtagú algebrai egyenlet hat-
ványai és még valami. Győr. 1878. — 
6. Géneralisation du logarithme et de 
Vexponentielle. Paris, 1879. — 7. Vegyes 
m-ed fokú egyenlet egyik gyökének meg-
határozása sorba fejtés alá. U. ott, 1878. 
— 8. Pascal biga-vonalának elemzése. 
Geometriai tanulmány. U. ott, 1881. — 
9. A Bolyai-féle algorithmus. U. ott, 
1881. (Ért. a mathem. tud. köréből VIII. 3.) 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1877—78. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Horváth K ö n y v é s z e t e 1881. 
— Acta reg. scient. Vniversitatis Ung. 1884. 
95. 1. 1885. 61. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 
Farkas Gyula, egyetemi negyedéves 

joghallgató volt Budapesten, midőn 1871. 
decz. 22. a himlő áldozata lett 22 éves 
korában. — A Magyar Újságban F. Gy. 
jegy alatt több figyelemre méltó publi-
cistikai czikke jelent meg. 

Magyar Újság 1871. 295. SZ. 

8* 
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Farkas Igndcs, orvosdoktor és gya-
korlóorvos Erzsébetvárosban. — Czikke : 
Történetrajza egy csodaszülöttnek (Orvosi 
Tár VIII. 1832.) — Munkája: Bemer-
kungen zur Kronologie der Hebammen-
kunst im Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
Hely n., 1803. — Kéziratban: Felséges 
urunknak három kérdéseire: 1. Mi az 
oka, hogy 1805. eszt. kevesebben adattak 
össze, sem mint 1804-ben ? 2. Miért szü-
lettek kevesebben 1805-ben, mint 1804-
ben ? 3. Miért haltak meg 1805-ben töb-
ben mint 1804-ben, rövideden felelt meg. 
Benyújtva Erzsébetváros tanácsához 1806. 
(a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Petrik Bibl iogr . 

Farkas Imre, székesfehérvári püspök, 
val. belső titkos tanácsos, szül. 1788. aug. 
9. (a keresztelés napja) Zámolyon Fehér-
megyében; tanulmányait Székesfehérvárt, 
Tatán, Szombathelyen és Pesten végezte. 
Az egyházi pálya iránti vonzalma előbb 
(1804. szept. 25. Trencsénben) a kegyes-
rend, utóbb (1808.) a fehérvári püspöki 
megye növendékei közé vezette. A hit-
tudományokat Pesten hallgatta, hol a 
bölcseletdoktori oklevelet is elnyerte. 1813-
ban misés pappá szenteltetett föl és a fe-
hérvári papnevelő tanfelügyelőjévé nevez-
tetett ki. Ezen állomását három év múlva 
a váli plébániával cserélte föl, hol 13 
évig működött. 1833-ban ismét visszatért 
Székesfehérvárra, hol a város megválasz-
totta lelkészévé; két év múlva kanonok 
és papnevelői igazgató, 1837-ben pedig 
b. Szűz ábrahámi cz. apát lett. 1851-ben 
ő felsége Székesfehérvár püspökévé ne-
vezte ki. Meghalt 1866. jan. 7. ugyan-
ott. — Munkái: 1. Monumentum pie-
tatis quod dilectissimo parenti Emerico 
Farkas ipsis nonis Novembris festum 
divi patroni recolenti posuit anno 1807. 
Hely n. (Költemény.) — 2. Elégia quam 
honoribus excell., illustr. ac rev. dni 
Nicolai Milassin Alba-Regalensium epis-
copi . . . dum annuam divi patroni solen-
nitatem VIII. Idus Decembris a. r. s. 

1808. recoleret posuit. E clero juniore t. 
Dioeceseos Alba-Regalensis, philosophis 
in Regio Sabariensi Lyceo audita. Saba-
riae. — 3. Főtisztelendő Sirnonyi Pál 
úrnak neve ünnepén. Székesfehérvár, 
1812. (Költemény. Névtelenül.) — 4. Viro 
clarissimo ... Josepho Peregero . . . U. 
ott. 1812. (Költemény. Névtelenül.) —5. 
Nagyságos és Főtiszt.Nagy Pál úrnak... 
U. ott, 1812. (Költ.) — 6. Nagy jelességű 
és tiszt. Májer József úrnak. Istenes 
tudományok I. és II. éves hallgatói. U. 
ott, 1812. (Költ.) — 7. Ugyanannak. 
U. ott, 1813. (Költ.) — 8. Nagys. és fő-
tiszt. Nagy Pál úrnak . . . U. ott. 1813. 
(Költ.) — 9. Szent István első magyar 
király érdemei. Nemzeti ünnepén Bécs-
ben a t. t. kapuczinus szerzet templomá-
ban 1834 eszt. kisasszony havának 24. 
egyházi beszéddel fejtegette. Bécs. — 10. 
Keresztény hit a világ győzedelme. Isten-
ben elhunyt Méltgs és Ft. Juranics Antal 
úr, nagy-győri püspök gyászünnepén mind-
szent havának 11. 1837-ben hirdette .<. 
Székesfehérvár. — 11. Isten igazsága a 
keresztény főpap életében. Istenben el-
hányt Nagyméltgú Vurum Jósef úr nyitrai 
püspök.,, gyászünnepén Sz. Jakab havá-
nak 10. fejtegette. U. ott. 1838. — 12. 
Az igaz kath. ker. anyaszentegyház 
küzdelmeiben. U. ott, 1848. — 13, Allo-
cutio illustr. ac. rev. dni Emerici F. 
Dei et apostolicae sedis gratia episcopi 
Alba-Regalensis ad clerum populumque 
dioecesanum dum 5. nov. 1851. canonice 
inauguraretur. U. ott. — 14. Pásztori 
szava mélt. és főt. F. I. úr Isten és apos-
toli szék kegyelméből székesfejérvári püs-
pöknek keresztény nyájához beigtatása 
alkalmával 1851. nov. 5. U. ott. — 15. 
Litterae encyclicae ill. ac rev. dni E. 
F. Dei et apóst, sedis gratia episcopi 
Alba-Regalensis de salute publica ad men-
tem S. S D. Pii IX. P. P. die 2. Sept. 
1854. U. ott. — 16. Az esztergomi ujdon 
épült főtemplom felszentelve kisasszony 
hava 31. 1856. Egyházi beszéd. U. ott, 
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1856. (Németül is, ford. Eltér-Uffer Eliza. 
U. ott. 1857.) — 17. Litterae encyclicae 
ill. ac rev. dni E. F. Dei et apostolicae 
sedis gratia episcopi Alba-Regalensis, ad 
Universum clerum dioecesis Alba-Rega-
lensis de singulari devotione indulgen-
tiarum tempore adventus asservanda. Die 
1. octobris 1858. U. ott. — 18. Az Úr 
Jesus-Krisztus üdvesitö Istenünk. Szent 
beszéd. U. ott. 1863. — Az Egyházi Tár-
ban (XII. 1839. Egyházi beszéd, melyet 
a bakonybéli apátság 8 százados ünnepén 
mondott.) 

Egyetemes Hl. Encyclopaedia V I I I . 171. 1. 
(F raknó i V.) — Catalogut Bibi. J o a n n . Card. 
Simor. — Petrik Bibl iogr . és gyász je len tés . 

Farkas Imre, hirlapiró Budapesten, — 
Több tárczát és ismeretterjesztő czikket 
irt a fővárosi lapokba ; 1884-ben a Zalá-
nak és a II. félévben a Zalai Közlöny-
nek volt társszerkesztője Nagy-Kanizsán. 
Jelenleg a Neues Pester Journal munka-
társa. 

Farkas Imre. ev. ref. tanító. F. Lukács 
kerületi jegyző és Mészáros Erzsébet fia, 
szül. 1863. jan. 13. Máramaros-Técsőn; 
magán-szorgalommal nyert előképzettsége 
alapján került a m.-szigeti tanítóképző-
intézetbe, melyet elvégezvén 1882-ben 
Kisújszálláson vállalt segédorgonistaságot, 
majd Szatmár-Mikolán segédtanítóságot. 
1884-ben a viski (Máramarosm.) ev. ref. 
egyház a felsőbb leányosztályok vezeté-
sére hívta meg; 1885-ben a mező-túri 
ev. ref. egyház választotta meg tanító-
jának, hol jelenleg is működik. — Számos 
paedagogiai, ethnographiai s szépirodalmi 
czikkei közül nevezetesebbek: a Vercho-
vina cz., melyet az Egyetértés és Népta-
nítók Lapja (1889.) közölt. Egy kis harang 
regéje cz. ruthén rege. Testi egészség, 
lelki erő, Egy nevelő naplója, Comenius 
helye a magyar tanítás történetében, A 
magyar néprajz a nemzeti nevelés szol-
gálatában sat. — Munkái: 1 .II. Rákóczy 
Ferencz a magyar nép és ifjúság számára. 
Bpest, 1893. (Mulattató és hasznos olvas-

mányok 58.) — 2. Árpád és a honala-
pítás története. A magyar népnek és 
ifjúságnak elbeszéli.. . U. ott, 1893. (Mul. 
és hasznos olvasmányok 59.) — 1887 
elején egyik kartársával együtt indítot-
ták meg a Népiskolai Közlönyt. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Farkas István, orvosdoktor és ev. ref. 
tanár; győri származású volt és Debre-
czenben tanult, hol 1747. márcz. 20. a 
felsőbb osztályba lépett; u. ott 1757. 
decz. 11. főiskolai contrascriba s 1758. 
márcz. 22-től szept. 14-ig senior volt; 
1759. nov. 2-tól Bázelben tanult és 1762-
ben Utrechtben orvosdoktor lett. 1763-
ban Kecskeméten és 1770-ben Losonczon 
volt tanár. —Munkája: Dissertatio inaug. 
de statu resuscitatione semimortuorum. 
Trajecti ad Rh.. 1762. 

Szinnyei Könyvészete és Bakóczi J á n o s 
szives közlése. 

Farkas István, kath. plébános, szül. 
1837. decz. 11. Aradon; a nagyváradi 
egyházmegyében a papnövendékek közé 
lépett és 1860. decz. 27. miséspappá szen-
teltetett föl; 1863-ig káplánkodott, midőn 
Sz.-Csehibe rendelték a plébánia gond-
nokának ; 1873-ban Ér-Mindszenten és 
Surban plébános lett, 1876-ban alesperes. 
1878-ban Ér-Adonyban (Biharm.) lett plé-
bános és jelenleg Krasznában Szilágy-
megyében lelkész. — Egyházi beszédei 
a Jó Pásztorban és a Pátkai-féle gyűjte-
ményes kiadásban jelentek meg. 

Schematismus Magno-Varad inens i s 1884. 110. 
1. — M. Sión 1892. 47. 1 (Szöllössy K.) — To-
kody, Egye t emes N é v t á r a 087. 1. 

Farkas Jakab (alistáli), ev. ref. lelkész, 
szül. 1630 körül Alistálban Pozsonvmegyé-
ben; szüleit korán elvesztvén, nagybátyja 
gyámsága alá került; a gymnasiumot 
Komáromban végezte; onnét Sárospa-
takra ment, hol 1647-ben egy évig hall-
gatta a felsőbb tudományokat, azután 
tanítóságra ment Tokajba ; 1650-ben már 
Utrechtben tanult; 1656-ban gönczi tanár 
volt. Lampe szerint (Histor. eccl. ref. 
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569. 1.) később szőnyi lelkész és a komá-
romi egyházmegye proseniora volt. — 
Munkái: 1. Problemata aliquot ad poli-
tiam ecclesiasticam de scholis quae sub 
praesidio Gisberti Voetii ventilandum pro-
pon i t . . . Ultrajectum, 1652. (Szerinte az 
iskola közösügy állam és egyház között 
s az iskola kormánya s fentartási gondja 
illeti mind az államot, mind az egyházat; 
ha azonban az iskola oly államban fek-
szik, mely idegen az igaz vallástól, akkor 
az egyház rendezze s tartsa fenn az isko-
lákat; vagyis prot. államban a prot. iskola 
kormánya közös az államhatalommal, 
kath. államban pedig a prot. egyház 
intézze maga iskolái sorsát. Erdélyi, 
Magyar bölcsészet történetében az idő 
habozását látja Farkas beszédében.) — 
2. Disputationis politicae de nobilitate 
pars prior. U. ott, 1654. — 3. Disputa-
tionis politicae pars posterior. U. ott. 
1654 (A két utóbbi értekezésben a poli-
tikai értelemben vett nemességről beszél.) 

Weszprémi, S u c c i n c t a M e d . B i o g r . IV . 188. 
— M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1871. 522. 
1876. 37. 1. ( S z i n y e i Gr.) — Figyelő XVI . 126. — 
Kiss Áron, M. N é p i s k o l a i T a n i t á s T ö r t . 87. 1. 

Farkas (Losoncsi) János. L. Losoncéi 
Farkas János. 

Farkas János (farkasfalvi és uj falusi), 
nyelvtanár volt a cs. és kir. udvarnál 
Bécsben, szül. 1719. jun. 27. Vásonkőn 
Veszprémmegyében és Bécsben halt meg 
1789 körül. — Munkája: 1. Ungarische 
Grammatik, oder ausführliche Unterwei-
sung, wodurch man die ungarische Sprache 
in ihrer Vollkommenheit zu lesen, schrei-
ben, und reden, in Kürze begreifen kan. 
Aus Liebe derjenigen, die zu dieser ed-
len Sprache eine Neigung zeigen, hervor-
gegeben . . . Wien, 1771. (Ferdinand fő-
herczegnek ajánlotta. 2. kiadás, 1779.; 
3. k. 1789. más adta ki névtelenül; 4. 
k. 1791.; 5. k. 1798. Kisszántói Pethe 
Ferencz adta ki ; 6. k. 1805. ezt és a 
következő két kiadást Márton József esz-
közölte ; 7. k. 1809. 8. k. 1812. 9. k. i 

1816. U. ott, Szlemenics Páltól. Toldy 
szerint újra meg újra átdolgozva egy szá-
zadig tartotta fenn magát 13 kiadásban. 

De Luca, D a s g e l e h r t e O e s t e r r e i c h I . 121. 
— Oesterr. National Encyclopädie I I . 103. — 
Toldy, M. N e m z e t i í r o d . T ö r t . — M. Könyv-
Szemle 1883. 158—162. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Farkas János, ev. ref. lelkész, tanult 
Debreczenben, hol 1773. ápr. 24. lépett 
a felső osztályba (aláirta az iskolai törvé-
nyeket) ; 1784. apr. 5-től főiskolai senior 
volt ugyanott; azután Kecskeméten tanár 
és 1794. májustól rév-komáromi lelkész, 
később az egyházmegye seniora, espe-
rese és kétszer volt országgyűlési pap. 
1803-ban Kazinczy is meglátogatta. Meg-
halt 1812. jun. 12. 58 éves korában Ko-
máromban ; özvegyet és öt árvát hagyott 
maga után. — Munkái: 1. Halotti pré-
dikácsió, melyet felséges kir. berezeg 
Sándor Leopoldnak Magyarország néhai 
igen kedves palatínusának véletlenül tör-
tént halálára készített és a szab. kir. 
Rév-Komárom városában lévő evang. re-
form. gyülekezet előtt elmondott . . . 1795. 
aug. 9. Komárom. — 2. Hála-adó pré-
dikácsió, melyet cs. és kir. vitéz seregek 
dicső győzedelmeinek, nevezetesen Man-
tua megvételének hire hallására készített 
és mondott 1799. aug. 18. U. ott. — 3. 
Halotti prédikácsió, melyet néhai tek. 
ns. Darányi Julianna aszonynak tek. ns. 
vit. Sárközy Zsigmond igen kedves élete 
párjának eltemettetésekor elmondott 1807. 
jan. 6. U. ott. — 4. Halotti prédikácsiór 

melyet néhai t. n. Pázmándy Johanna 
ifjú asszonynak t. n. v. Karátson Dániel 
úr igen kedves élete párjának eltemette-
tésekor elmondott Kömlődön 1807. eszt. 
szept. 22. U. ott. — 5. Halotti prédiká-
csió. melyet néhai . . . Pázmándy Jósef 
úrnak. . . utolsó tiszteletére a bőnyi temp-
lomban elmondott 1810. ápr. 12. Győr. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1812. I I . 3. SZ. 
— Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy L e v e l e z é s e I I I . 
511. 1. Bakóczi J á n o s és Vályi Miklós sz ives 
közlésök. 

Farkas János, nemes származású egri 
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lakos; 1776-ban Sárospatakon tanult. — 
Kézirati munkája: Amaz hajdani nemes 
Pázmány-háznak históriája, melyet egy 
valaki a feledékenységnek szemetén ki-
keresett és már most a régiség porából 
kitisztítva uj formába vett. Első könyv. 
Eger. 1780. (A m. n. múzeum kézirat-
tárában 4 rét 141 lap.) 

Farkas János Chrysostom, kegyes-
tanitórendi áldozópap és tanár. szül. 1794. 
jan. 27. Csornán Sopronmegyében ; 1819-
ben Trencsénben volt piarista növendék-
pap ; tanárkodott 1820—23. Máramaros 
Szigeten, 1824—25. Debreczenben és Ka-
locsán, 1825—26. Veszprémben, 1827. 
Kanizsán, 1828. Kolozsvárt, 1829—31. 
M.-Szigeten; 1832—33. hitszónok volt 
Nagy-Károlyban ; 1834—43-ig M.-Szige-
ten tanár és 1844—45-ben vice-rector ; 
1845—48. ugyanott gymnasiumi tanár és 
1849. rector és iskolaigazgató, 1850. spiri-
tuális. Meghalt 1850. jun. 25. M.-Szige-
ten. — Munkái: 1. Elégia qua rev. dno 
Josepho Molnár cath. eccl. M. Varadinens. 
canonico, abbati . . . novi anni auspi-
cium precatur nomine gymnasii Debre-
czinensis 1824. — 2. Ode honoribus adm. 
rev. patris Joannis Bapt. Grosser . . . 
scholarum piarum per Hungáriám et Tran-
silvaniam praepositi provinciális a collegio 
Szigethiensi, dum illud canonice visitaret 
in debitae venerationis testimoniumoblata 
mense Maio 1834. Szigethi. — 3. Méltgs 
Hám János szathmári püspök tisztele-
tére, midőn a szigethi e. kerületet törvé-
nyesen megjárná és abban bérmálna, örök 
tiszteletének jeléül áldozza a kegyes osko-
lák tanodalma. U. ott. 1835. — 4. Sac-
rum secundo primum, quod rev . . . 
Franc. Sal. Presburger, decanus provin-
ciáé S. P. anno aetatis octvagesimo sexto 
1844. celebravit. U. ott. — 5. Honoribus 
ill. dni Stephani Kállay de Nagy-Kálló, 
i. c. Csanadiensis officii supremi comitis 
administrationis dum in c. regio camera-
lis administrationis Marmaros, adminis-
tratoris munus auspicaretur. U. ott, év n. 

Petrik Bibl iogr . és Csaplár B. szives köz-
lése a r end j egyzökönyvébő l (Rulla.) 

Farkas Jenő, orvosdoktor, gyakorló-
orvos ; jelenleg Londonban tartózkodik. 
— Munkája: Az orvosi mentés kézi-
könyve. Bpest, 1891. (Többekkel együtt.) 

M. Könyvészet 1891. 

Farkas József, okleveles mérnök és 
főreáliskolai igazgató tanár volt Pozsony-
ban, hol a magyar nyelvet és mennyi-
ségtant tanította 1863. decz. 18-tól 1871. 
ápr. 17-ig midőn lemondott állásáról és 
Konstantinápolyba költözött ki, hol meg-
halt. — Programmértekezése : Über die 
Organisation der Mittelschulen (Programm 
der öff. städt. Ober-Realschule in Press-
burg 1868.) — Szerkesztette a főreál-
iskola Értesítőit 1864—70-ig németül. 

Programm der öff. s t äd t . Ober-Realschule 
in P r e s s b u r g 1871. 22. 1. 

Farkas József, ev. ref. lelkész és theo-
logiai tanár, szül. 1833. márcz. 23. Gár-
don Fehérmegyében, hol atyja F. Dániel 
lelkész volt; elemi iskoláit Zámolyon vé-
gezte, hova atyja 1839. elején lelkészül 
ment ; a középiskolai osztályokat a pesti 
kegyesrendieknél és a kecskeméti isko-
lákban elvégezvén, 1849 őszén ugyanott 
a főiskolában a bölcselet hallgatására 
beiratkozott és iskolai pályáját 1855-ben 
végezte, mikor is mint főiskolai senior 
az exegeticumokban helyettes tanárúi al-
kalmaztatott. 1856-ban második papi vizs-
gát tett és felszenteltetett; azután kül-
földi útjára indult s meglátogatta a bécsi, 
hallei és zürichi egyetemeket; haza jö-
vetele után pedig 1857-ben a még akkor 
fennállott kecskeméti theologiai intézet-
nél az egyháztörténet és ószövetségi bib-
lia-magyarázat rendes tanára lett. Itt 
működött 1860. jannár közepéig, mikor 
a patentalis zavarok közben a superin-
tendensi hivatal teendőivel ideiglenesen 
megbízott agg Maller Ferencz vértesaljai 
esperes mellé Csákvárra titkárúl rendelte-
tett. A vihar elmulta után (1860) a pesti theo-
logiai intézethez, előbb helyettes és 1862-
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ben rendes tanárnak választatott az egyház-
történelmi szakra s itt működik jelenleg 
is. 1863 óta a dunamelléki ev. ref. egy-
házkerület aljegyzője, 1893 óta tanács-
birája; 1870—93-ban a budapesti ref. 
egyház jegyzője és egyháztanácsnoka. 
— Egyházirodalomtörténeti czikkei a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban 
jelentek meg (1861. 1865., mely lapnak 
1873-tól 1878-ig és 1883-1886-ig fő-
munkatársa volt). — Munkái: 1. Egy-
háztörténetem. Hase K. nyomán, Pest, 
1865—67. Két kötet. — 2. Elbeszélések 
a magyar prot. egyház hitbajnokainak 
és vértanúinak életéből. Dr. Fliedner Th. 
nyomán. U. ott. 1869. Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1870. — 3. Bibliai földrajz 
iskolák és családok számára. U. ott. 1870. 
(A calvi társulat által kibocsátott Bib-
lische Geographie fordítása. Ism. Prot-. 
Egyh. és Isk. Lap.) — 4. Kálvin élete. 
U. ott, 1871. (Thesemann után dolgozva.) 
— 5. Bibliai régiségek. Kézikönyv a 
szentírás megértéséhez. Képekkel és a 
sz. föld térképeivel. U. ott, 1872. — 6. 
A magyarországi prot. egyház törté-
nelme, a gymn. VIII. oszt. számára. U. 
ott, 1881. — 7. A dunamelléki ref. egy-
házkerület Névtára 1883-ra. U. ott. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 8. A duna-
melléki ev. ref. egyházkerület 1884-ben 
Budapesten tartott gyűléseinek Jegyző-
könyve U. ott, 1884. — Szerkesztette a 
prot. egylet néplapját, a Keresztyén Csa-
lád-ot 1872. jan. 1-től 1873. decz. 27-ig, 
mikor a lap megszűnt, és a Prot. Árva-
házi Naptárt 1874—91-re. 

Balogh Ferenc:,, A m a g y a r p ro t . egyház tö r -
ténet i roda lma. Debreczen, 1879. — Petrik 
Könyvésze te . — M. Könyvészet 1881. 1886. — 
Uj M. Athenás 125. 1. — Szász János, Be tÜSO-
ros T á r g y m u t a t ó a dunamel lék i ev. ref . 
e g y h á z k e r ü l e t J egyzökönyve ihez és önélet-
ra jz i adatok. 

Farkas József, kegyes-tanítórendi ál-
dozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 
1844. márcz. 1. Nemes-Viden Somogy-
megyében ; a gymnasium négy alsó osztá-

lyát N.-Kanizsán végezte ; 1862. szept. 1. a 
piarista rendbe lépett és egy évet Váczon 
az ujoncznevelő-intézetben töltött; a gym-
nasium négy felső osztályát Kecskeméten 
és Kolozsvárt járta. 1866—67-ben Kis-
Szebenben próbaéves tanár volt. 1867— 
68. és 1868—69. első felében a theologiát 
hallgatta Nyitrán és Szent-Györgyön (Po-
zsonyin.). 1869. márcz. 30. Szatmárt misés-
pappá szentelték föl; ugyanazon év ele-
jétől a nagy-károlyi gymnasiumban har-
madfél évig s 1871—73-ban Nagy-Kanizsán 
tanárkodott. Innét Budapestre helyeztetett 
át, hol az egyetemi előadásokat is hall-
gatta. 1874. márcz. 4. a magyar, latin és 
görög philologiából tanári oklevelet nyert. 
Ezután még hat évig a budapesti k. r. 
gymnasiumban tanított. 1880—82-ben 
a kecskeméti rendi növendékek tanul-
mányi felügyelője s a főgymnasium 7. 
és 8. osztályának tanára volt. 1880— 
91-ben Kolozsvárt tanított. 1891-ben a 
kegyes tanítórendiek tartományi kis-
gyűlésén az ujoncznevelő intézet meste-
réül megválasztatván, azóta Váczon mű-
ködik. — Munkái: 1. Kelet ösköltészete. 
Bpest, 1878. — 2. A földmivelés iránti 
előszeretet és a kereskedés a rómaiaknál. 
U. ott, 1879. (Különnyomat a bpesti k. 
t. gymn. Értesítőjéből.) — 3. A huzamos 
eszmék nyilvánulása az ó-kori klassikus 
népek remekeiben és életében. U. ott. 
1880. (Különny. a gymnasium Értesítő-
jéből.) — 4. Néhány jellemvonás a jog-
tudós Scaevolákról. Kecskemét, 1881. 
(Különny. a gymnasinum Értesítőjéből.) 
— 5. Quintilianus pályaválasztása. 
Paedagogiai életkép. Kolozsvár, 1883. 
(Különny. a gymn. Értesítőjéből.) — 6. 
Uticai Marcus Porcius Cato. Élet- és 
jellemrajz. U. ott, 1886. (Különny. a gymn. 
Értesítőjéből.) — 7. Titus Flavius Ves-
pasianus, külön ös tekintettel Jeruzsálem 
pusztulására. Élet- és jellemrajz. U. ott, 
1889. (Különny. a gymn. Értesítőjéből.) 
A 4. 6. 7. sz. a. művek ismertetése az 
Egyet. Philol. Közlönyben és a Századok 
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következő évfolyamaiban. — Kéziratban: 
Az ifjabb Plinius élet- és jellemrajza. — 
Ezeken kívül egyes kisebb irodalmi czik-
keket írt a M. Államba (1874 Lubrich 
Neveléstörténelme I. ismertetése sat. So-
mogyi álnév alatt.) 

Önéletrajzi adatok. 
Farkas Kálmán, orvosdoktor. F. Jó-

zsef tbeol. tanár testvéröcscse; gyakorló 
orvos volt a fó'városban, hol 1883. jún. 
2. meghalt 42 éves korában. — Czikke: 
Arany János betegségéről, orvosi érte-
kezlet (Nemzet 1882. 111. sz.) 

Prot. Egy h. és Isk. Lap 1883. 22. sz. (Nekr.) 
és gyászjelentés. 
Farkas Károly (losonczi), meghalt 1810. 

febr. 24. Losonczon. — Munkái: 1. Mulat-
ságok. Buda, 1805. (Eredeti költemények 
és külföldi költőkből és prózaírókból for-
dítások : Ossian, Denis, Lafontaine, Gray 
Tamás és Schiller után és A csalfa özvegy, 
enyelgés 1 felv. Kotzebue után.) — 2. 
Rövid iltmutatás a szépnem nevelésére. 
Francziából ford. Pest, 1806. (Ism. Alig. 
Liter.-Zeitung 1807. Intelligenzblatt 32. sz.) 

Üsterr. National-Encyclopădie I I . 103. 1. — 
Kiss Áron, M. Népiskola i T a n í t á s Tör téne te 
206. 1. — Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Farkas Károly, kath. plébános, szül. 
1768. nov. 5. Felső-Jányokon Pozsony-
megyében ; a theologiát a pozsonyi pap-
nevelőben hallgatta, mely 1792-ben el-
töröltetvén, a szombathelyi papnevelőben 
fejezte be tanulmányait. 1794. nov. 12. 
felszenteltetvén, előbb városi káplán volt 
Szombathelyen, azután u. ott a papneve-
lőben tanulmányi felügyelő ; átvétetvén a 
győri egyházmegyébe, egy ideig mint balfi 
locális káplán működött, honnét 1799. 
szept. 14. a csepregi (Sopronm.) plébá-
niára mozdíttatott elő, melyről 1845. aug. 
1. mondott le öregsége miatt és 1848— 
50 közt halt meg. — Munkái: 1. Cultus 
publicus pro solemni installatione dni j 
Ernesti Joannis Francisci de Paula S. R. 
I. principis in Schvartzenberg, metrop. 
Colocensis et Salisburgensis . . . nec non 
e. m. Strigoniensis canonici, quum die1 

14. Mártii anno 1819. Viennae consec-
ratus subinde in episcopum Jaurinensem 
solemni pompa inauguraretur. Sabariae. 
— 2. Lessus piis manibus magn. ac 
spect. dni Antonii Tallián de Vizek, die 
VII. mensis Dec. anni 1820. denati. Dum 
solennes ejus exequiae Pestini die 15. 
Jan. anno 1821. peragerentur, ad peren-
nem memoriam in devoti animi obsequium 
luxit. Budae. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus p r o 
1842—43. — Schematismus J a u r i n e n s i s 1847. 
— Farkas Sándor, Csereg m e z ő v á r o s törté-
nete. Bpest, 1887. 482. 1. 
Farkas Károly (losonczi), debreczeni 

lakos. — Költeményeketírt a pesti Aspasiába 
(1824)ésHebe cz. zsebkönyvbe(1825—26.) 

Farkas Károly (losonczi), ügyvéd és 
rendőrségi levéltárnok; 1841. decz. 17. 
kapta meg ügyvédi oklevelét; azután 
Borsodmegye tiszti alügyészévé nevezte-
tett ki, 1845-ben táblabirájává; ugyanez 
évben Miskolcz városa megválasztotta 
tiszti főügyészévé; később Borsodmegye 
központi járásának főszolgabirája lett, 
majd árvaszékének elnöke. Miskolcz vá-
rosa törvényszékének elnöki tisztjét is 
viselte; majd a községek rendezéséről 
szóló törvény életbeléptetésével a város 
megválasztotta főpolgármesterének és ezen 
utóbbi két hivatalos állásában 12 évig 
állt a város élén. Midőn ezen állását oda 
hagyta, ismét Borsodmegye választotta 
meg a miskolczi alsójárás főszolgabirá-
jává; ezen minőségben tett két éves 
szolgálatát a mező-csáthi kerületben or-
szággyűlési képviselővé két izben történt 
megválasztatása követte. Megszűnvén 
képviselő lenni, 1885-ben a fővárosi m. 
kir. államrendőrség levéltárnoki hivata-
lára (tanácsosi ranggal) neveztetett ki. 
hol jelenleg is működik. 1891. decz. 17. 
ülte meg 50 éves ügyvédi jubileumát. — 
A hazai lapokban évek során szórványo-
san, legtöbbnyire névtelenül, különböző 
közérdekeket tárgyazó czikkei jelentek 
meg és időnként több költeménye is. 

Pesti Napló 1891. 347. sz . 
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Farkas Károly, földbirtokos, m. kir. 
pénzügyminiszteri tanácsos és 1848—49. 
országgyűlési képviselő, szül. 1805-ben 
Huszton (Máramarosm.); ügyvédi okle-
velet nyert és Buda város ügyésze volt. 
1848-ban Debreczen országgyűlési kép-
viselőjének választotta meg ; később Pest 
vármegye törvényszéki elnöke s helyettes 
alispánja volt. Meghalt 1868. máj. 27. 
Pesten. — Politikai czikkeket irt a Hazánk 
cz. politikai lapba (1868—69.) névtelenül. 
— Munkája: Közösügyek közös intézése. 
Pest, 1866. (Névtelenül.) — Am. kir. vallás-
és közoktatási miniszter 1877-ben a m. 
tud. akadémiához küldte hátrahagyott 
kézirati két munkájá t : Államgazdasági 
tanulmányok, tekintettel Magyarország 
viszonyaira, és Államgazdaság, megbirá-
lás, esetleg kiadás végett. 

X. Akadémiai Frtesitö 1877. 147. 1. — Petrik 
Könyvésze te . — Gyász je len tés és fiának F . 
Róbe r tnek sziyes köz lése . 

Farkas ( L u p i n u s ) Kristóf, magyar 
nemes. — Munkája; Lupini Annales 
Hungarorum et Transilvanorum. ívrét. 

Horányi, Memoria I . 662. 

Farkas Lajos (József), kegyes tanító-
rendi áldozó-pap és tanár, F. Ferencz 
zalamegyei alispán és Rosty Anna fia, 
szül. 1752. ápr. 4. Boldogfán Zalamegyé-
ben ; 1771. okt. 21. Kecskeméten a rendbe 
lépett; 1774—75-ben Kalocsán a gymna-
siumban tanított; 1776—77. bölcselet-
hallgató volt, 1778. a convictorok fel-
ügyelőjének kisegítője Pesten; azon év 
okt. 11. misés pappá szenteltetett föl; 
1779. Váczon a Teresianumi convictus 
felügyelője; 1780—82. theologiát tanult 
Nyitrán; 1783—84. Veszprémben, 1784— 
85. Pesten, 1785—90. ismét Veszprémben 
a humaniórák tanára volt; 1791—92-ben 
Pesten tanított és egyúttal nevelő volt 
az Ürményi-családnál; 1793—95. a ma-
thesis tanára Nagy-Károlyban, 1796— 
99. u. ott rector, 1800—02. ugyanaz 
Kolozsvárt, 1803-tól 1808-ig egyszersmind 
kormánysegéd ugyanott; 1809-ben Pestre 

helyezték át rectornak és a rend tarto-
mányi főnöke mellé assistensnek ; meg-
halt ugyanazon év nov. 10. — Munkái: 
1. Nagyságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi 
József úrhoz nemes Szatmár vármegyé-
nek főispáni székébe lött beiktatásakor. 
Nagy-Károly, 1794. (Kézirata a m. n. 
múzeumban.) — 2. MéltgsKárolyi grófné 
Erzsébethez szül. gróf Waldstein asszony-
hoz midőn nagys. férje Nagykárolyi gróf 
Károlyi Jósef ur nemes Szatmár várme-
gyének főispáni székébe fényes pompával 
helyheztetne, Sz. Jakab havának 8. nap-
ján Nagy-Károlyban 1794. — 3. Urnapi 
beszéd, melyet. . . mondott Nagy-Károly-
ban 1795. Pest. — Kéziratban: Disser-
tatio Historico Ecclesiastico critica és F. 
L. gyűjteményéből való kisebb iratok 
(a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Horányi, Scr ip tores P i a r u m Scho la rum I. 
764. — Katona, H i s tó r i a Cri t ica XLI. 561. — 
Peti'ik Bibl iogr . és a k e g y e s r e n d i e k j egyzö-
könyvébő l (Rulla) Csaplár Benedek szives 
közlése. 
Farkas Lajos. — Munkája: A Hessen 

Homburg nemes huszár ezredje zászlói 
ujulásának ünnepére szept. 26. 1819. 
Debreczen, 1819. (Költemény.) 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Farkas Lajos (losonczi), közalapít-
ványi igazgatósági tiszteletbeli ügyvéd cs 
régiségbúvár, szül. 1806. júl. 28. Rév-
Komáromban. — A Tudomány-Tár I. 

' kötetét ismertette a Tud. Gyűjteményben 
(1835. V.) — Kézirati munkája: Disser-

1 tatio histor. eccles. critica de origine ac 
principiis, fatis item ac progressibus theo-
logiae. . . 1826. (Debreczeni tanuló korá-
ban dicséretet nyert értekezése, melynek 

i 1837-iki másolat a m. n. múzeumban.) 
P. Thewrewk J., M a g y a r o k Születés Napja i . 

Farkas (Vukotinovics) Lajos, a zág-
rábi muzeum alapítója és igazgatója, 
szül. 1815-ben Zágrábban. — Munkái: 

j 1. Begni Slavoniae erga Hungáriám 
legális correlatio. Disseruit. . . Zagrabiae, 
1845. (Irta Moslavinában 1844. szept. 16.) 

I — 2. Die Formen der Blätter und die 
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Anwendung der naturhistorischen Me-
thode auf die Philosophie. Halle, 1853. 
(Különnyomat a Linnaeáhól.) — 3. Die 
Botanik nach dem naturhistorischen 
System. Agram, 1855. — 4. Das Lika-
und Krbava-Thal in Militär-Croatien. 
Mit 1 Karte. Wien, 1857. (Különnyomat 
a Sitzungsberichte der kais. Akademie 
der Wissenschaften-ból.) — 5. Syllabus 
florae croaticae. Agram, 1857. — 6. 
Hieracia croatica in seriem naturalem 
disposita. Zagrabiae, 1858. — 7. Die 
Plitvica-Seen in der oberen Militär-Grenze 
in Croatien. Wien, 1859. (Különny. a j 
1858. Sitzungsberichte d. k. Akademie 
der Wissenschaften-ból.) —• 7. Die Diorite 
mit den übrigen geognostistischen Ver-
hältnissen des Agramer Gebirgs in Croa-
tien. U. ott, 1860. (Különny. az 1859. 
Sitzungsberichte-ból.) — 8. Zur Agramer 
Wasserleitung. Hely és év n. (A horvát 
eredetiből fordítva.) — Még több botani-
kai czikke jelent meg az Oesterr. Bot. 
Zeitung-ban (III. IV. 1852—53.) és a 
Sitzungsberichte d. k. k. Zool.-bot. Ge-
sellschaft cz. folyóiratban (III.) sat. 

Szinnyei Könyvésze te . — Petrik Bibl iogr . 

Farkas Lajos, színész és sugó. — 
Kiadta Nagy Ferencz súgóval az Erdélyi 
magyar nemzeti színházi zsebkönyvet 
1842-re és 1843-ra Kolozsvárt. 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Farkas Lajos, ügyvéd és később városi 
rendőrkapitány volt Sátoralja-Ujhelyben, 
hol született és 1885. jún. 6. meghalt 
40 éves korában. — A Zemplén czímű 
lapnak, melyet sógora Borúth Elemér 
1870. szept. 30. alapított, társszerkesztője 
volt 1871. decz. 14-ig, azután munkatársa. 

Dongó Gy. Géza sziyes közlése. 

Farkas Lajos, jogi doktor, egyetemi 
tanár, 1893 óta a m. tud. akadémia lev. 
tagja, szül. 1841. nov. Bonczhidán; atyját 
1849-ben az oláhok kirabolták és megöl-
ték; ő több testvérével együttárván maradt 
és már 13 éves korában kenyerét kellett 
keresnie; iskoláit Kolozsvárt végezte 1864-

ben, a jogot Pesten hallgatta; 1869-ben 
meghívták a nagyszebeni jogakadémia 
tanszékére, 1872-ben a kolozsvári egye-
temre rendes tanárnak neveztetetett ki, 
hol a római jogot adja elő ; 1877—78. és 
1887—88-ban a jog- és államtudományi 
kar dékánja volt; az I. alapvizsgálati 
bizottság másodelnöke, a r. kath. status 
igazgató-tanácsának tiszt, előadója, az 
erdélyi r. kath. irodalmi társulat tiszt. vál. 
tagja, egyházi főgondnok sat. — Neve-
zetesebb értekezései a Jogtudományi Köz-
lönyben (1872. A haereditas jacens jogi 
természete, 1873. Képviselési elv a magán-
jogban. 1875. Tanulmányok a római csa-
ládi jog köréből, 1879. A római jog czélja 
és helye tanulmányi rendszerünkben, 
1883—84. Tanulmányok a magán jog dog-
maticájából, A jogügylet), az Erdélyi 
Muzeumban (1880. Adalék a római rab-
szolgaság ismeretéhez), az Erd. Muzeum-
Egylet kiadványaiban (III. 1886. A csa-
lád- és családfői hatalom jogi jelentő-
sége a rómaiaknál). — Munkája: A 
római jog történelme. I. kötet. Kolozs-
vár, 1892. 

Kolozsvári tud. egyetem Almanachja é s G y a l u i 
F a r k a s szives közlése. 

Farkas László István, kegyes tanitó-
rendi áldozó pap s kormánytanácsos, 
tanulmányi ügykezelő és gymnasiumi igaz-
gató-tanár, szül. 1841. jan. 4. Kecskemé-
ten Pestmegyében; 1858. szept. 22. lé-
pett a rendbe, 1860—61-ben Pesten a 
gymnasium 7. és 8. osztályában tanult. 
1862. Veszprémben próbatanításon volt; 
1863-ban Nyitrán theologiát tanult; 1864. 
Veszprémben, 1865. Váczon gymnasiumi 
segédtanár volt és a theologiát hallgatta ; 
1865. május 31. misés pappá szentelte-
tett. 1866-ban főgymnasiumi tanár, 1867. 
ugyanaz Debreczenben, 1868 — 73. Nagy-
Kanizsán ; 1873—79. igazgató-tanár u. 
ott; 1880—90. Szegeden physikát taní-
tott ; 1890 óta Nagy-Kanizsán házfőnök 
és főgymnasiumi igazgató-tanár; tanítja 
a mennyiségtant, bölcseletet és franczia 



183 Fazekas 
226 

nyelvet. — Programmértekezései a nagy-
kanizsai főgymnasium Értesítőjében (1870. 
Nevelési elvek, különös tekintettel a 
fegyelemre. 1872. A tárgyak nagysága 
s távolsága iránti tájékozottság, 1877. 
Emberismeret: a nevelés és fegyelmezés 
alapja). — Munkája: Az évszakokról. 
Nagy-Kanizsa, 1876. 

M. Könyv-Szemle 1870. 195. 1. és a k e g y e s -
t a n i t ó r e n d j e g y z ö k ö n y e i b ö l (Rul la ) Csap l á r 
B. s z i v e s k ö z l é s e . 

Farkas László, orvosdoktor, a szent 
Rókus-kórbáz főorvosa Budapesten ; sziil. 
1846-ban Jankováczon Bácsmegyében ; 
1870-ben nyert orvosdoktori oklevelet a 
budapesti egyetemen. — Orvosi czikke-
ket irt az Orv. Hetilapba (1884. sat.) és 
a Vasárnapi Újságba (1880. Golyó történe-
téből. A «vörös kereszt». 1892. Védekezés 
a kbolera ellen.) — Munkája: A had-
egészségügy reformja. Bpest, 1887. (Had-
egészségügyi Közlemények.) 

Rupp, B e s z é d 177. 1. — Oláh Gyula, M a g y a r -
or szág K ö z e g é s z s é g ü g y i S t a t i s t i k á j a 85. 1. 
— .11. Könyvészet 1877. 

Farkas Mária. — Munkája: Megosz-
tott szív, vigj. 1. felv. Kotzebue után 
ford. (Először adták Budán 1834. decz. 
31.), nem jelent meg nyomtatásban. 

Honművész 1834. 103. SZ. 

Farkas Mihály, jogi doktor, nemes 
származású földbirtokos, budapesti pol-
gár és fővárosi képviselő; meghalt 1880. 
máj. 3. Budapesten 81. évében. — Több 
száz czikket irt a gazdasági lapokba, ne-
vezetesen a Családi Lapokba (1857), a 
M. Néplapba (1857), a Kerti Gazdaságba 
(1858-60). a Falusi Gazdába (1861—68), 
a Kertész Gazdába (1869—72), a Gya-
korlati Mezőgazdába (1872). a Gazdasági 
Lapokba (1872), a M. Gazdába (1873— 
74), a Földmivelési Érdekeink-be (1874), 
és a Falusi Gazda Naptárába (1865 — 74). 
— Munkái: 1. Magyar méhészkönyv, 
vagyis útmutató a sikeres méhtenyész-
tésre, tekintettel a különböző tenyésztési 
módokra. Pest, 1861. (2. kiadás. U. ott, 
1870. Ezen czímmel is : Falusi Könyvtár 

I. 3. k. 1876. 4. k. 1885. Bpest.) — 2. 
Takarmánynövények ismertetése, és te-
nyésztése, rétmivelési és takarmányozási 
naptárral és számos fametszetvénynyel 
fölvilágosítva. Pest, 1864. (Ezen czímmel 
is : Falusi Könyvtár III. 2. kiadás. Bpest. 
1873.) — 3. Kertészet kézikönyve. Pest. 
1865. Galgóczy Károly munkájának 2. 
kiadása, melyet F. M. átnézett és jegy-
zetekkel bővített, úgy szintén a 3. kiadást 
Bpest. 1874. — 4. Apró majorság, vagyis 
a baromfitenyésztés foglalatja. Pest. 1870. 
(Ezen cz. is : Falusi Könyvtár VII. 2. ki-
adás. Bpest, 1882.) — 5. A bogyár-gyü-
mölcs tenyésztése, mint egyik hasznos 
s leggyorsabban jövedelmező ága a kert-
gazdászatnak. Pest. 1872. (Ezen cz. is : 
Falusi Könyvtár VIII.) — 6. A dinnye-
tenyésztés foglalatja és a legjelesebb 
honi és külföldi csemegefajok ismerte-
tése. U. ott. 1873. (Ezen cz. is : Falusi 
Könyvtár IX. 2. kiadás. Bpest, 1883.) — 
7. Magyar kertészkönyv. A belterjes 
(intensiv) kertészgazdászat foglalatja. 
Bpest, 1876. — Szerkesztette a Falusi 
Gazda czímü szaklapot 1865. ápr. 5-től 
1868. decz. 29-ig, mikor a lap meg-
szűnt; a Politikai Újdonságok mellékletét 
a M. Gazdát 1874-ben; a Falusi Gazda 
Naptárát 1865—74-re és a Kertészgazda 
Naptárát 1879-re és 1880-ra Budapesten. 

Szinnyei R e p e r t ó r i u m a I I I . T e r m é s z e t t u d . 
és K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Kiszlingstein 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 . 

Farkas Mihály, esztergomi tiszt, ka-
nonok, szentszéki ülnök. szül. 1816. szept. 
28. Pápán (Veszprémm.); a gymnasiumot 
itt és Veszprémben végezte; 1832-ben 
esztergommegyei növendékpapnak véte-
tett föl, egy évet Esztergomban töltött, 
a bölcseletet és theologiát pedig Nagy-
szombatban hallgatta; 1840. júl. 27.misés-
pappá szenteltetett föl. Egy ideig kisegítő-
képen működött a veszprémmegyei Tüske-
váron, majd Vajkán és Dunaszerdahelyen 
volt segédlelkész. 1845. jan. plébános 
lett Bakán (Pozsonym.), 1868. júl. kerü-



185 Fazekas 226 

leti alesperes. 1880. ápr. 20. pedig vad-
kerti (Nógrádm.) plébános, szent széki 
ülnök és az elemi iskolák felügyelője. 
1888-ban tiszt, kanonokká neveztetett ki. 
— Több hirlapi czikken (Pol. Újdon-
ságokban. Kath. Néplapban sat.) kivül a 
bakai plébánia történetét irta meg a M. 
Sionba (IV. 1866.) — Munkája : Egyházi 
besséd, melyet az esztergomi főszékes-
egyház felszentelésének 12-ik évfordulati 
ünnepén, Pünkösd után XII. vasárnapon 
1868. aug. 23. mondott. Esztergom, 1868. 

Vajer István B i b l i o g r . — Uj M. Sión 1886. 
105. — '/.eiliger, E g y h á z i í r ó k Csarnoka 1893. 

Farkas Mihály, nagy-geresdi. sopron-
megyei ág. ev. lelkész. — Munkája : A 
nagy-geresdi ágost. hitv. evang. gyüle-
kezet története saját levéltára adatai nyo-
mán. temploma 100 éves fennállásának 
emlékére. Sopron, 1885. 

Farkas Miklós, csorna-premontrei ka-
nonokrendi áldozópap, szül. 1840. okt. 
2. Pápán ; iskoláit u. ott, majd Győrben és 
Aradon végezte 1863-ban; miután a rendbe 
lépett, tanár volt 1866-tól fogva előbb 
Szombathelyen, 1884-től Keszthelyen, hol 
1887. jún. 3. egyszersmind gymnasiumi 
igazgató s házfőnök lett és a földrajzot, 
számtant és természetrajzot adta elő. Meg-
halt 1890. ápr. 21. Keszthelyen. — Prog-
rammértekezése: A szám és számjegy-
rendszer eredete és fejlődése (Szombat-
helyi gymnasium Értesítője 1875.) — 
Szerkesztette a keszthelyi kir. kath. gym-
nasium Értesítőjét 1887, 1888 és 1889-re. 

Szöllössy K., S z e r z e t e s R e n d e k I . 23. — 
Keszthely 1890. 17. s z . 

Farkas Ödön, nagyváradi lakos. — 
Munkái: 1. Válasstások után. Pest, 1872. 
— 2. A felsőház reformja. Bpest, 1876. 
(Névtelenül.) — 3. Kösügyeinkröl, az 
alkotmányos korszak első tiz éves ciklusa 
végén. Bpest, 1877. (2. kiadás U. ott, év 
n.) — 4. A zsidókérdés Magyarorszá-
gon. U. ott, 1881. 

W. Könyvészet 1876—77. 1881.— Petrik K ö n y -
vészete . 

Farkas Pál (hügyei), cs. kir. vice-
kapitány, F. Pál és Tatay Margit fia, szül. 
1594. febr. 17. Érsek-Ujvárott Nyitra-
megyében, hol atyja akkor lovashadnagy 
volt; 1609-ben Kolonics Szigfrid tábornok 
szolgálatába állott Érsekújvárt; 1612-ben 
Thurzó György nádor vicekomornyikja 
lett Bicsén, kit annak haláláig (1616. 
karácsonyig) szolgált; ekkor haza ment 
és gróf Teuffenbach Rudolf tábornokot, 
1621—25-ig grófThurzó Szaniszlót, azután 
gróf Esterházy Miklós tábornokot szol-
gálta ; 1638-ban lett lévai vicekapitány, 
1642. márcz. 10. ugyanaz Nógrádban. 
Följegyzései, melyeket 1638-tól 1660-ig 
írt lévai házában, midőn még nógrádi 
vicekapitány volt, családi dolgokat fog-
lalnak magokban. (Közölte Szily Kálmán 
az eredetiből a Történelmi Tár-ban 1884. 
88—99. 1.) 

Farkas (Glück) Regina. — Munkája. 
Phádon vagy a lélek halhatatlanságáról. 
Irta Mendelsohn M. ford.. . . Debreczen, 
1884. 

V. Könyvészet 1884. 

Farkas Róbert, praemontrei áldozópap 
és tanár, szül. 1856. aug. 1. Párkányban 
Esztergommegyében; 1874. szept. 20. lé-
pett a rendbe s 1880. júl. 4. miséspappá 
szenteltetett föl; azután a nagyváradi, 
1884 óta pedig a kassai főgymnasiumban 
a történelem és földrajz tanára. — Prog-
rammértekezése: A világtörténelem etbi-
kája (Kassai főgymn. Értesítője 1891.) 

Schematismus O r d i n i s P r a e m o n s t r a t e n s i s 
de Castro J á s z ó 1891. 88 136. 1. 

Farkas Róbert, miniszteri tisztviselő, 
szül. 1856. okt. 7. Fegyverneken, hol 
atyja F. Károly földbirtokos, később m. 
kir. pénzügyminiszteri tanácsos volt. F. 
R. középiskoláit és a jogi tanulmányo-
kat Budapesten végezte. 1878-ban mint 
hadnagy részt vett a boszniai hadjárat-
ban. 1876-ban a földtani intézetnél állam-
szolgálatba lépett, hol az irodát vezette 
s mint könyvtárnok annak szakkönyv-
tárát rendezte és kezelte; 1885-ben az 
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országos kiállítás bányászati bizottságá-
nak két évig jegyzője volt és elismerő 
oklevelet nyert. 1889 óta mint a földmi-
velésügyi minisztérium fogalmazói szol-
gálattételre beosztott tisztviselője a bányá-
szati, mezőrendőri osztályokban s a leg-
utóbbi három évben a kincstári birtokok 
ügyosztályának önálló előadójaként mű-
ködik. Azonkivül a minisztérium könyv-
tárát is, rendezte, mely két évig gondo-
zására volt bizva. — Czikkei a Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1877. A szer- ! 
bek, Az értelmiség kezdete, Darwin Károly , 
után ford.), a Magyarországban (1879. 
256. sz. Társadalmunk diagnózisa, 272. sz. 
A középiskolai tanárság kérdéséhez, 1881. 
233. sz. Kommunista társadalmak az 
Egyesült Államokban, F. R. és F—s R—t 
jegyekkel), a Gonda-féle Kiállítási Érte-
sítőben (1885. A m. kir. földtani intézet 
az országos kiállításon, A bányászat, 
kohászat és geologia az orsz. kiállításon, 
két ismertető czikk, Kőipari munkagépek 
kiállítása tárgyában); a P. Naplóban Ad-
minisztrátor névvel (1892. 169. sz. Egy 
szavazat bányászatunk érdekében. 190. sz. 
A modern társadalom és jövője, 236. sz. 
A román kérdés, 255. sz. Mezőgazda-
ságunk és gazdasági politikánk). Ezeken 
kivül több közleménye s fordítása név-
telenül a Földtani Közlönyben és a Föld-
tani Intézet Évkönyvében (1882—87.). 
Egy regényfordítása az Ország-Világban 
(1883. Az élet húsz éves korban, fran-
cziából ifj. Dumas Sándor után névtele-
nül.) — Munkái: 1. A m kir. földtani 
intését. (Vázlatos ismertetés.) Bpest, 1881. 

— 2 .Am. kir. földtani intését könyv-
és térképtárának csimjegyséke. U. ott, 
1884. — 3. Az 1885. évi budapesti orss. 
kiállítás bányászati.... csoportjának 
részletes katalógusa. U. ott, 1885. — 4. 
Mesőgasdasági statisztikai intésmé-
nyünk és annak fejlesztése. U. ott, 1890. 
— 5. A vármegyék mesőgasdasági sta-
tisztikai monográfiái érdekében. U. ott, 
1891. 

M. Könyvészet, 1881. 1885. 1890—91. és Önélet-
r a j z i ada tok . 

Farkas Sándor (bölöni), kir. kormány-
széki fogalmazó, a rn. tud. akadémia 
levelező tagja, F. Zsigmond vagyonos 
nemes székely és Kandal Judit unitárius 
vallású szülők fia, szül. 1795. decz. 14. 
(keresztelése napja) Bölönben Háromszék-
hez tartozó Miklósvár fiúszékben; tanulását 
Kolozsvárt kezdette 1805. szept. 2. az 
unitáriusok főiskolájában; a bölcseleti 
s theologiai tanfolyamokat is ott tanulta 
1812. szept. 1-től 1815. jún. 30-ig mint 
tógás diák; 1815. okt. 1-től 1816. jún. 
20-ig a kolozsvári kir. lyceumban a jogot 
is kitűnően végezte; 1816-ban gyakor-
lati törvény- és törvénykezési ismeret-
szerzés végett, akkori erdélyi szokás 
szerint, ifj. b. Wesselényi Miklóssal, kinek 
atyjához az őt írói kiséri étéiből ismerő 
Kazinczy ajánlotta, s a ki őt asztala 
állandó vendégének hivta meg, a maros-
vásárhelyi kir. táblára ment és a hazai 
törvények gyakorlatát 1817. márcz. 17-ig 
tanulmányozta. Ez időszakban fűződött 
közte és a politikai pályára vele egye-
sülve készülő ifj. Wesselényi között ama 
benső baráti viszony, mely halálaig tar-
tott. 1817. ápr. 19. az erdélyi kir. kor-
mányszék tiszteletbeli jegyzői közé lépett; 
egy év múlva a fogalmi szakba ment át 
és 1821. júl. 23. 40 ezüst krajczáros 
napi dijas írnokká neveztetett ki. De a 
közhivatali szolgálat nem volt kedvére; 
elment tehát Bécsbe, hogy az ausztriai 
és katonai törvényeket tanulja ; vas szor-
galommal küzdött, de csakhamar kiábrán-
dúlt, mert látta megvettetését csak azért, 
hogy magyar; végre elüldözték. Hogy 
hosszas fáradsága egészen füstbe ne men-
jen, lefelé jöttében, Pesten az osztrák 
polgári törvényből és perrendtartásból 
vizsgát tett és ismét visszament az erdélyi 
cancelláriára, hol 1825. jún. 1. ötödik 
fizetési osztályú (250 frtos) Írnokká ki-
neveztetett ; 1830. febr. 12. a negyedik 
osztályú (300 frtos) írnokok köze lépett. 
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1830. nov. 3. gróf Béldi Ferencz tisztelet-
beli kormányszéki titkárral külföldi útra 
keltek; Németországon keresztül decz. 
elején Párisba jutottak ; 1831. márcz. 23. 
onnét Brüsselen keresztül Hollandiába 
mentek ; ápr. 18. Londonban voltak; meg-
járták Edinburgot. Dublint és júl. 27. 
Amerikába vitorláztak, honnét decz. 14. 
léptek ismét Havre de Gracenál Euró-
pába s 1832. jan. 15. érkeztek Bécsbe. 
(Utazásáról naplót irt, melyből az európai 
rész kiadatlan és 28 ivre terjed.) 1838. 
szept. 12. fogalmazóvá nevezték ki 600 
ezüst frt fizetéssel. 1834. nov. 8. a m. 
tud. akadémia levelező tagjává válasz-
tatott. 1836. ápr. 6. a színházi országos 
bizottság ajánlatára kineveztetett a kolozs-
vári magyar nemzeti szinház tollvivő 
titkárává. Meghalt 1842. febr. 3. Kolozs-
várt. hol a köztemelőben harmadfél ölnyi 
magas, uj góth modorban készült obeliszk 
alakú emlékkövön mellszobra áll. — A 
Szépliteraturai Ajándékban (1821.) Szép-
lelkek panasza cz. dialógus egy drámából 
jelent meg tőle ; egy Népújság alapítása 
tervét 1834. aug. 11. közli Jakab Elek 
(Keresztény Magvető 1870. 311.1.) — Mun-
kái : 1. Utazás Észak-Amerikában. Ko-
lozsvár, 1834. (2. kiad. U. ott, 1835. A m. 
tud. akadémia ezen munkát, mely akkor 
valóságos irodalmi jelenség volt, 1835-ben 
a Marczibányi 200 arany nagy jutalom-
mal tüntette ki, mely összeget a m. tud. 
akadémia tőkéjéhez csatolta; a közép-
szolnokmegyei casinó ez utazás által szer-
zett érdemeiért megaranyozott ezüst billi-
kommal tisztelte meg.) — 2. Bölöni 
Farkas Sándor Emlékiratai. Kiadja K. 
Papp Miklós. U. ott, 1870. — Viski Elek 
barátjának, még életében tett Ígérete sze-
rint, kiadni szándékozott könyve elébe 
Előszót irt és ugyanannak haláláról szo-
morú jelentést, mindkettőt közli Jakab 
Elek a B. Farkas Sándor és kora tanul-
mányában. Naplója 1835. jan. 1-től 1836. 
jan. 6-ig megjelent a Kolozsvári Nagy 
Naptárban (1865.) és a M. Polgár Nagy 

Naptárában (1869—70.) K. Papp Miklós-
tól kiadva. — Levelei: Kolozsvárról Ka-
zinczyhoz 1815—16. (Uj M. Múzeum 1855.). 
gr. Gvulay Lajoshoz és testvéréhez gr. 
Frimont - Gyulay Karolinához. 1816— 
1837-ig 31 darab, közli gr. Kuun Géza 
az eredetiekből a Keresztény Magvetőben 
(1884—85.), gróf Lázár László tartományi 
cancellárhoz 1829. (u. ott 1870. 305. 1.), 
Augustinovich Pálhoz (u. ott, 1886.); a 
m. tud. akadémiához 1835. szept. 24. 
(M. Tud. Társaság Évkönyve III.). Édes 
Gergelyhez 1836. (Figyelő XIII.), Döbrentei 
Gáborhoz 1838. (Kereszt. Magvető 1870. 
326.) — Kézirati munkái: Az ifjú Werther 
gyötrelmei, első és második rész; Don 
Carlos irta Schiller; Corinna vagy Olasz-
ország, irta M. Stael Holstein, francziá-
ból ford.; mind a három fordított munka 
eredeti kézirata megvan a kolozsvári unit. 
főiskola könyvtárában, a Corinna máso-
lata hat füzetben a m. n. múzeumban is 
megvan. — Arczképe kőnyomatban Bauer 
Józseftől, Reifenstein és Rösch bécsi mű-
intézetéből a Keresztény Magvető V. 1870. 
évf. mellékelve. 

Erdélyi Hiradú 1842. 10. 11 . SZ. — Köváry 
László, Székelyhon. Kolozsvár , 1842. 132—34. 
— M. tud. társaság Névkönyve 1843. 211. — M. 
tudós társaság Évkönyve, I I I . 148. V I . ( T o l d y . ) 
— Ponori Thewréwk József, M a g \ a r o k S z ü l e t é s 
N a p j a i 7. — Kazinczy Ferencz L e v e l e i K i s 
Jánoshoz II . 189. és Erede t i Munkái I. 151. 
— Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 185. — Erdély 
és Magyarország Képekben I . 1854. ( S í r e m l é k e . ) 
— Müller é s Vakot N a g y - N a p t á r a 1857. ( S í r -
e m l é k e . ) — Napkelet 1859. 104. 1. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia V I I I . 171. — Figyelő I V . 162. 
V. 34. 35. VI. 257. ( J akab Elek , Kazinczy 
h a t á s a B . F . S á n d o r r a ) . — Keresztény Magvető 
1870. ( J a k a b Elek , B. F . S. és kora) , 1885—86. 
( V i s z o n y a K a z i n c z y h o z . ) — Toldy Ferencz 
Összegyűj tö t t Munkái V. (Gyászbeszéd.) — 
Petrik B i b l i o g r . 

Farkas Sándor (gyulafehérvári), al-
szolgabiró és 1848—49-ben vésztörvény-
széki biró, szül. Kis-Enyeden a mult szá-
zad végén és Nagy-Enyeden tanult; Alsó-
Fehér megye táblabírája s az ellenzék 
hírneves szónoka volt. Gazdag nyelvisme-



191 Fazekas 226 

rettel birt; beszélte a magyar, latin, oláh, 
német, franczia és angol nyelvet. Az 
1848—49. szabadságharczban mint vér-
biró működött; azért kivándorolt Angol-
országba, majd Amerikába, végre Ragu-
zába ment, hol egy leánya volt férjnél 
és ottan 1858-ban meghalt. — Czikkei: 
Az ember és a föld körüli észrevételek, 
Élethosszúság (Nemzeti Társalkodó 1835.), 
Egy utas sétája Fel-Gyógyról Vulkánig 
(ugyanott, 1837.), Angolország szerencsés 
állapotja (Athenaeum 1839.), Utazási tö-
redékek. Bécsujváros (Hirnök 1841. 95. 
96. sz.), Igénytelen vélemény a közneve-
lésről (Mult és Jelen 1845. 12. 41. sz.), 
Egy levél Rómából. Görögország és Athene 
(Hetilap 1853 82., 1854. 41. 42. sz.), 
Ragusa (M. Posta 1857.). — Munkája : 
Anténor utazása Görögországban és 
Ázsiában Egyptomról való értekezésekkel. 
Herkulanumban talált görög kéziratban ; 
Lantier után a 17. kiadás után ford. és 
némely jegyzésekkel kiadta. Nagy-Enyed, 
1831—33. Három kötet. 

Nagy Icán, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 122. 
— Egyetemes 31. Encyclopaedia V I I I . 172. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Farkas Sándor, kapuczinus szerzetes 
és hittérítő. — Kelet-Indiai leveleit közli 
az Uj M. Sión (1873.) 

Farkas Sándor, sebészdoktor, szülész-
és szemészmester. — Munkája: Érteke-
zés a szüléssfogó műszerről. Pest, 1847. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Farkas Sándor (győri), kath. plébános, 
szül. 1842. jan. 7. Bazinban ; a gymna-
siumot elvégezvén, az esztergom-egyház-
megyei növendék-papok közé fölvétetett; 
1865. júl. 23. miséspappá szenteltetett föl. 
Segédlelkész volt rövid ideig, azután ne-
velő gróf Schmideghnél, majd hitelemző 
s lelkiigazgató az esztergomi sz. Vinczé-
ről nevezett zárdában. 1877—81-ig Csol-
nokon volt plébános,majd magasfalui sub-
sidiarius lett; 1886-tól másutt volt lelkész; 
jelenleg mint kiérdemült plébános Nagy-
szombatban él. — Czikke : Az első áldo-

záshoz járulók (Uj M. Sión 1875.) — Mun-
kái: 1. Hitelemző kérdések és feleletek 
a pápa csalatkozhatlanságáról. Iskolai és 
templomi használatra. Esztergom, 1871. 
— 2. Hitelemző tanítások a kath. nép-
iskolák alsó osztályai számára Mey György 
Rottenburg egyházmegyei schwörzkirchi 
lelkész német szövege után magyarítá. U. 
ott, 1872. (2. kiadás. U. ott, 1877.) — 3. 
Jézus az isteni gyermek, példányképűi 

i a gyermekeknek. U. ott, 1874. (Imakönyv 
elmélkedésekkel.) — 4. A tékozló fiú 
vagy hitelemző tanítások az első sz. 
gyónáshoz járuló gyermekek számára. 
Bpest, 1875. (2. kiadásban is megjelent.) 
— 5. Első szent gyónási oktatás hit-
elemző tanításokban. Huck E. 3. kiadása 
után magyarázta. U. ott, 1890. — 6. A 
bérmálás szentsége. Koneberg 5. kiadása 
után fejtegette. U. ott, 1891. — 7. Uram, 
kit szeretsz az beteg. U. ott, 1893. 

Zelliger, Esz t e rgom-Vármegye i í r ók . Bpest , 
1888. 41. 1. — Ma jer Is teán B i b l i o g r a p l l i á j a 7. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Tokody E g y e t e m e s 
N é v t á r a . T e m e s v á r . 1891. 174. 1. — 31. Állam 
1891. 262. sz. 1892. 288. sz. 

Farkas Sándor, győregyházmegyei ál-
dozópap, bogyoszlói plébános, szül. 1853. 
aug. 8. Nyalkán Győrmegyében; közép-
iskoláit 1864-től 1874-ig Győrben tanulta; 
1870-ben a 4. osztály végezése után Zalka 
János püspök fölvette a győri kisebb pap-
nevelőintézet növendékei sorába ; a theo-
logiát ugyanott hallgatta. 1878. febr. 19. 
áldozópappá szenteltetett; márcz. 15-től 
1879. ápr. 5-ig segédlelkész volt Rába-
Szent-Mihályon, 1880. decz. 2-ig Sziliben, 
1890. ápr. 30-ig Gsepregben (1889. febr. 
15-től máj. 8-ig plébános helyettes is volt 
Felső-Szakonyban). 1890. máj. 1. óta 
bogyoszlói (Sopronm.) plébános. — Több 
lyrai költeménye jelent meg a M. Korona, 
M. Állam, Győri Közlöny, Sopron, Nép-
újság sat. lapokban. — Munkái: 1. Tün-
dérvár. költői beszély. Győr. 1875. — 
2. Csepreg mezőváros története. Bpest, 
1887. — Kéziratban : Bogyoszló története. 

Farkas Sándor, C s e p r e g . 495. 1. — Emlék-

6. iv sajtó alá adatott 18.93. jún. 5 . 
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könyv Györ , 1892. 136. 1. — Petrik Könyvé-
szete és öné le t ra jz i ada tok . 

Farkas Sándor (némedy), gyógyszerész, 
szül. 1862. nov. 29. Szentesen, Csongrád-
megyében, hol atyja F. Gedeon kir. fő-1 
járásbiró volt; a gymnasiumot szülővá-
rosában, az egyetemet Budapesten végezte, 
hol 1884-ben gyógyszerészi oklevelet 
nyert ; jelenleg Szentesen gyógyszerész. 
— Régészeti s egyéb czikkei megjelen-
tek a Szentes és Vidékében (1880. A 
csongrádi vár), a Csongrádmegyei kör 
Évkönyvében (1883. Népvándorláskori 
leletek Csongrádmegyében), a Szentesi 
Lapban (1885. Szentesi ősereklyék a buda-
pesti ötvös műkiállításon), az Archaeo-
logiai Értesítőben (1886. A csongrádi 
népvándorlási telepről, 1888. Szentesi 
lelet, Magyar pogánykori lelet, 1889. Ős-
kori leletekről Szentes vidékén, Alpári 
őstelepek, 1890. Csongrádi bronzkori lelet, 
1892. Szegvári kőkori leletekről, Szentes 
és Csongrád vidéki leletekről, Népván-
dorlási temető Mártélyon Hód-Mező-
Vásárhely határában sat.), a Csongrád-
megyei Lapban (1888. Csongrád vár-
megye ősi vízrajza), a Csongrádmegyében 
(1888. Csongrád vármegye monographiája, 
A szentesi agyagművesség), a Szegvár 
és Mindszentben (1889. Szegvár és Mind-
szent őskori leletei), a Hód-Mező-Vásár-
hely és Vidékében (1893. Népvándorlások 
kora legújabb leletei Csongrád vármegyé-
ben), az Ethnographiában (Gúnyos hang-
utánzás a XVI. századból, Népnyelvi ada-
lékok Szentes vidékéről, Szűcs Mariska, 
népballada), a Természettudományi Köz-
lönyben (A bengyeléről, Szentesi agyag-
művességről, Elvetette már magát a 
tárnics szólásmód magyarázata, Hold-
szivárvány sat.) 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Farkas Sándor, tanárjelölt, szül. 1864. 
jún. 28. Felső-Sófalván Udvarhelymegyé-
ben ; 1889-ben ev. ref. papi vizsgát tett 
Nagy-Enyeden ; azután a bölcseleti szakra 
ment a kolozsvári egyetemre. Jelenleg 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar i rők l í r . 

tanárjelölt és a kolozsvári kereskedelmi 
akadémián mint kisegítő működik. — 
Irt tárczákat, elbeszéléseket több vidéki 
lapba, u. m. a nagy-enyedi Közérdekbe 

I (1884—85.), a Marosvidékbe (1886—88.); 
kisebb czikkei s költeményei jelentek meg 
ezenkívül az Erdélyi Híradóban, Debre-
czenben, 1848—49. Történelmi Lapokban 
és a Kolozsvári Életben ; három év óta 
a kolozsvári Ellenzék belmunkatársa. — 
Munkája: I f j ú évek. Kolozsvár, 1892. 
arczk. (Ism. Vasárnapi Újság 19. sz. 2. 
kiadás. U. ott, 1893.) 

Corvina 1893. 11. sz. Önéle t ra jz i a d a t o k és 
Gyalui F a r k a s szives közlése. 

Farkas Sserafin (Ferencs), szent 
Ferencz-rendi áldozópap, szül. 1842. okt. 
6. Győrött középsorsú iparos szülőktől; 
a gymnasiumot szülővárosában végezte; 
1857-ben a Ferencz-rendiek szűz Máriáról 
nevezett rendtartományába lépett és az 
ujonczévet Bucsú-Szent-Lászlón töltötte ; 
a bölcseletet Nyitrán és Boldogasszonyban 
végezte. A theologiát Nagyszombatban 
két évig, Pozsonyban egyig és Érsekújvárt 
szintén egyig tanulta ; utóbbi helyen 1863-
ban ünnepélyes fogadalmat tett és tanár-
nak alkalmazták a kath. algymnasium-
hoz. 1865-ben misés pappá szenteltetett 
és két évi tanárkodás után 1874-ig a 
zárda-templomokban hitszónoki tisztet 
viselt; azután 1884-ig a rendi növendé-
kek theologiai tanára volt. A kötelező 
tiz év betöltése után egy-két helyt mint 
praesidens, vagy mint másodházfőnök, 
utóbb Dinnyésen helyettes lelkészi minő-
ségben négy évig működött. Két év óta 
Érsekújvárt lakik mint házi lelkiatya. — 
Czikkei s költeményei a következő lapok-
ban jelentek meg: Idők Tanúja (1874. 
jan. 3. sz. A kisdedek karácsonyi öröme, 
1880. Egyházi krónika sat.), Pápai Lapok 
(1876-1877. 1886—1887.), Érsekújvár 
és Környéke (1880.), Magyar Állam 
(1881. 1883. 1886. 1887. 1889—90.), 
Korunk (1887.) Székesfejérvár és Vidéke 
(1888. Porpáczy Pál), Érsekújvár és Vi-

7 
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déke (1891. Körész Kelemen); az Ist-
ván bácsi Naptárába (1877. 1882.) is irt 
alkalmi költeményeket és a Mátyás Diák 
humorisztikus lapba(1873.) epigrammákat 
Lupus névvel. — Munkái: 1. Üdv-
kossorú nagys. és főt. Tolnay Antal 
kanonok s nagy-czenki lelkész névünne-
pélyére. Sopron, 1871. (Költemény.) — 
2. Statua vocalis. Honoribus A. R. P. 
Vitalis Vidovits . . . Tyrnaviae, 1875. 
(Hexameterekben.)— 3. Carmen Honor. 
rev. dni Josephi Boltizár . . . vicarii et 
caus. aud. generalis. U. ott 1875. — 
4. Syncharisticon Honor. M. V. P. Ca-
milli Sántrocb . . . U. ott, 1876. (Költe-
mény.) — 5. Prosphoneticon. Honor. 
A. R. P. Martiniam Farmady . . . Pro-
vinciális . . . U. ott, 1876. — 6. Scripto-
res Ordinis Min. S. P. Francisci Provin-
ciáé Hungáriáé Reformatae nunc S. Má-
riáé. Posonii, 1879. (Ism. Religio, M. 
Állam, M. Korona, Irodalmi Szemle, Uj 
M. Sión, a temesvári Havi Közlöny, Egri 
Egyházm. Közlöny és a bécsi Gemeinde 
Zeitung.) — 7. Prosphoneticon. Honor. 
A. R. P. Gaudentii Guggenbichler. . . 
Commissarii Visit. Generalis. U. ott, 1884. 
— 8. Genethliaco-onomasticon. Honor. 
A. R. P. Georgii Martiniani Farmady. . . 
provinciális . . . U. ott, 1884. — 9. Sta-
tua vocalis. Hon. excell. ill. ac rev. 
Augistini Roskoványi de eadem . . . epis-
copi . . . dum jubilaeum XXV. annorum 
episcopatus . . . U. ott, 1884. (Névtele-
nül.) — 10. Monimentum pietatis . . . 
Leo XIII. pontifex maximus . . . Bpest, 
1888. (A szerzet hódolati ódája; csak 
három példányban nyomatott névtele-
nül.) —11 .A keresztény család. Nagyböjti 
szent beszédek. Wörner nyomán szaba-
don dolgozva. Pozsony, 1890. (A jó Pász-
tor X. évf, melléklete.) — 12. Vallási 
megfontolások. Francziából magyarítá, 
kiadta Lepsényi Miklós. U. ott, 1890. 
(Ism. P. Napló s Religio.) — 13. A hit 
a modem tudománynyal ssemben. Irta 
Mgr. Séguv. Az újabb franczia kiadás 

után magyarítá; kiadta Lepsényi M. 
U. ott, 1891. (Ism. Religio.) — 14. A 
Mária - havi ájtatosságnak eredete, 
czélja, haszna és terjesztésének módja. 
Székesfehérvár, 1892. (Névtelenül.) 

Siöllíist/ Károly, Szerzetes Rendek I . 166. 1. 
— Schematismus Ord. Alin. S. Franc isc i 1868. 
1890. és öné le t ra jz i ada tok . 
Farkas Zsigmond, egri egyházmegyei 

áldozópap, szül. 1862. okt. 7. Putnokon 
Hevesmegyében ; növendékpap volt Bu-
dapesten a központi papnevelő-intézet-
ben ; 1885-ben miséspappá szenteltetett 
föl; jelenleg segédlelkész Hevesen. — 
Növendékpap korában a magyar egyház-
irodalmi társulatban, melynek elnöke volt, 
sokat dolgozott. Értekezései : A jó lelki-
pásztor képe (Egri Egyházm. Közlöny 1887), 
A szív a vallás világánál (u. ott 1888.). 

Koncz Ákos, E g r i Egyházmegye i P a p o k az 
I roda lmi Téren . E g e r , 1892. — Schematismus 
Cleri Agr iens is 1891. 

Farkasdy Károly, ev. ref. lelkész Ká-
polnás-Nyéken (Fejérm.), utóbb Gárdony-
ban, hol 1890. febr. 14. meghalt. — Mun-
kája : Gyáss - beszéd, melyet dicsőült 
fenséges főherczeg József nádor gyász-
ünnepélye alkalmával 1847. télutó 28. 
tartott. Pápa, 1847. 

Petrik B i b i . — Prot. Eyyh. és Isk. / .«/>1890.8. SZ, 

Farmady Martinián (György), szent 
Ferencz-rendi áldozópap, szül. 1833. ápr. 
23. Nyitrán; 1849. okt. 2. lépett a rendbe 
s 1856. jul. 27. szenteltetett föl misés-
pappá ; azután tót hitszónok és a tanitó-
képzőintézet tanára volt Nagyszombatban ; 
a 70-es években az érsekújvári kath. 
gymnasiumban tanított, később tarto-
mányi s házfőnök Nagyszombatban; ezen-
kívül a hittani tanulmányok igazgatója, 
a gyóntatok vizsgálója s a társház törté-
netirója. — Emlékbeszéde Czuczor G. 
emlékköve leleplezésekor (M. Állam 1875), 
Az egyetemi könyvtár megnyitásáról (Re-
ligio 1876.). Programmértekezései az ér-
sekújvári kath. gymnasium Értesítőjében 
(1872. Érsekújvár városának helyi vi-

! szonya s polgárisodásának álláspontja, 



197 Farnadi—Farnos 198 

1873. A csillagászat leendő vivmányairól, 
1874. Hányadán vagyunk Newton nehéz-
kedési törvényeivel. 1874. Ismereteink az 
üstökösről, 1875.) 

Szöllössy Károly, Szerzetes R e n d e k I . 166. 
— Schematismus Ord . Min. S. P . Francisci 
1868. 1890. 

Farnadi Miklós (Nikolaus de Farnad), 
szent Ferenczrendi áldozópap, magyar-
országi származású. — Munkája : Com-
pendiosa quedam : nec minus Hierusa-
lem: atque diligens omnium locorum 
terre sancte in hierosolymis adnotatio : 
nam ea ipsa terre loca propriis conspexit 
oculis : congesta: ac breviter comportata: 
incipit feliciter. Impressum Vienne. (4-rét 
év n. 1514? Állítólag ezt irta át Péch-
Váradi G. Mindkét munka megvan a bu-
dapesti egyetemi könyvtárban.) 

Penis (Mich.), W i e n s Buchdrucke r - Ge-
schichte bis MDLX. Wien , 1782. — Könyv-
kiállítási Emlék. B p e s t , 1882. 202 1. 

Fárnek Dávid, ág. ev. lelkész, székes-
fehérvári származású ; 1816. nov. 13-tól 
a jenai egyetemen tanult, azután prédi-
kátor volt Szákon Komárommegyében; 
később esperes és a dunántúli ág. ev. 
consistorium ülnöke. — Több költeményt 
irt a Szépliteraturai Ajándékba (1822— 
27.) és az Uraniába (1829—31.); czikkei 
a Tudom. Gyűjteményben (1823. IX. A 
hársfának szép és hasznos tulajdonságai-
ról, XI. Superintendens Giszeke Miklós 
emlékezete, 1830. V. A magyarországi 
nevezetesebb fürdők.) — Kéziratai: Gö-
dör György életismertetése, költeményei 
s néhány balladája 1818—27. (a m. nem-
zeti múzeum kézirattárában.) 

Egyháii Névtár 1838-ra. Kőszeg , 1838. — 
Haan, J e n a H u n g a r i c a 147. — Mokos, Magyar -
ország i t anu lók a j e n a i egye temen 98 1. — 
Kiss János Emlékezése i . Bpest , 1890. 600. 1. 

Farnos Desső, bölcseleti doktor, F. Elek 
kataszteri felügyelő fia-, szül. 1860. aug. 5. 
Kolozsvárt; külföldi tanulmány-utjának 
bevégezte után 1884-től tanár volt a nagy-
•enyedi ev. ref. gymnasiumban, hol a 
magyar és német nyelvet adta elő; 1890 

óta pedig a sepsi-szent-györgyi ev. ref. 
Székely -Mikó-kollégium tanára. — A 
Petőfi-irodalommal foglalkozik (Petőfi és 
Háromszék a Székely Nemzetben 1892.); 
programmértekezése a Székely-Mikó-kol-
legium Értesítőjében (1892. A szép termé-
szet, az aesthetica és gymn. paedagogia 
szempontjából); irt még 1880-tól kezdve 
költeményeket, tárczaczikkeket a Magyar 
Polgárba, Ellenzékbe sat. — Munkái: 1. 
Aesthetikai tanulmányok Petőfi költé-
szetéről. Lúgos, 1884. — 2. Petőfiana 
évkönyv. Kizárólag a költő és művei 
szolgálatában. Szerk . . . I. kötet 1888— 
89. Egy szines műmelléklettel Petőfi, ille-
tőleg Julia kiadatlan kézirata. Számozott 
kiadás. Kolozsvár, 1889. — 3. Kritikai 
észrevétel Petőfi eltűnésének irodalmá-
hoz. 1849. júl. 31-ének XL. évfordulója 
alkalmából. U. ott, 1889. (Ism. Egyetértés 
210. sz.) 

Wutz N é v k ö n y v e 99. — M. Könyvészet 1889. 
és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Farnos Elek (zilahi), m. kir. kataszteri 
kerületi felügyelő; F. György gyalui ev. 
ref. lelkész és sárospataki Pataki Mária 
fia, meghalt 1879. febr. 4. Kolozsvárt 
44. évében. — Czikkei: Erdély egyesü-
lése kérdéséhez (Hon 1867. 91—97. sz.), 
Küküllőmegyei gazdasági egylet, A bor-
kereskedő társulatok kérdéséhez és Gaz-
dasági tudósítások Alsó-Ivocsárdról (Er-
délyi Gazda 1870—71. 1873—74.), A hold 
változásainak befolyásáról a növényekre 
(Gyakorlati Mezőgazda 1873). — Munkája: 
Gazdasági tervrajz. Marosvásárhely, 
1870. 

Koncz József, A marosvásá rhe ly i k ö n y v -
n y o m d a tör ténete 71. 1. és gyász je lentés . 

Farnos György (zilahi), ev. ref. lelkész, 
F. János m.-bikáli pap és Tályai Mária 
fia, szül. 1771. máj. 2. ; iskoláit a ko-
lozsvári ev. ref. kollégiumban járta, hol 
több ideig az ifjúságnak, mint theologiae 
praeses tanításokat tartott és 22 éves 
korában már senior volt; miután a kir. 
lyceumban a jogtudományokat is elvé-
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gezte, külföldi akadémiákra ment, neve-
zetesen Erlangenbe és Göttingába, honnét 
1796-ban haza jővén Magyar-Bikaion 
(Kolozsm.) kezdette papi hivatalát, hol 
hat évig szolgált, azután Gyaluba ment, 
hol 29 évig lelkészkedett. Meghalt 1832. 
szept. 14. Kolozsvárt. Az erlangeni Fri-
derico-Alexandrina tudós társaságnak is 
tagja volt. — Munkája : Az uj testamen-
tomi ekklessiai históriának táblács-
kákba foglalt rövid summája, melyet 
a D. Seiler Fr. György XVIII. századig 
kiadott és Rosenmüller Gy. János a mos-
tani időig kigolgozott munkáikból ma-
gyarra fordított. Erlangen, 1795. 

Herepei Károly, A papi h iva t a l fon tossága . 
R ö v i d halot t i beszéd F. Gy. kopor só ja felet t 
1832. szept . 15. Kolozsvár . — Petrik. Bibl iogr . 
és gyász je len tés . 

Farnos Károly (zilahi), előbb kor-
mányszéki s táblai írnok, később nagy-
enyedi rendes törvény-tanár és a gazda-
sági számvitelnek tanítója, előbbinek és 
Pataki Máriának fia. Meghalt ? 
— Munkája: Gazdasági kétszeres szám-
vitel. Bécs, 1851. (Ism. Pesti Napló 1853. 
1003. sz.) — 2. Neues System der land-
wirtschaftlichen doppelten Buchhal-
tung. U. ott, 1851. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Farszky Ferencz, r. kath. plébános, 
szül. 1842. szeptember 7. Váczon ; pappá 
szenteltetett 1865-ben Egerben; jelenleg 
mihálytelki (Jász-Nagy - Kun-Szolnokm.) 
plébános. — Munkája: Bölcsészettan. 
Liberatore után szabadon átdolgozva ford. 
Kézirat gyanánt. Eger, 1872. Két rész. 
(Névtelenül.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Koncz Ákos, E g r i 
egyházmegye i papok az i rodalmi t é ren . E g e r , 
1892. 80. 1. 

Fasching Ferencz, bölcseleti doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1686. aug. 12. Nagyszombatban; 1702-
ben lépett a rendbe s több helyen tanított, 
így 1712-ben Nagyszombatban a költé-
szettan, azután Kassán a mathesis tanára 
volt, 1725-ben Kolozsvárt a bölcseleti 

kar promótora s a theologia tanára. Mint 
a hazai törvényekben járatos több izben 
védte a szerzet jogait a világiak gyűlé-
sein. Különféle helyeken hitszónok és 
hittérítő s a szatmári rendház főnöke,. 
Egerben spirituális volt. Meghalt 1747. 
ápr. 6. Gyöngyösön. — Munkái: 1. Alle-
gória Sacra in Daphnide Deum Homi-
nem continuata metaphora exhibens.. 
Tyrnaviae, 1712. — 2. Mausolaeum ho-
noris Sociis Jesu caeterisque animarum 
zelotibus nuperime per Hungáriám ab 
obsequiis pestiferorum defunctis erectum. 
U. ott, 1713. — 3. Dacia vetus ex pro-
batis Scriptoribus deprompta, antiquitatis 
Cultoribus oblata. Claudiopoli. 1725. (Kéz-
irata a budapesti egyetemi könyvtárban,. 
Kaprinai-gyűjtemény B. 4r. IX. k.) — 4. 
Soliloquia sacra ad curandam aeternae 
salutis incuriam accomodata. . . Posonii, 
1729. — 5. Dacia Siculica seu Des-
criptio pestis Transylvaniae, quam Siculi 
incolent. Claudiopoli, 1731. — 6. Motiva 
quinquaginta ad praeeligendam Catho-
licam Religionem primae omnium rnor-
talium utilitati. Catholicis, ut in fidem 
íírmentur, Acatholicis, ut ab errore revo-
centur. U. ott, 1739. — 7. Dacia nova 
ex probatis Scriptoribus deprompta. U. 
ott, 1743—44. Öt részben. — Kézirati 
munkája: Expostulatio Catholicorum anni 
1730. cum rigoroso examine, communi 
Christianitatis bono oblata, super quaes-
tione: An per solum Deum jurandum ? 
(Eredeti kéziratban a budapesti egyetemi 
könyvtárban: Kaprinai-gyűjtemény B. 
4r. IX. kötetben.) 

Catalogus Soeietatis J e s u 1748. 49. 1. — Bod. 
M. Atl ienas 81. — Ilorányi, Memoria I. 662. 
— Siebenb. Quartalschrift V I I . 1801. — Katona, 
His tór ia Crit ica XXXIX. 950. — Fejér, His-
tór ia Academiae 67. — Stoeger, Scr ip tores 78. 
— I f j . Szinnyei József, I r o d a l m u n k Tör téne te 
1711—1771. 105. 141. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Faschó József (lucsivnai), kir. tanácsos, 
és aranysarkantyús vitéz, szül. 1795. 
márcz. 11. Ó-Aradon; országgyűlési követ 
volt és Aradmegye főispáni helytartója 
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1845-ben. — Munkája : Arad vármegyé-
nek 1845. aug. 18. tartott közgyűlésén, 
midőn . . . a nevezett megyének főispáni 
székét mint helytartó elfoglalá, mondott 
beszéde. Arad. (Mossoczy Institoris János 
főjegyző beszédével együtt.) 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s -
n a p j a i 27. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Faschkó Jakab, bánóczi ág. ev. iskola-
igazgató , breznyóbányai származású. 
Midőn 1649-ben Wranai Dorottyával egy-
bekelt, barátai ez alkalomból latin üd-
vözlő költeményt adtak ki. — Munkái: 
1. Dissertatio de vetere ecclesiae unica 
nota, praedicatione nimirum verbi dei 
pura ; resp. Venceslao Denlulino drieto-
miensi. 1650. — 2. De summo bono. 
1651. 

Figyelő X V I I . 389. — Szabó Károly. R é g i M . 
K ö n y v t á r I I . 197. 1. 

Faschkó Sámuel, ág. ev. lelkész, előb-
binek fia; 1673. máj. 12-től Vittenbergá-
ban tanult. — Munkája : Diatribe sacra 
ex Esaj. VIII. 13. sqq. et Jerem. XXXI. 
15. ; praes. Jo. Deutschmanno. Vitenber-
gae, 1673. 

Figyelő X V I I . 389. 1. (Fabó . ) 

Fassel Hirsch B., fő-rabbi, szül. 1801-
ben Boskowitzban Morvaországban; előbb 
rabbi volt Prossnitzban és 1851-től fogva 
főrabbi Nagy-Kanizsán; az osztrák arany 
érdemkereszt, az osztrák, orosz és szász 
művészetek és tudományok nagy arany 
érmeinek tulajdonosa. Meghalt 1883. decz. 
26. Nagy-Kanizsán. Czikkei a Literatur-
Blatt des Orients-ben (1845. Ueber die 
Unverbrüchlichkeit der Eide, 1853. Das 
rabbinische Judenthum), a Ben-Chanan-
jaban (III. 1860. Sendschreiben an dr. 
Hildesheimer, VII. 1863. Denkmal für 
kommende Geschlechter, Eine genaue 
Schilderung der zu Gr.-Kanizsa statt-
gehabten Feier, als Ob.-Rabbiner H. B. 
Fassel am 5. April 1863. das gold. Ver-
dienstkreuz erhalten hat.) — Munkái: 
1. Zwei gottesdienstliche Vorträge geh. 
in der Synagoge zu Prossnitz. Wien, 

1838. — 2. Chorek Besujon. Briefe eines 
jüd. Gelehrten und Rabbinen über das 
Werk: Versuche über Israels Pflichten 

I in der Zerstreuung v. Dr. S. R. Hirsch, 
nebst einer Abhandlung über die Möglich-

t keit einer Abschaffung bestehender Ge-
bräuche im Judenthum vom orthodoxen 
Standpunkte. Leipzig, 1839. — 3. Reis 
und Hülsenfrüchte am Pesach erlaubte 
Speisen, ausgesprochen am 4. und 11. 
April 1846. in der Synagoge zu Prossnitz. 
Prag, 1846. — 4. Ein Wort sur Zeit. 
Beim Denkfeste für die Errungenschaft 
der Freiheit. Wien. 1848. — 5. Tugend-
und Rechtslehre, bearbeitet nach den 
Prinzipien des Talmuds und nach der 
Form der Philosophie. U. ott, 1848. — 
6. Die Epidemie. Eine Trauer- und Denk-
rede. Gr. Kanizsa, 1848. — 7. Du sollst 
keine andere Götter haben! Antritts-
Rede. U. ott, 1851. - - 8. Heil dir Israel, 
wer ist wie du. Predigt. U. ott, 1851. 
— 9. Das mosaisch rabbinische Civil-
recht. U. ott, 1852—54. Két kötet. — 
10. Die sehn Worte des Bundes erläu-
tert in zwanzig gottesdienstlichen Vor-
trägen. U. ott, 1854. — 11. Die mosaisch-
rabbinische Religionslehre, katechetisch 
für den Unterricht bearbeitet. U. ott, 1858. 

! (2. átdolg. és jav. kiadás. 3. kiadás Bécs, 
1864.) — 12. Das mos.-rább. Gerichts-
verfahren in civilrechtlichen Sachen. 
Gr.-Kanizsa, 1858. — 13. Neun Derusch 
Vorträge, enth. das Migo, das God Ogud, 
das Sfeka de Dina, Ruba und Chasaka, 
ein einstimmiges Todesurtheil nicht voll-
"^ehbar, Betrachtungen, das Wegräumen 
des Chametz, die Suka und die vier 
Pflanzenarten, des neunte Ab und der 
Sabbat Nachmu, gehalten zu Gr.-Kanizsa. 
Gr.-Kanizsa, 1867. — 14. Die moss. rabb. 
Tugend- und Rechtslehre, bearbeitet 
nach der philosophischen Tugend- und 
Rechtslehre des sei. Krug und erläutert 
mit Angabe der Quellen. U. ott, 1868. 
(2. kiadás.) — 15. Das mos. rabb. 
Strafrecht und strafrechtliche Gerichts-
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Verfahren, bearbeitet nach Anordnung 
und Eintheilung der Gesetzbücher der 
Neuzeit und erläutert mit Angabe der 
Quellen. U. ott, 1870. 

Lippe (Ch. !>.), B ib l iograph i sches Lexicon 
de r g e s a m m t e n j ü d i s c h e n L i t e ra tu r der 
Gegenwar t . Wien , 1879. — Villányi Henrik, 
A n a g y k a n i z s a i i z rae l i ta taní tó in tézet tör-
t éne te . N a g y - K a n i z s a , 1891. <56. 1. — Vasárnapi j 
Újság 1883. 53. (Nekr.) — Petrik Bibliogr. és 
gyász je len tés . 

Fastl Kristóf, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1735. ápr. 18. Kall-
stroffban Stiriában ; 1762-ben Gráczban 
lépett a rendbe; a három próbaév el-
telte után Gráczban egy évig a szónok-
lattant tanította; azután hitszónok volt 
Judenburgban, Pozsonyban, Budán és 
Klagenfurtban, hol a rend föloszlatásáig 
(1773.) működött. — Munkája : Budavár 
visszavétele évfordulóján tartott német 
beszéd. Buda, 1767. 

Stoeger Scr ip tores . 

Fászl István Sándor, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1838. 
febr. 6. Kőszegen, Vasmegyében; 1855. 
szept. 8. lépett a rendbe ; theologiai ta-
nulmányait Pannonhalmán végezte s 
1862. aug. 22. misés pappá szenteltetett 
föl ; 1861—67-ig Kőszegen volt tanár; 
1867 óta pedig a soproni gymnasiumban 
a földrajzot és természetrajzot tanítja. — 
Programmértekezései: Adatok Sopron 
légyfaunájához (Soproni róm. kath. gym-
nasium Értesítője 1878.), Sopron mada-
rai (u. ott, 1883.); czikke: Beiträge zur 
Kenntniss der Schwirrsänger Locustella 
luscinioides (der Nachtigall-rohrsänger) 
am Neusiedlersee (Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien X. 1886.). 

Scriptores O r d . S . B e n e d i c t i 85. 1. — Soproni 
r. kath. gymnasium Értesítője 1891. 

Fater Mihály, kath. plébános a 
veszprémi püspöki megyében, hol 1850-ig 
káplán volt; azután tanulmányi felügyelő, 
papnevelőintézeti aligazgató és házasság-
védő ; 1859 óta plébános Szent-Békállán 

Zalamegyében. — Egyházi beszédei a 
Pázmány-Füzetekben (IV. 1859. Jézus 
szent nevének ünnepére, A kereszt fel-
találása napjára.). 

Schematismus Weszpr imiens i s 1885. 

Fatowich István, több megyék tábla-
bírája. — Két költeménye van a Szép-
literaturai Ajándékban (1821. 1823.). 

Faulwetter Eckárd, cs. kir. akadémiai 
építész, a gróf Károlyi család és a kalo-
csai érsek volt építészeti igazgatója, szül. 
1771. márcz. 5. Nagy-Károlyban. — 
Munkája : Oratio gratiarum actoria patri 
Joanni Chrysostomo Hannulik professori 
in gymnasio Magno Karoliensi dicta. 
mense Septembri 1792. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s -
nap ja i . — Petrik Bibl iogr . 

Fauser Antal, esztergom-főegyházme-
gyei áldozópap és buda-krisztinavárosi 
plébános, hol 1843. júl. 30. meghalt 56 
éves korában. Munkája: Rede bei Ge-
legenheit der Feierlichkeit, mit welcher 
der wohl erw. R. P. Ant. Schmidt a 
Buda . . . nach Verlauf von 50 Jahren 
am 26. April im J, 1829. sein erstes heil. 
Messopfer feyerlich erneuerte. Ofen, 1829. 

Necrol. Strigon. 128- — Petrik B i b l i o g r . 

Fauth (Fautor ) Márk, városi tanácsos, 
soproni származású, 1579—84-ig a vit-
tenbergai egyetem hallgatója s 1590-
től 1617-ig Sopron városának tanács-
belije volt. — Kézirati munkája: Kurzes 
Verzeichniss was sich von A. 1529 bis 
auff disz 1611 Jahr zu Oedenburg vnd 
in denen vmbliegenden Ländern zuge-
tragen. (Ezen érdekes krónika, mely 
1610-ben készült, és melyet Klein Meny-
hért német tanító 1616-ig folytatott, 
XVII. századbeli másolatban, 4-rét, 91 
lap. megvan a m. n. múzeumban; több 
másolata, természetesen variansokkal, 
sok polgárháznál található Sopronban.) 

Müllner Mátyás, A soproni ev. f ö t a n o d a 
tör ténete . Sopron , 1857. 17. 1. 

Fáy Ágoston (fáji gróf), főispán és 
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val. belső titkos tanácsos. F. László fia ; 
1787-ben Abauj vármegye alispánja, 
utóbb Bereg vármegye administratora s 
Ugocsamegye főispánja, 1809-ben utó-
daival együtt grófi rangra emeltetett; 
Meghalt 1818. jún. 10. Fáj helységben 
73 éves korában. — Munkája: Cons. 
Fáy Ágoston ur, t. n. Abauj vármegye 
elsőbb vice-ispánja, a Kassán 1790-ben 
martiusnak elsőjén öszve-gyülekezett ren-
dekhez tartott beszéde. (Orpheus 1.1790. 
Toldy István, A magyar politikai szó-
noklat kézikönyvébe, Pest. 1866. szintén 
fölvette.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 131. 
— Kazinczy Ferencz, M. P a o t h e o n (Nemze t i 
K ö n y v t á r XXXVI. 379.) — Kazinczy Le ve l e -
zése I I . 45. 545. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Fáy András (fáji), földbirtokos, a m. 
tud. akadémia tiszt, s igazgató-tanácsá-
nak és a Kisfaludy-társaságnak tagja; 
a hazai első takarékpénztár örökös tiszt, 
aligazgatója, F. László földbirtokos és 
Szemere Krisztina fia, szül. 1786. máj. 
30. Kohányban Zemplénmegyében; első 
nevelését Gálszécsen nagyanyjánál a Sze-
merék őslakában vette; szülei 1791-ben 
Gombára költöztek, mikor nagyapja meg-
halt s apja örökölte a pestmegyei birto-
kot. A szülői ház s a nagyanyai kastély 
bevitték a magyar nemesi világba s már itt 
megtanulta ismerni a magyar nemesség 
életét. 1793 őszén Sárospatakon kezdte 
iskoláit; Sinka Pál, később Kovács István 
voltak nevelői. 1798—1802-bena pozsonyi 
ág. ev. Ivceumba poétának iratkozott be 
a humaniórák harmadik osztályába, más-
részt hogy a német nyelvet elsajátíthassa. 
1803-ban újra visszatért Patakra, hol 
Rozgonyitól hallgatta a bölcseletet és 
Kövytől a második évben a jogot. Társai 
közül minden tekintetben kivált, mind az 
iskolában, mind kivül. 1804-ben Pestre 
került patvariára, hol már akkor atyja is 
lakott, előbb Szluha Ferencz pestmegyei 
főügyészhez, utóbb Ludányi Bay Ferencz 
mellé. Verbőczy mellett a német és fran-

czia irókat is olvasgatta s különösen sze-
rette Höltyt és Jean Pault, kik reá nagy 
befolyást gyakoroltak, de ezeken kivül 

; kedvelte Cicerót és Tacitust és jegyzete-
ket készített olvasmányaiból; szeretett a 
színházba járni, és a megye gyűléseit szor-
galmasabban látogatta, mint a törvény-
szék tárgyalásait. Mindamellett ügyvédi 
képesítését cum praeclaro nyerte, de soha-
sem ügyvédkedett. Inkább forgolódott 
az írók között, kik közé Szemere Pál 
vezette be. Élénk figyelemmel volt min-
den iránt, a mi a nemzeti nyelv és szel-
lem művelődésének akkor még nagyon is 
szűk körébe vágott; de kiválólag az iro-
dalom és szinház ügye érdekelte. Atyja 
kedvéért lépett megyei szolgálatba, midőn 
1810. nov. 13. a pesti járás szolgabirája, 
1812. okt. 21-től pedig a váczi járás 
szolgabirája volt. Ez időből való több sze-
szélyes költeménye (mint a Pándi csoda. 
Nyulak instantiája sat., melyek kéz-
iratban meglehetős elterjedést nyertek). 
1818-ban a szolgálattól megvált, de Pest-
megye közgyűlése táblabirájának válasz-
totta meg. Ezentúl Pesten és gombai 
jószágán élt s mikor Pest városától 
1820-ban polgári jogot nyert, állandóan 
Pestre költözött és 1823-ban saját há-
zában nyugodt tűzhelyet alapított. Itt 
gyűltek össze az akkori irodalom jelesei: 
Szemerén kivül, Vitkovits, Vörösmarty, 
Kisfaludy Károly, Mokry Benjamin és 
mások; itt jött szóba az Aurora meg-
indítása s a Nemzeti körnek alakítása. 
1831-ben vette nőül Sziráky Zsuzsit Veres-
egyházán (Pestm.). Mióta a nyilvános 
szolgálattól visszavonult, jobbadán csak 
az irodalomnak élt. Mint megyéje tábla-
bírája eljárt az úri székek gyűléseire; 
részt vett a megyei életben s midőn ez 
az 1825. országgyűlésre követválasztásra 
készültek, az utasításokat tárgyaló F. 
javaslatot terjesztettbe, mely dolgozat 
több későbbi alkotásának első eszméit fog-
lalja magában. Széchenyivel ekkor került 

i közeli viszonyba, kinek később a megyei 
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életben jobb kezévé lett; viszont F. 
is kezére járt s kedveért beiratkozott 
a Casinóba, melynek 1831-től 1852-ig 
rendes tagja, két izben (1835. és 1840.) 
igazgatója és csaknem folytonosan könyv-
tárnoka volt. Tevékeny részt vett az 
akadémiai ügyekben : már az első nagy-
gyűlésen (1831. decz. 15.) tiszteleti tag-
nak, 1845. jún. 9. pedig az igazgató-
tanácsba választatott és 1847-ben mint 
helyettes elnök vett részt annak ülésein. 
Mikor az 1832. országgyűlés a Jan-
kovich-gyűjteményt megvásárolta s az 
átvételhez egyik országos biztosúl Fáyt 
küldte ki, három hónapig tartó mun-
kát vett magára. Működésének súly-
pontja azonban a megyére esik. Az 1832 
—1836. országgyűlés okozta nagy moz-
galom megindult a megyéken és a tár-
sadalomban; Széchenyi a Jelenkort ala-
pítja. F. is a mint az uj irodalomnak 
híve lett, hive lett a politikai mozga-
lomnak is. Sokszor hallották a megye-
gyűléseken tömör, magyaros beszédeit, 
melyeket nem annyira a szónoki elő-
adás, mint inkább és különösen erős 
logika és őszinte hang jellemeztek. Bár 
nem szerette a politikát, mégis művelte 
gyakorlatban és irodalmilag. A megye 
egymásután küldte ki a nemzeti egye-
sület javaslatát tárgyaló bizottságba 
(1827.), az országos operatumokat tár-
gyaló, a megyei szükségletekről gon-
doskodó (1828.), a nemzeti nyelv s a 
vele összeköttetésben levő nemzeti szín-
ház ügyében állandó küldöttségek tag-
jának (1831.). 1834—1835-ben munkás 
igazgatója volt (Döbrenteyvel együtt) a 
megye pártolása alatt állott budai szín-
társulatnak. Az akadémia játékszini kül-
döttségének, mely feladatai közé sorozta 
a drámai irodalom fejlesztését, szintén 
tagja volt. A nemzeti színészetnek egész 
életében lelkes apostola maradt, s ha-
nyatló éveiben is fáradott a szinházért, 
melynek annyi fontos szolgálatot tett. 
Pestmegye 1835. szeptember 9. ország-

gyűlési követévé választotta s kilencz 
hónapig egyike volt az ellenzék legkitű-
nőbb tagjainak; szept. 28. beszélt elő-
ször a kerületi gyűlésen az elhagyott 
telkek adóztatása tárgyalásakor, az orszá-
gos ülésben okt. 12. ismét a békési 

| sérelem ügyében ; beszélt még a magyar 
nyelv ügyében, az úrbéri vitákban, a békési 

| sérelem ügyében, a papi tized ellen, a 
katonai beszállásolás tárgyában sat. Szat-
mármegye érdemei elismeréseül 1836-ban 
táblabirájának választotta meg. Pestme-
gyének 1836. jún. 13. tartott gyűlésében, 
miután a követi jelentést felolvasta, szó-
val is beszámolt működéséről és Lovassy 
elfogatását is szóba hozta. 1839. márcz. 
19. Pestm. közgyűlésén határozott indít-
ványnyal lépett föl a hazai első takarék-
pénztár megalapítása érdekében. Hatvan 
pengő frt volt egy eredeti részvény ára; 
házról-házra kellett járni és sok rábeszé-
lésbe került, míg a kellő tőkét összegyűjt-
hették. Ez a nagy fontosságú intézet 1840. 
jan. 11. megkezdhette működését; első 
igazgatója Simontsits János pestmegyei 
másodalispán lett, s Fáy segédigazgatóvá 
választatott, ki e tisztet 1848-ig híven 
töltötte be. A Kisfaludy-társaság első ala-
kuló gyűlésén (1837. febr. 6.) három évre 
igazgatóvá választatott. A protestáns egy-
házi s nevelési reformok ügyében, míg 
Török és Székács a Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap megalapításában, ő a Pesti 
Hírlapban és Óramutató-jában és Javas-
latában hathatósan közreműködött, külö-
nösen a Pesten felállítandó protestáns 
főiskola és a két testvér felekezet egye-
sülésének eszméje érdekében dolgozott. 
A hazai ipar fejlesztésére alakult Véd-
egyletben és a Mátyás királynak emelendő 
szobor-bizottság működésében is részt 
vett. Még 1847-ben indítványozta az első 
hazai takarékpénztárban, hogy ez egy 
életbiztosító - társaság alapítását vegye 
czélba; azonban az idő mostoha volt e 
tervéhez és egy másik tervet, a nőneve-
lőnőket képző intézet fölállítását, melyet 
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az 1847. országgyűlésre szánt, vette mun-
kába. Az 1848—49. szabadságharcz ide-
jét, a közélettől visszavonulva, a mozgal-
makban részt nem véve, gombai birtokán 
töltötte. Elete utolsó tizennégy évét is 
az irodalomnak és családjának szentelte; 
ez idő alatt jelent meg tőle hét kötetet 
tevő három regénye. 1857-ben ünnepelte 
irói munkásságának ötven éves jubileu-
mát; ez alkalommal az akadémia nov. 
30. üléséből üdvözlő küldöttséggel tisz-
telte meg a nagyérdemű aggastyánt, a ki 
megint maga körül látta az egész főváros 
irdalmi s közéleti kitűnőségeit, mint az 
András - estéken annyiszor. Tagja volt 
a pesti állóhidi választmánynak; igaz-
gató-választmányi tagja, részint elnöke 

« az ipar, kisdedóvó, művészi sat. egyle-
teknek. A sárospataki főiskolánál 400 
váltó frt alapítványt tett magyar könyvek 
vételére. Megbalt 1864. júl. 26. Pesten. 
A Kisfaludy-társaságban 1865. febr. 6. 
Tóth Lőrincz, a m. tud. akadémiában 
1873. máj. 25. Zichy Antal tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Köjieinényei, elbeszé-
lései, színmüvei s vegyes czikkei a követ-
kező folyóiratokban, évkönyvekben és 
lapokban jelentek meg: első verse a M. 
Kurírban (1802.), Tud. Gyűjtemény (1819. 
VI. Párád leírása), Széplit. Ajándék 

(1821. költ.), Auróra (1822. mesék, 1828. 
költ., a Bajza-féle 1834—37. elb., A kül-
földiek vígj.), Felsőmagyarországi Minerva 
(1825. elb.), Hebe (1825—26. aphorismák, 
bohózat), Urania (1829—31. elb.), Hon-
művész (1834. 2. sz. Prolog, a budai 
magyar színpadon jan. 1. Megyeri által 
szavalva), Regélő (1836. rege, aphor.), 
Jáczint (1836. költ.), Athenaeum (1837— 
38. 1840. 1843. elb.), Aglája (1838. nép-
dalok), Emlény (1838. A közös ház, vígj. 
1839. elb.), Budapesti Árvizkönyv (I. 1839. 
elb.), Kisfaludy-társaság Évlapjai (I. 1841. 
Első közülést 1836. megnyitó beszéde és 
Cicero két beszéde, III. 1839-40. Har-
madik közülést megnyitó beszéde), Pesti 
Hírlap (1841 18. 21. 22. sz. Néhány szó 

a Pesten felállítandó ref. főiskola ügyé-
ben, 19. 20. Nyilt szó az országos szin-
ház ügyében, 60. sz. Emberi kegyeletek, 
Hasznos ismereteket terjesztő társulat 
ügyében észrevételek), Protestáns Egyh. 
és Isk. Lap (1842. Nyilatkozat a pesti 
főiskola ügyében, A magyarországi pro-
testánsok egyesüléséről, 1843. Az Óra-
negyed-mutató, 1844. Terv és felhívás 
egy magyar nőnevelő-nőket képző intézet 
felállítására, 1859. Kegyeletek), Regélő P. 
Divatlap (1842—43. elb.). Életképek (1844. 
F. A. megnyitó beszéde a Kör helyisé-
gének hangversenyén 1844. okt. 13., V. 
1846. Tervvázlat egy nevelőnőket képző 
intézethez), Jelenkor (1845. 58. 59. sz. 
Kimutatások a hazai létező és létesülendő 
takarékpénztárak ügyében, 1846. 7. sz. 
Néhány szó úrbéri viszonyaink tárgyában, 
25. sz. A magyar ellenzék feladata, Egy 
szó azokról mikről elszoknunk sohasem 
kellene, 1847. 47. sz. Igénytelen figyelmez-
tetés a hazai hatóságokhoz a szegénység 
ügyében), Pesti Divatlap(1846. Apró figyel-
meztetés nemzeti színházunk körül, 1848. 
A magyar akadémia), Ellenőr (1847. Az 
ellenzék, különösen a magyar), Losonczi 
Phönix (II. 1851. Egy vonás a múltból, 
III. 1852. A viharok), Divatcsarnok (1853. 
elb., 1855. A bál- és tánczszavakról), 
Szikszói Enyhlapok (1853. Irodalmi tarló-
virágok), M. Nép Könyvtára (1854. Eló'-
szó), M. Sajtó (1856. 196. 197. sz. Az ur 
vagy gazda és cseléd közti viszony, 1857. 
21. 22. sz. A tudományosság ügye ha-
zánkban, 1857. 175. sz. Ár ellen szalma-
szál), Vasárnapi Újság (1856. Hitelfen-
tartás és hitelvesztés, Ferenczy István 
halála, 1857. Szemüvegek, 1886. F. A. 
kiadatlan emlékirataiból, Szemere F., 
Jankóvich M., Horváth I.,Döbrentei G. sat.) 
Remény (1858. elbesz.), Nemzeti Színházi 
Nyugdíjintézeti Naptár (1858. A magyar 
színészet múltjából), M. tud. Akadémia 
Évkönyve (VIII. 1860. A 16. közülést 
megnyitó beszéde), Akadémiai Értesítő 
(1860. Ferenczy István emlékezete), Ne-
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felejts (1859—60. Sárospatak 1794-ben, | 
töredékek pályám emlékeiből), Budap. 
Szemle (XV. 1862. Gróf Széchenyi István 
pestmegyei működése), Pesti Napló (1861. 
145. sz. Egy hazai eszme, országos tör-
ténelmi levéltár, 186.3. okt. Őszinte szó 
a lelenczház ügyében. 1874. 30—35. sz. 
Gróf Széchenyi István Pestmegyében), 
Szigeti Album (1860. Alkibiades), M. Szín-
házi Lap (1860. Hogyan kell megítélni a 
színészt? A nemzeti színészet viszontag-
ságai s majdan megalapítása Pesten), 
Hölgyfutár (1861. Szemere Pál emléke-
zete), Koszorú (1863. II. Flóris deák cz. 
elb., 1864. A Szulióták cz. tört. elbeszé-
lése. hattyúdala volt, melynek vége júl. 24. 
jelent meg), Igazmondó (1868. 12. sz. A 
restauratio dallotta jó kedvvel, mint kinek 
a háza ég, és maga bennszorult, 1818-ban 
és Figyelő XIX.; kézirata a m. n. mú-
zeumban), Prot. Egyh. és Isk. Lap (1879. 
Észrevételek a pesti egyetemhez ragasz-
tatni javasolt prot. hittani cathedrákra 
nézve, 1843. kéziratból), Fővárosi Lapok 
(1886. Kiadatlan verseiből és emlékira-
taiból). Előszót irt Steinacker Gusztávnak 
Tapasztalások és intések a nőnevelés 
mezején, Pest, 1842. czímű munkájához. 
Kiadatlan költeményeiből hármat közöl 
Badics F. a Főv. Lapokban (1886. 148. sz.) 
— Munkái : 1. Bokréta melyei hazájá-
nak kedveskedik. Pest, 1807. — 2^ Pró-
batétel a mai nevelés két nevezetes hi-
báiról. U. ott, 1816. — 3. Friss bokréta, 
melyei hazájának kedveskedik. U. ott, 
1818. — 4. Fáy András eredeti meséi 
és aphorizmái. Bécs, 1820. (2. kiadás. 
U. ott, 1820. A mint az első ezer pél-
dány elfogyott, újra nyomatta ezen má-
sodik ezer példányt. 3. kiadás. Pest, 
1825. A Marczibányi alapítvány bírái 
1824-ben F. A. meséinek ítélték a 400 frt. 
nagy jutalmat. 4. kiadás. Bpest, 1874. 
Zöld Könyvtár 11. és Kis Nemzeti Mú-
zeum 25. 26.) — 5. Kedv-csapongások. 
Pest, 1824 Két kötet. (Régi pénzek vigj-
5. felv. és humoros beszélyek.) — 6. Fáy 

András ujabb eredeti meséi és apho-
rismái. U. ott, 1825. (2. kiadás. U. ott, 
1828. Németül Petz L. ford. Győr, 1828. ; 
olaszra fordítva Deáky Zsigm. magyar-
olasz grammatikájában van néhány, s 
angol nyelven Buttler E. D. ford. London, 
1877. Egyes mesék Anthologiákban és 
Olvasókönyvekben gyakran nyomattak.) 
— 7. A két Báthory, tört. dr. 5 felv. 
Pest, 1827. — 8. . Hasznos hási jegyze-
tek. U. ott, 1828. (2. kiadás, 1833. 3. k. 
1851. Két részben U. ott.) — Jh A Bél-
teky hás. Román. U. ott, 1832. Két kötet. 
(A m. tud. akadémia dicséretre méltatta.) 
— iH> Jutalmazott felelet a m. tud. tár-
saság ezen kérdésére : Miképen lehetne a 
magyar játékszint Budapesten megala-
pítani? Buda, 1834. Ezen czímmel is : 
Magyar játékszini jutalmazott feleletek a 
m. tud. társaság 1833-beli ezen kérdé-
sére . . . (Kállay Ferencz és Jakab István 
feleleteivel; 30 arany jutalomban része-
sült.) — 11. Terve a pestmegyei köznép 
számára felállítandó takarékpénztárnak, 
U. ott, 1839. (Ism. Honművész 35. sz. és 
Figyelmező 24. sz.). — 12. A Vestmegye 
pártfogása alatt álló hasai első taka-
rékpénztár szabályai. Pest, 1840. (Név-
telenül U. ott, 1843. és 1846. Németül. 
U. ott, 1840. és 1843.) — 13. Javaslat 
egy Pesten állítandó ref. főiskola tárgyá-
ban. U. ott, 1840. (Ism. Társalkodó 1840. 
63. 69. 70—72. sz.) — 14. Kelet népe 
nyugaton. Buda, 1841. (2. bőv. kiadás. 
U. ott, 1842.) — 15. Nőnevelés és nő-
nevelő-intézetek hazánkban. Különös te-
kintettel nemesek, főbb polgárok és tisztes 
karuak Ivánkáira. Pest, 1841. — 16. Óra-
mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja. 
U. ott, 1842. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap.) — 17, Fáy András szépirodalmi 
összes munkái. U. ott, 1843—44. Nyolcz 
kötet, arczk. (I. II. Mesék és allegóriák, 
III- V. A Bélteky ház, VI. A régi pénzek 
vagy erdélyiek Magyarországban, A közös 
ház, A hasznosi kincsásás, VII. A külö-
nös végrendelet. Az elkésések, Sio, A jó 
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sziv is bajjal jár, Mire szántam a fiamat? 
VIII. Érzelgés és világ folyása, A velen-
czeiek, Ész és szivkalandok,) — 18. A 
Jelenkorban megjelent összeállítások a 
hon legközelebbi teendői körül. U. ott, 
1846. (Ezen czikkei által, melyek 1845-
ben jelentek meg, F. a mérsékeltebb po-
litikai párthoz, a gróf Széchenyi iskolá-
jához csatlakozott.) — 19. Az életbizto-
sító intézet terve. U. ott, 1848. (Kőnyo-
mat. Kézirata a m. n. múzeumban.) — 
20. Búzavirágok és Kalászok. U. ott, 
1853. Két kötet. (Ism. Divatcsarnok mut. 
sz.) — 21. Adatok Magyarország bő-
vebb ismertetésére. U. ott, 1854. (Ism. 
P. Napló 83. sz.) — 22. A legegyszerűbb, 
természet- és tapasztalathííbb és gya-
korlatibb nevelési rendszer. U. ott, 1855. 
(Ism. P. Napló I. 70. Anyák Hetilapja 
1861.) —_23. Jávor orvos és szolgája 
Bakator Ambrus. Regény. U. ott, 1855. 
(Ism. P. Napló 1854. 271. sz. M. Sajtó 
1856. 266. sz.) — 24. A Szutyog-falviak. 
Regény. U. ott, 1856. Két kötet. — 25. 
A régi pénzek, vagy az erdélyiek Ma-
gyarországban, vigj. 4. felv. A szerzőnek 
utolsó átdolgozása. Ugyanott, 1858. — 
26. A Halmay-család. U. ott, 1858. (Ism. 
Szépirod. Közlöny 1858. 85. 86. sz. Nép-
tanítók Könyve IV. 1860. Lelki Kincstár 
1860. 2. olcsó kiadás. U. ott, 1866.) — 
27. Oskolai és házi növendék-élet. U. 
ott 1860. — 28. Hulló virágok. U. ott, 
1861. (A mátrai vadászat, vigj. 3 felv. 
Az időjós, vigj. 1 felv., A régi szerelem 
nem avul el, vigj. 1. felv. és három be-
szély.) — 29. Az elszegényedések. U. ott, 
1862. — 30. Érzelgés és világ folyása. 
Beszély levelekben. Bpest, 1882. (Olcsó 
Könyvtár 150.) — 31. Fáy András 
Összes beszélyei. U. ott, 1883. Három 
kötet. (Ism. Egyetértés 110. sz.) — 
A külföldiek, vigj. 2. felv. U. ott, 1884. 
(Olcsó K. 174) — 33. A mátrai vadá-
szat. vigj. 3. felv."TTT ott, 1886. (Olcsó 
K. 208.) — Kéziratai a m. n. múzeum-
ban: Üzleti iratai az egyetemi nyomdával, 

Geibellel és Hartlebennel, összesen 32 da-
rab ; levelek, számlák, mutatványok sat. 
Emlékirataiból, melyek a család birto-
kában vannak, több mutatványt közöl-
tek a lapok; dr. Badics Ferencz ezeket 
mind összegyűjtötte s a családnál levő 
kéziratokból kibővítve, felhasználta Fáy-
ról irt pályamunkájában ; egy czigány 
nyelvi szógyűjteményt és ennek alapján 
készült kis nyelvtant s több eredeti zene-
szerzeményt is hagyott hátra; zene-
művei közül a Ne sírj lányka czímű 
jelent meg nyomtatásban. Levelei: báró 
Wesselényi Miklóshoz 1807-ből kilencz 
(az országgyűlési tárgyalásokat és a 
magyar színészetet illetők a Történeti 
Lapok II. 1875.), 1843. és 1846-47-
ből (u. ott, I. 1874. négy); két levele 
1817-ből Onody Tercsihez (Figyelő III.), 
Burián Pálhoz 1832—1833. (Figyelő I. 
1876. három), Bertha Sándor-hoz 1860 
—63-ból három levele (Vasárn. Újság 1886. 
24.sz.); kéziratban vannak a m. tud. aka-
démia levéltárában gróf Széchenyi István-
hoz 1834—47., Toldy Ferenczhez 1834— 
1863. jún. 25-ig és gróf Dessewfíy József--
hez 1847., de több van a Szemere Tár-
ban. — Színdarabjait a következő sor-
rendben adták elő: A régi pénzek, vagy 
az erdélyiek Magyarországban, vigj. 5. 
felv. Miskolczon 1833. febr. 24., Budán 
1833. nov. 7., Kassán 1835. márcz. 27., 
Debreczenben 1835. okt. 2., Budán 1836. 
jun. 4., Pesten 1839. jul. 24., 1840. okt. 
22. és 1864. decz. 28.; A két Báthory, 
hist. szinj. 5. felv. Miskolczon 1833. márcz. 
16.. Budán 1833. decz. 5. és Debreczen-
ben 1835. decz. 19. ; A külföldiek, vigj. 
2 felv. először Kassán 1838. máj. 9. és 
Pesten máj. 22., 1839. jun. 7. ; Mátrai 
vadászat, vigj. 3 felv. először adták a 
nemzeti színházban 1860. máj. 30. és 
jun. 8.; Az időjós, vigj. 1 felv. Pesten a 
nemzeti színházban 1860. jul. 18. For-
dított színműve: Asszonyok oskolája, vigj. 
5 felv. Moliére-Kotzebue után, élőadták 
Pesten 1811. márcz. 10. először. —Arcz-
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képei: Kis festett arczképe (1810 körül) 
most a történelmi arczképcsarnok tulaj-
dona, (másolata a Vasárn. Újság 1886. 
22. sz.) Richter által olajba festve a sá-
rospataki könyvtárban 1828; Plachytól 
festett az 1858. képkiállitáson és a m. 
tud. akadémia képes termében a család-
tól vett festett képe ; a pesti hazai első 
takarékpénztár termében a jubileum al-
kalmával Barabás által festett arczképe ; 
kőnyomatban 1841-ből Eybltől. 1845-ből 
Barabástól; aczélba metszette Mayer K. 
Nürnbergben és kiadta Lauffer és Stolp 
Pesten. — Mellszobra carrarai márvány-
ból Izsó Miklóstól a pesti hazai első ta-
karékpénztár-egyesület üléstermében. 

Erdélyi Hiradó 1828. 15. SZ. — Toldy, H a n d -
buch der u n g a r . Poesie . W i e n u n d Pest , 
1828. I I . 138. — Közhasznú Esmeretek Tára 
IV. 440. — Tud. Tár 1834. I . 241. I I I . 249. — 
Oesterr. National-Encyclopädie. W i e n , 1835. I I . 
104. — Figyelmező 1837. I I . 309. 1. 1839. 47. s z . 
m e l l é k l e t . ^ — Kisfaludy-Társaság Évlapjai I . 
1836—40. Pest , 1841. Uj F. II . (Tóth Lörincz 
emlékbeszéde.) IX. 1859. (Önéletrajza.) — 
Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Vjabbkori Ismeretek 
Tára I I I . 159. — Divatcsarnok 1853. ( S z e m e r e 
Pál.) 1860. 29. sz. (Fáy-a lap i tvány . ) — Kert-
beny, Album h u n d e r t u n g a r i s c h e r Dichter . 
Dresden u n d Pest , 1854. — Pesti Napló 1854. 
75. sz. (Greguss Ágost . ) 1857. 275. sz. 1864. 
170. sz. 1890. 245. sz. (F. és Széchenyi , E rdé ly i 
Páltól) 1891. 87. sz. (F. A. köve t i beszámolója . ) 
— Vasárnapi Újság 1855. 29. SZ. a rczk . (Dobsa 
L.) 1864. 31. sz. 1873. 22. sz. (arczk. mell-
szobra Izsótól és pes t i háza) , 1886. (Badics 
F.), 1890. arczk. (Badics F.) 1892. (A fóthi dal 
jub i l euma , dr . M á t r a y Ernőtő l . ) — Ferenczy 
és Danielik, M a g y a r í r ó k I . I I . — Magyar 
írók arczképei és életrajzai. P e s t , 1857. a r c z k . 

— Nouvelle Biogr. Géneral. P a r i s , 1857. X V I I I . 
— Prot. Képes Naptár 1857. 42. 1866. 47 . 1. — 
Család Könyve 1857. 273. — Hölgyfutár 1858. 
240. SZ. — ill. Sajtó 1859. 266. Sz. — Családi 
Kör 1861. a rczk . (kőnyom. Marastoni tól . ) — 
Anyák Hetilapja 1861. — Ország Tükre 1862. 
<3. sz. a rczk . — 1804: Sürgöny 171. sz. (F. A. 
m i n t il'Ó). Koszorú, Látcső, 91. Sajtó 170. SZ. 
A Hon 170. SZ. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1003. 1. 
Házi Kincstár 255. 1. — Remény-Naptár 1865. 
79. — Hazánk s a Külföld 1865. ( J ó k a i M ó r . ) 

— Hl. Akad. Értesítő 1867—68. 1870—76. 1878 
— 8 0 . 1883. — E g y e t e m e s M. Encyclopaedia V I I I . 
— Larousse, Grand Dic t ionna i re Universe l le 
du XIX. siécle. Pa r i s , 1872. XII I . — Fővárosi 

Lapok 1873. 48. 49. sz. (Önéletírása.) 1880. 
49—56. sz. (Karacs Teréz), 1882. 196. sz. 1885. 
126. 151. sz. (Badics F.) 249. sz. 1886. 149. 
153. sz. (F. megnösü lése , K a r a c s Teréztöl) , 
1888. 216. SZ. — Ung. Schulbote 1873. (Gruber 
József , F . A. als P ä d a g o g . ) — M. Tud. Aka-
démia Évkönyve X I V . 2. d b . ( E m l é k b e s z é d 
Zichy Antal tól . ) — Vutkovich, M a g y a r í r ó k 
Albuma. Pozsony , 1873. — Vadnay K. Az 
első m a g y a r t á r sad , r egény . Budapes t , 1873. 
— Meyer's Convers . Lex ikon 3. Aufl. 1875. 
VI. — Brockhaus' Convers . Lex ikon 12. Aufl. 
1876. V I . — Moenich é s Vutkovich, M a g y a r 
í rók N é v t á r a 167. 211. 1. — Toldy Ferencz, 
A m a g y a r kö l tésze t k é z i k ö n y v e . 2. k i a d á s . 
Bpest, 1876. IV. és Összegyűj tö t t Munkái IV. 
— Életképek 1876. 105. sz. (F. A. fóthi szü-
retei, Ompolyi M. Ernőtő l . ) — ld. Szinnyei 
József, E g y „Magyar irók n é v t á r á u - n a k te rve . 
Bpest , 1877. (Különny . a M. Könyv-Szemlé-
ből.) — Szinyei Gerzson, Sá rospa tak i Könyv-
tár tö r téne te 39. 1. — Figyelő 1872. 45. sz. 
(A különös v é g r e n d e l e t cz imü első m a g y a r 
t á r sada lmi beszély.) I . 1876. III—XIV—XIX. 
XXI. (Szinyei Gerzson) XII . XXVI. — Család 
és Iskola 1882. (F. A. min t paedagog) , 1885. 
(Adalékok F. A. nevelői m u n k á s s á g á h o z , 
F e r e n c z i Z o l t á n t ó l . ) — Váczi főgymn. Értesí-
tője 1882. (A m a g y a r aesopi mese tör ténet i 
fejlődése, Szántó József től . ) — Kiss Áron, M. 
Népiskola i t a n i t á s tö r téne te 158. 1. — 1H. 
Könyvészet 1882. 1883. 1886. — Petrik K ö n y -
vészete és Bib l iogr . — Kath. Hetilap 1886. 
23. SZ. ( K ü r c z A . ) — 1 8 8 6 : Ország-Világ, Egyet-
értésit. s z . 1888. 181. 236. s z . — 1888: Nem-
zet 149. 156. sz. (F. re formtervei ) , Budapesti 
Hírlap 149. SZ. — Komáromy Lajos, F . A. m i n t , 
paedagogus . Bpest , 1886. (Ism. P ro t . E g y b . 
é s I s k . L a p 1887. 3. SZ.) — M. Helikon I . o . 
4. köte t . Pozsony , 1886. a rczk . , szobra s 
háza r a j z á v a l . (Badics Ferencz.) .— Findura 
Imre, F . A. élete és müve i . Bpest , 1888. — 
Koltay Virgil, F . A. élete és működése . (Győri 
főgymn. É r t . 1888. és kü lönny . ) — Sárospataki 
Lapok 1888. 53. SZ. — Újvidéki kath. főgymn. 
Értesítője 1889. ( F . A . t a n u l ó k o r a . ) — Badics 
Ferencz, F . A. é l e t r a j za , (az akadémiá tó l j u -
ta lmazot t pá lyamű. ) Bpest , 1890. — Erdélyi 
Pál, F . A. élete és müvei . Bpest, 1890. — Beöthy 
Zsolt, M. Nemze t i í rod . T ö r t . I sm. II . — 
Fenyvessy Adolf, A pest i h a z a i első t aka r ék -
pénz tá r -egyesü le t ö tvenéves tö r téne te . Bpest , 

1890. — Ellenzék 1892. 246. sz. (F. A.-róI 
néhány i smere t len adat.) — Balkányi Balogh 
Szilárd, Aesopus és F á y meséi . Debreczen, 
1891. — Prot. Szemle 1893. ( F . A . m i n t p r o -
tes táns , Rácz Kálmántól . ) — B á r t f a y kézi ra t i 
napló ja a m. n . m ú z e u m b a n , e g y k o r ú szín-
lapok és gyász j e l en t é s . 
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Fáy Antal (fáji); meghalt 1872. júl, 
30. Pesten 67 éves korában. — Munkája : 
Tentamen publicum ex doctrina religio-
nis, metaphysica, physica et história uni-
versali. Pestini, 18^1. (Augusz Antallal 
együtt.) 

Petrik B i b l i o g r . és g y á s z j e l e n t é s . 

Fáy Béla (fáji), fölbirtokos Erdélyben 
Hunyad megyében, F. Gusztáv gömör-
megyeí főispán fia; neje gróf Kún Irén 
(gróf Kún Géza nővére), kivel 1878. ápr. 
12. kelt össze. — Munkái: 1. A szeszadó 
és a mi azzal összefügg. Bpest, 1886. 
(Különnyomat a M. Szesztermelők lap-
jából.) — 2. Az agrárpolitika és az 
adórendszer. U. ott, 1888. (Különny. a 
Nemzetgazdasági Szemléből.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. — M. Nem-
zetségi Zsebkönyv I . 154- 1. 

Fáy Bertalan (fáji), Hevesmegye al-
ispánja 1787-ben, utóbb (1810.) cs. kir. 
udv. tanácsos és Turócz vármegye fő-
ispánja. — Kézirati munkája : Opus juris 
Lányianum (a m. nemzeti múzeumban). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV . 131. 
132. — Kazinczy, P á l y á m E m l é k e z e t e ( N e m z . 
K ö n y v t á r I I I . ) 

Fáy Dávid Alajos (fáji), Jézus-társasági 
áldozópap, F. Gábor alispán, kir. taná-
csos és Diószeghy Zsuzsa fia, szül. 1721. 
febr. 22. Fájón (Abauj-Tornam.), 1736-ban 
az ev. ref. hitről a katholikus vallásra 
áttért és 1740-ben Nagyszombatban a 
bölcseletet hallgatta; Bécsben a jezsuita-
rendbe lépett, hol a három próbaévet 
eltöltötte, mire tanár lett Nagyszombat-
ban ; 1753-ban mint hittérítő Dél-Ameri-
kában, különösen Quitóban működött, 
honnan hét évi működése után a portu-
gál kormány visszahívta ; azzal vádolták, 
hogy az amajanos indiánokkal a kormány 
tudta nélkül egyezményt kötött; ezért 
Pombalban börtönbüntetést szenvedett; 
hét év múlva visszanyerte szabadságát 
és kevéssel azután 1767. jan. 12. Lissa-
bonban meghalt. — Munkái: 1. Regia 
Serenissimi Archiducis Josephi indoles, 

felicitatis futurae prodromae. Tyrnaviae, 
1845. (Költemény.) — 2. Apologia P. 
Benedicti de Fonseca pro societate Jesu . . . 
(Fonseca Benőit Retratodos Jesuitas cz. 
portugál munkájának fordítása). — A M. 
Állam (1890. 260. és köv. sz.) Lisboából 
és Amerikából 1753-ban irt magyar leveleit 
közli. 

Catalogus Soc. J e s u 1765. — Catalogus B i b L 
F r . Com. S z é c h e n y i . S u p p l . I . 281. — Katona, 
H i s t ó r i a Cr i t ica XXXIX. 950. — Fejér, H i s -
t ó r i a A c a d e m i a e 67. ( h i b á s a n v a n D á n i e l n e k 
i r v a ) . — Fasciculi Ecclesiastici 1842. 303. 335. 
— Stoeger S c r i p t o r e s 78. — Nagy Iván, M a g y a r -
o r s z á g C s a l á d a i IV. 131. — Sommervogel-
Backer, B ib l i o théque de la C o m p a g n i e d e 
J é s u s . B ib l iog r . I I I . 573, 1. 

Fáy Gusztáv (fáji), földbirtokos és 
zeneszerző, F. András és Sziráky Zsuzsa 
fia; jogot végzett a a megyén kezdette 
pályáját; a nádor 1845-ben nevezte ki 
Pestmegye tiszteletbeli aljegyzőjévé, már 
1848-ban negyedik, még az évben har-
madik s 1849-ben már második aljegyző 
lett. A megyei élettől csakhamar búcsút 
vett. Apjával 1849. (okt. 1.) egyességet 
kötött, mely szerint az átadta neki gom-
bai jószágát teljes haszonélvezettel és 
birtokjoggal. Visszavonult tebát Gombára, 
a hol a gazdaságnak és szenvedélyének, a 
zenének élt. A szabadságharcz után nem 
sokára megházasodott, egyik közeli ro-
konát, Fáy Zsuzsikát véve feleségül. 
Gyenge testalkatú volt és gyakran bete-
geskedett ; végre 1866. máj. 19. Pesten 
meghalt 43. évében. — Fiesco volt első 
operája (ismert. Magy. Hirlap 1852. 684. 
685. sz.; a nemzeti szinház nem fogadta 
el előadásra, s ez esemény atyját is el-
keserítette, ki attól kezdve nem járt a 
színházba ; csupán egyszer ment el, 1857. 
febr. 7. a jubileuma alkalmából rendezett 
előadásra, mikor a Régi pénzek kerültek 
szinre). Kamilla második operája színre 
került 1865. ápr. 4. a nemzeti színház-
ban és egy darabig műsoron is volt; 
Cornaro Katalin, Cyprus királynéja cz. ope-
rájának 1. és 2. felvonását, melyet hátra-
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hagyott, 1870. máj. 19. adták a nemzeti 
színházban. — Észrevételei az eredeti 
opera biráló bizottmány levelére, Gomba, 
1852. jan. 8. (M. Hírlap 1852. 681. 685. sz.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 133. 
134. 1. — Hon 1870. 115. SZ. — Erdélyi Pál, 
F á y A n d r á s élete és m ü v e i . B p e s t , 1889. 308. 
1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Fáy István (hernath-kértsi és fáji gróf), 
a máltai uralkodó rend vitéze, zene-
művész, F. János és gr. Schmidegg Mária 
fia, szül. Péczelen Pestmegyében ; külö-
nösen zongorajátékáról volt hires. Meg-
halt 1862. márcz. 17. Fülesen Sopron-
megyében 56. évében. — Mint iró számos 
értekezést irt, igy a Budapesti Híradóba, 
Századunkba, a Magyar Sajtóba (1856. 
141. 145. 146. sz.), Hölgyfutárba (1852. 
62. sz. Nemzeti zenénk ügyében, 1854. 
226. sz. Egy szó a magyar operáról), a 
Nagy Világ Képekben (1855. Csermák 
Antal), a Délibábba (1853. Néhány szó a 
tárogató sipról), a Vasárnapi Újságba 
(1858—59. F. I. gr. véleménye Liszt 
Ferencz legújabb állításairól, Volt-e a 
czigányok között zeneszerző, Felszólítás 
Magyarország czigánybandáihoz, F. I. vég-
válasza az újabbkori zeneszerzőket ille-
tőleg, 1860. A Rákóczy-induló eredete.) — 
Müve : Régi magyar zene gyöngyei cz. 
becses gyűjtemény 1857—60 körül jelent 
meg Bécsben s a mult és jelen század 
híres zeneszerzőinek válogatott zenemű-
veit foglalja magában ; (a Rákóczy-induló 
keletkezésére nézve, valamint Rákóczy 
czigányáról, Barna Mihályról, és ennek 
unokájáról, Czinka Pannáról fontos ada-
tokat találunk ez Öt füzetből álló gyűj-
teményben, mely teljesen megvan a 
nemzeti múzeumban.) — .Kéziratban 
maradt: A magyar zene története. — 
Arczképekőnyomatban: Clarot I.-tóll844. 

Pest-Ofner Zeitung 1856, 149. SZ. — Danielik, 
M. í r ó k I I . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa -
l á d a i I V . 131. 1. — Hölgyfutár 1862. 35. SZ. — 
ságh József, M. Z e n é s z e t i L e x i k o n . B p e s t , 
1879. 104. — 31. Akad. Értesítő 1862. I . 28L. 1. 
— 31. Könyv-Szemle 1879. 2C9. 1. é s g y á s z j e -
l e n t é s . 

Fáy József, erdélyi származású ev. 
ref. theologiai tanuló volt Leidában és 
Utrechtben (1734—37). — Munkái: 1. 
Dissertatio theol. de Fovea sine aquis. 
Ex Zachariae cap. IX., versu 11. Lugd. 
Bat., 1737. — 2. Dissertatio theol., de 
quatuor animalibus Apocalypticis. U. ott, 
1737. 

Weszprémi, S u c c i n c t a M e d . B i o g r . I V . 136. 1. 

Fay Márton, ág. ev. lelkész, szül. 
1724. szept. Bolkácson (Bulkesch) Kis-
Küküllő-megyében, hol atyja földmivelő 
volt; 1740-ben a medgyesi gymnasium-
ban kezdte tanulását; honnét 1747-ben 
a ballei egyetemre ment és 1749-ben 
mint kántor és leányiskolái tanító a med-
gyesi ev. egyháznál szolgált, hol egyházi 
énekszerzéssel és egyházi dalok megzené-
sítésével is foglalkozott. 1757. jún. segéd-
lelkész lett a medgyesi templomnál; 1758. 
ápr. 24. lelkész Sárosban (Medgyesszék). 
Meghalt u. ott, 1786. márcz. 13. mint 
fő- syndikus. — A legjelentékenyebb gyűj-
tők egyike volt, kinek Erdély történetére 
vonatkozó eredetiekből és másolatokból 
álló oklevél-gyűjteménye 26 ívrét kötetre 
megy ; és pedig Codex Privilegiorum (1223 
—1773.) 9 kötet, Codex epistolarum (1539 
—1699. számos oly darabok, melyeknek 
eredetije már nem találhatók föl); Codex 
Actorum Synodalium 1554—1779, négy 
kötet; Compendium actorum synodalium 
ab a. 1765—1770; História manuscripta 
ecclesiastico-politico-diplomatica, két kötet 
(Bevezetésül: G. Haner História ecclesia-
rum mspta in §-os redacta, auctorumque 
allegata post §-os collocata, multisque 
Privilegiis et aliis Documentis aucta et 
continuata per M. Fay usque 1703.); 
Codex Causarum sive Processuum deci-
malium, 685 lap; Historisch-diplomatisch-
kritische Erörterung des dem Clero Sax. 
bebürdungsmässig aufgelegten und seit 
1283—1784 innerhalb 499 ganzer Jahre 
beständig theils gedoppelt, theils gezwun-
gen praenumerando abgetragenen, plena-
rie bezahlten Census cathedratici und 
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anderer vielen Taxen, entworfen von M. 
Fay, 1784 den 21. April, 186 lap ; máso-
latok négy kötetben (Graffius, Honter, 
Hermann Dávid, Ziegler és Haner mun-
kái); Rudera Census S. Martini Saxonum 
Transsilvaniae praeprimis Fundi eorun-
dem Regii historico critico diplomatica, 
exquisita et collecta, observationibusque, 
quoad fieri potuit, simul illustrata per 
M. Fay, 48 lap ; Miscellanea két kötet 
(Az I. kötetben többi közt, F. munkái: 
Entwurf alles dessen, was in denen den 
Bolgatschern und Seidnern dienenden 
Privilegiis von 1413—1615 inclusive ent-
halten, punktweise herausgezogen und 
aus der siebenbürgischen Historie in 
etwas beleuchtet 1768. den 25. Nov.; a 
II. köt. Positionestempore electionis novi 
Superintendentis 1778, 16. Mártii in Syno-
dati Congregatione publica ob contro-
versiam de vocato Pastore Cibin. Dan. 
Filtsch in Pastorem Birthalbensem decli-
nandam, tenendae ac necessario obser-
vandae generales historico ecclesiasticae... 
gen. Synodo propositae et conceptae; 
Jus educillationis Clero Saxonum Fundi 
regii eidem sine aliquo tributo aut censu 
alicui pendente sub nomenclatione immu-
nitatis etemolumentorum annuorum com-
petente adsertum . . . 1780 dieb. Aug. ; 
De decimis Pastorum et Diaconorum 
Fundi Saxonum Regii ex propriis agris 
et vineis eorum proveniendis neque in 
integrum, neque in aliqua parte seu 
Quarta Fisco Regio nullibi adserta Obser-
vationes historico - diplornaticae d. 20. 
sequ. Decembr. 1782. 

Trausch, Scl i r i f ts te l ler-Lexikon I. 293. — 
Programm des evang . G y m n a s i u m s A. B. in 
Mediascli 1873. 63. — Allgemeine Deutsche 
B iograph ie VI. (Teutsch.) — Zimmermann 
Franz, Handsch r i f t l i che U r k u n d e n - S a m m -
lungen . H e r i n a n n s t a d t 1884., 17. 1. 

Fáy Pál (fáji), országgyűlési követ 1790 
—91-ben és tornai alispán volt 1802-ig. 
Meghalt 1803-ban. — Munkái: 1 .Elabora-
tum de statu antiquo, et recentiori, ac fu-
tura coordinatione oppidorum. Hajdonica-

lium(Posonii, 1826. Opusdeputat. regnico-
laris 12.) — 2. Projectum de regulatione 
zingarorum. (U. ott. 1826. Opus dep. regn. 
19.) — 3. Projectum, continens regulás 
et ordines politicos in negotio sanitatis. 
(U. ott, 1826. Opus dep. regn. 20.) 

Schematismus R. Hungáriáé 1791—1801. — 
Petrik B i b l i o g r . I . I I . 31. Kurír 1803. I I . 8. SZ. 

Fayer László jogi doktor, egyetemi 
tanár, szül. 1842-ben Kecskeméten; a 
budapesti egyetemen végezte a jogi tan-
folyamot és 1870-ben jogi doktor, 1874-
ben ügyvéd lett; gyakorlatot folytatott 
1882-ig. 1873-ban a budapesti egyetemen 
magántanári képesítést nyert a bűnvádi 
eljárásból, melyet azóta előad. 1886-ban 
a rendkívüli tanári czím adományoztatott 
neki. Büntetőjogi seminariumával jogi 
szakoktatásunkban meghonosította a se-
minariumi rendszert. F. egyike volt a 
magyar jogászegylet alapítóinak, mely 
egyletnek tizenkét évi fennállása óta 
titkára. Gyorsírással is foglalkozott, 1866-
ban a budapesti magyar gyorsiró-egylet 
egyik alapító tagja s országgyűlési gyors-
író volt; majd a gyorsírás-tanárokat 
vizsgáló bizottság tagja lett; az ország-
gyűlési gyorsiroda szervezésekor elsőrendű 
gyorsírónak neveztetett ki. — 1870-ben 
a M. Themis-nek, 1880-tól a Jogtudomá-
nyi Közlönynek lett főmunkatársa. Szá-
mos értekezései közül kiemeljük : Az 
esküdtszékről, A correctionalisatióról, A 
bűnsegédről sat. A Pallas nagy Lexiko-
nának is munkatársa. — Munkái: 1. A 
szóbeli eljárás és a gyorsírással. Pest, 
1870. (Dr. Feyer László névvel.) — 2. A 
bűnvádi eljárásunk reformjához. Bpest, 
1884. — 3. Bűnvádi eljárás a törvény-
székek előtt. Szokásjogi forrásokból össze-
állította. U. ott. 1885. (2. átalakított és 
bőv. kiadás: A magyar bűnvádi eljárás 
mai érvényében. Átalakította és bővítette. 
U. ott, 1887.) — 4. Bűnügyi esetek se-
minariumi használatra. U. ott. 1888. 
(2. átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1893.) 
— 5. A Pribil esethez. U. ott, 1888. 
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(Bővített lenyomat a Jogtud. Közlönyből.) 
— 6. Büntetési rendszerünk reformja. 
U. ott. 1889—92. Három füzet. — 7. Bün-
tetési és börtönrendszerünk reformja. 
U. ott, 1891. (M. Jogászegyl. Értek. VI. 
11. Többekkel együtt.) — Szerkesztette 
aGyorsirási Évkönyvet 1866-ra és 1867-re, 
a Gyorsírászati Lapokat 1870-ben (Feuer 
László névvel), a M. Themist 1870. jan. 
6-tól decz. 25-ig, a Döntvények gyűjte-
ményét 1876-tól, az Igazságügyi törvé-
nyeket 1877-ben Budapesten. 

Acta r eg . scient . un ivers i ta t i s h u n g . Buda-
pes t iens i s 1876. I . 30. 1877. I. 32. 1884. I. 68. 
1, — M. Könyvészet 1876.1879—80.1884—85.1887— 
89. 1891. — Kapczy, G y o r s í r á s 30. 1. — Acsády 
Az A t h e n a e u m Kézi -Lexikona I., önélet-
r a j z i ada tok és Gopcsa László szives közlése . 

Faylné (Hentaller Mariska), szül. 
1856. júl. 7. Jászberényben, F. Frigyes 
zenetanár (ki 1879. nov. 27. meghalt) [ 
özvegye. — Az ifjúsági irodalommal fog-
lalkozik ; meséi, regéi, elbeszélései s ver-
sei 1879 óta a Lányok Lapjában és Hasz-
nos Mulattatóban jelennek meg. Czikke 
a Fővárosi Lapokban (1891. Az első ma-
gyar királyné sírja.). — Munkái: 1. Me-
sék és regék tiz képpel. Bpest, 1883. — 
2. Kis mesék, népmesék, regék és elbe-
szélések, színes képekkel. U. ott, 1884, 
— 3. Kedvencz könyvem, mesék és ver-
secskék kis gyermekek számára. U. ott, 
1884. (Színes képekkel.) — 4. Hetedhét 
országon túl. Kis gyermekeknek. U. ott, 
(1886.) — 5. Mesék a fonóból. Gyermek-
és népmesék. Mikszáth Kálmán elősza-
vával. U. ott, (1886). — Hol volt, hol 
nem volt. Gyermek-mesék. Mikszáth K. 
előszavával. U. ott, (1886.) — 7. Mesék 
és regék gyermekek számára. Tiz képpel. 
U. ott, 1888. — 8. Kis mesék. Népmesék, 
regék és elbeszélések gyermekek számára. 
Számos szines képpel. U. ott, 1889. — 
9. A magyar Írónőkről. Arczképekkel. 
U. ott, 1889. (2. kiadás. U. ott, 1889. Ism. 
Kath. Szemle és Nemzeti Nőnevelés.) 

V. Könyvészet 1883—84. 1886. 1888. és önélet-
r a j z i ada tok és gyász je len tés . 

Fazakas (Fazekas) Sámuel (pávai), 
orvosdoktor, Kővár vidék rendes főorvosa 
s táblabírája, a bécsi egyetemen tanulta 
az orvosi tudományokat és ott 1805. jún. 
12. orvosi oklevelet nyert. — Czikke: A 
homöopathiának dicsérete. (Nemzeti Tár-
salkodó 1830. 265. 273. 281. 393. 1.) — 
Munkái: 1. Deductiones actionum ho-
minis et civis; organismo et systemali 
planetarum conformis. Magno-Varadino, 
1806. (F. S. jegygvel.) — 2. Summás 
értekezés a pestisről, annak tulajdonsá-
gairól, eredetéről, magános és köz ellen-
zőiről . . . Kolozsvár, 1824. — 3. Galatea, 
a Florian úr első könyvéből a magyar 
ifjúságnak fordítva még 1811-ben. U. ott, 
1825. (Végén S. M. Berkeszen 1811. eszt. 
hosszú éjjelén.) 

M. Kurír 1805. I l i . 275. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Fazekas Elek, premontrei kanonok-
rendi gvmnasiumi tanár, szül. 1836. febr. 
23. Pécsett; 1858-tól tanár és 1871-72-
ben állami főreáliskolai igazgató-tanár 
volt Székely-Udvarhelyen, honnét az 1875 
—76. tanév kezdetén a fehértemplomi 
gymnasiumhoz távozott; 1877. ápr. 20. 
a bajai gymnasiumhoz helyezték á t ; de 
itt sem maradt sokáig ; a rendből is ki-
lépett és hivatalnok lett. — Programm-
értekezései a székely-udvarhelyi főreál-
iskola Értesítőjében (1872. Tanügyi szét-
tekintés, 1873. Udvarhelyszék nyelvjárása), 
a fehértemplomi gymnasium Értesítőjé-
ben (1876. Mikép kezeltetett gymnasiu-
mainkban a magyar nyelv és mik szük-
ségesek annak sikeres tanításához ?) 

Felsmann N é v k ö n y v e 187:1. 121. — Szüllössy, 
Szerzetes Rendek 1. 23. 1. 

Fazekas György, ev. ref. lelkész, szül 
Nagy-Kállóban, hol atyja F. György lel-
kész volt; 1787. ápr. 26. Debreczenben 
az iskolai törvényeket aláirta s 1797— 
98-ban főiskolai senior volt; azután kül-
földi akadémiákon tanult; hazajövetele 
után atyja mellett segédlelkész lett: 1801. 
febr. 22. a nagy-kállói egyház megválasz-
totta rendes lelkészének; sok és nagy-

7. ív sajtó alá adatott 1893. jún. 13. 
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mérvű építkezéseket tett a kallói ekklé-
zsiában, uj leányiskolát szervezett, új 
fiúiskolát építtetett sat. Az ottani gymna-
siumi tanításra halála napjáig nagy gondja 
volt. A vármegye táblabírája, tractuaíis 
al-, majd főjegyző és assessor, 1831-től 
esperes. Meghalt 1843. decz. 6. Nagy-
Ivállóban 73. éves korában. — Czikke: 
A szőllő fajtákról (Tudom. Gyűjt. 1836. 
VIII.) — Munkája: Keresztyéni ssent 
elmélkedés az érdemes emberek eránt 
való tiszteletről és szeretetről, melye t . . . 
néh. Ujvárv Désy Mihály urnák utolsó 
tisztességtétele alkalmatosságával jun. 7. 
1826. elmondott. Debreczen, 1826. 

Görömbei Péter, A n a g y - k á l l ó i e v . r e f . e g y -
ház tö r téne te . Sá rospa t ak , 1882. 173. 1. — 
Petrik Bibl iogr . és Baköczy J á n o s szíves 
közlése. 

Fazekas István, ev. ref. lelkész, szül. 
1742. szept. 5. Debreczenben, hol 1758. 
ápr. 27. az iskolai törvényeket aláirta; 
1769-ben főiskolai senior volt; Svájczban 
tanult és 1772-ben pappá szenteltetett, 
mire Sárándon negyedfél. Nagy-Kálióban 
1775-től 1779-ig, azután Diószegen volt lel-
kész, hol 1812. máj. 2. meghalt. Jellemzésére 
a Hazai s Külf. Tudósítások nekrológjá-
ban ezeket írja : Élete módja felette egy-
szerű, társalkodása nyájas, víg és hol 
kellett, oktató, erkölcsi hivatalához s 
tisztes korához illők voltak, tanításaiban 
úgy egyesítette a tudományt és popula-
ritást, hogy hallgatói haszonnal és gyö-
nyörűséggel mulathattak prédikácziói alatt. 
Ilyen vala az a tanítása is, melyet 1804-
ben Bihar vármegye rendei előtt Vára-
don az ausztriai császárság örömnapján 
tartott. A superintendentia minden ne-
hezebb dolgaiban őt tisztelte meg opera-
tumainak kidolgozásával. — Irt latin és 
magyar verseket, fordította Youngot, de 
ez utóbbi művét félben hagyta, mikor 
Péczeli hasonló munkája megjelent. Egy 
eredeti levele Tóth Ferenczhez irva 1808. 
ápr. 26. megvan a m. n. múzeumban. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1812. I I . 10. S z . 
— Molnár, Diószegi egyház tör ténete . — 

Görömbei Péter. A nagy-ká l ló i ev. re f . e g y h á z 
tör ténete 172. 1. — Kazinczy Levelezése I I . 
I I I . és Bakóczi J á n o s szíves közlése. 

Fazekas József, köztársadalminak ne-
vezi magát munkáinak czímlapján. — 
Munkái: 1. A magyarok 4200 éves ere-
dete Árpád korig. Bpest, 1884. — 2 
Népszerű költészet korunkhoz. U. ott, 
1886. — 3. Nazarenus missio. U. olt, 
1887. — 4. Néptársadalmi nyelvtan, 
melyben minden betű sajátos értelemmel 
bír, ennélfogva 24 óra elég a közforgalmi 
nyelv megtanulására 20 leczkében. I. 
leczke. U. ott, 1891. — 5. Bolond pász-
tori táska . . . 

V. Könyvészet 1890 . 

Fazekas Lajos, ev. ref. tanító volt 
Nagy-Kőrösön, hol a IV. elemi osztály-
ban tanított és a vasárnapi iskolának 
felügyelő tanára volt 1870-ig. — Czikket 
irt a Vasárnapi Újságba. (1859.) — Mun-
kája : Warga János, Kézi abc és elemi 
olvasó-könyvecske. Protestáns népiskolák 
számára. 5. kiadás. Javítva kiadta tanít-
ványa . . . Kecskemét, 1858. 

Petrik Bibl iogr . 

Fazekas Mihály (miskolczi), főhadnagy 
és városi pénztárnok, F. Mihály és Nagy 
Mária fia. szül. 1766. jan. 6. Debreczen-
ben; iskoláit szülővárosában kezdte meg; 
1779-ben befejezte a gymnasium VI. osz-
(ályát. 1781. ápr. 20. a törvényeket alá-
irta (subscribált), az az alávetette magát 
a kollégium törvényeinek s ezek értelmé-
ben a tanárok iránt engedelmességre és 
hűségre kötelezte magát; ezzel egyúttal 
a felsőbb iskola hallgatói közé lépett; 
tanárái voltak : P. Szathmáry István, a 
híres Hatvani István, Varjas János és 
Sinai Miklós. Azonban a fiú, valami 
mellőztetés miatt, összezördült tanárai-
val és 1782. ápr. 16. beállott a 84. lovas 
ezredbe önkéntes közlegénynek; ott volt 
századával a török háborúban, de nem 
vett az egész hadjáratban részt, mert 
ezrede csak mint kisegítő rendeltetett 
Moldvába az 1790. év tavaszán ; F. részt 

I d . S z i n n y e i J . , M a g y a r í r ók I I I . 
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vett a franczia háborúban is s a Rajná-
nál harczolt, s ekkor rövid idő múlva fő-
hadnagyi rangot nyert. Azonban szelid, 
csendes, magába vonult természete nem 
igen kedvelte a harczi életet és 1796-
ban örömmel vált meg a megunt rossz-
tól. Katonáskodása idejéből jellemét a 
legszebb szinben feltüntető adatkát is-
merünk, Egy franczia városban a meg-
szálló osztrák csapatnak szabad sarcz 
volt engedve. F., a ki e csapatban volt, 
egy uri házhoz ment be, hol közeledtére 
rémülettel voltak eltelve ; de az udvarias 
katona köszönt, megpillantotta a könyv-
tárt s egy könyet vett ki; leült és olvasott 
a sarcz idő leteltéig; ekkor visszateszi, 
meghajtja magát s távozik. A meghatott 
házi úr a hála könyűivel sietett utána 
s legalább emlékül arany órájának el-
fogadására kényszerűé a nemes lelkű 
ellenséget. Később nyugalomba lépett és 
szülővárosába tért vissza, hol a mezei 
gazdálkodásnak élt és mint városi s 
kollégiumi pénztárnok hivataloskodott. 
Családi életéről nagyon keveset tudunk; 
feleségül birta Weszprémi Istvánnak, a 
hires debreczeni orvosnak egyik leányát, 
a ki gyermek nélkül nemsokára özvegyen 
hagyta, mire F. egyik nővére társaságá-
ban lakott. Különösen szerette a botanikát 
és e mellett verselgetett. A füvészetre 
két sógora Földi János és Diószegi Sámuel 
buzdították. 1807-ben egyházi gondnokká 
is megválasztották. A debreczeni körnek 
is tagja volt; Csokonai csaknem minden-
napos volt F. házánál és Kazinczyval 
jó barátságban élt és vele levelezett. 
Kazinczy, Csokonai munkáinak kiadásá-
nál Fazekast választá maga mellé szer-
kesztő társul; az ebből keletkezett Arka-
diapörben, mely a Hazai s Külföldi Tudó-
sításokban évekig tartott, a debreczeni 
közvéleményt F. képviselte s ő harczolt 
a lapban Kazinczy ellen, habár névtele-
nül. Fábián Gábor szerint a Mondolat 
írásában is volt része. Utolsó éveiben 
nagyon elbetegesedett, a katonaság okozta 

csúzos bántalmakhoz még makacs gyo-
morbaj is járult. Meghalt 1828. febr. 23. 
Debreczenben. Budai Ézsaiás mondott 
fölötte gyászbeszédet. 1865-ben a pesti 
egyetem botanika tanára az itteni füvész-
kertben az ő és Diószegi emlékezetére 
szerény csepkőtalapzaton egyszerű rövid 
oszlopot emelt: Diószegi és Fazekas 1865. 
felirattal. — F. indította meg a Debre-
czeni kalendáriumot, melyet haláláig szer-
kesztett ; itt közölte néhány versét ren-
desen F. M. alájegyzéssel. — Munkái: 
1. Magyar füvészkönyv, mely a két ma-
gyar hazában találtatható növények-
nek megismerésére vezet, a Linné alkot-
mánya szerént. Debreczen, 1807. Két rész. 
(Diószegi Sámuellel dolgozta ki.) — 2. Or-
vosi füvész-könyv mint a magyar füvész-
könyv praktikai része. U. ott, 1813. (Neve 
ugyan nem fordul elő a czimlapon, azon-
ban , hogy neki is része volt benne, kételked-
nünk nem lehet, miután ez kitűnik az előb-
beni munka előszavából. E két munka 
megállapította a magyar füvészet nomen-
claturáját. mely a magyar nyelvészek 
előtt mai napig is irányadó; a szerző 
ugyanis fölhasználta a népies elnevezé-
seket és ha szükséges volt, alkotott ugyan 
új neveket, de mindig népies gyökökből 
vagy népies észjárásból és a növény tu-
lajdonságaiból merítve.) — 3. Ludas 
Matyi, egy eredeti magyar rege négy 
levonásban. Mi ezen Ludasnak az ára ? 
Ő biz az apja Lelkének sem alább hár-
mát, egy kurta forintnál. 1815-dik Esz-
tendőben. Hely n. Ez első kiadás, mely 
rendkívül nagy ritkaság, úgy hogy még 
Toldy sem ismerte, gyűjteményemben meg-
van ; ezen kiadás Bécsben a szerzőnek 
tudta nélkül jelent meg; a szerző kezébe 
jutván, 1815. nov. 15. levelet irt Kere-
keshez Bécsbe (az eredeti levél-gyűjtemé-
nyemben), melyben tudatja vele, hogy a 
Ludas Matyit még 1804 ben irta ugyan, 
de miután az 18ü5-ben Kazinczynak tet-
szését nem nyerte meg. nem szánta ki-
adásra s most restelvén a dolgot, újra 
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átdolgozta s Kerekes előszavával (1816. 
jan. 12.) jelent az meg 1817. jún., F. M. 
kezdőbetűkkel a czimlapon, mint második 
megjobbított kiadás. 8 rét egy íves füzet-
ben négy fametszettel, rajzolt borítékkal 
•és 36 kron árulták. «Minden ebből be-
jövendő pénzt» mint a mellé ragasztott 
Híradás tudtúl adja, a kiadó a szombat-
helyi s körmendi tűzkárosultak fölsegé-
lésére fordította; 3. kiadás, Buda 1831. 
Ezután sok kiadást ért és a ponyvára 
kerülve eljutott a nép közé. A Vasárnapi 
IJjság is kiadta 1884-ben az eredeti raj-
zokkal és Mátray Lajos Szatmárt, 1891. 
{Sok hibával. Ism. Sebestyén Gyula az 
Egyet. Philol. Közlönyben). Balogh István 
színdarabot irt belőle, melyet többször 
adtak elő, utoljára 1872-ben Pesten a 
Miklósi társulata; ebből dolgozta Tatái-
Péter : Ludas Matyi élete és kalandjai. 
Tündéries szép história 13 képpel cz. 
munkáját. — 4. Csillag óra. melyből a 
ki a jelesebb álló csillagokat esmeri. az 
esztendőnek minden tiszta éjjelén és 
annak minden részeiben, megtudhatja, 
hány óra és fertály légyen. Debreczen, 
1826. — 5. Fazekas Mihály versei. 
Öszveszedte Lovász Imre. Pest, 1836. — 
F. M. irta az ev. ref. énekeskönyvében 
a 127. éneket. Versei közül még életében 
megjelent egy a Hebe-ben (1825.) és 
halála után Ináncsi Pap Gábor többet 
közölt a Koszorúban (1830.); ismeretlen 
verseit kiadta Mátray Lajos, F. élete és 
munkáiban (Debreczen, 1888.), a ki több 
idegen költeményt is neki tulajdonít. — 
Levelei Debreczenből Kazinczy Ferencz-
hez, 1805. aug. 20. (Kazinczy Levelezése 
III.), Kerekes Ferenczhez 1815. nov. 24. 
(Delejtű 1859. 286. 1.), Fodor Gerzsonhoz, 
1826. ápr. 22. a Figyelőben (V. 1878.). 

31. Kurír 1828. I . 18. Sz. — Hazai s Külföldi 
Tudósítások 1828. I . 20. SZ. — Tudom. Gyűjt. 
1828. 223. 1. — Jelenkor 1840. 90. SZ. — Társal-
kodó 1840. 98. 99. SZ. 1841. 12. 13. SZ. — Toldy 
Ferencz K ö l t é s z e t T ö r t é n e t e 405. — Csokonai 
Album 42. 223. 239. 1. — Kazinczy Ferencz, 
P á l y á m Emlékezete 52.53.1. (Nemzeti K ö n y v -

tár III.) és M. P a n t h e o n 379. (u. ott, XXXVI.) 
— Egyetemes Hí. Encyclopaedia V I I I . 185. 1. 
(Vass József . ) — Figyeló^l^XHJC,. 18. Í V J 2 7 , 
V. 1878. 5. 1. — TCalmán Farkas, É n e k l ő k a r . 
Bjrest; 1880. 19. 1. — Fővárosi Lapok 1888. 
300. sz. (Id. Sz innyei József , F . M. és Ludas 
Matyi ja , k ü l ö n n y o m a t b a n i s ) ; 307. 308. 321. 
324. 341. SZ. 1889. 43 . 46. s z . — Egyetértés 1888. 
333. s z . — Mátray Lajos, F . M . é l e t e é s m u n -
k á i . D e b r e c z e n , 1888. — Beöthy Zsolt, M . 
Nemzet i í r o d . Tör t . I smer t . I . — Bud. Hirlap 
1890. 129. s z . — Petrik B i b l i o g r . — 31. Könyvé-
szet 1890. 

Fazekas Miklós. L. Bogáthi Fazekas 
Miklós. 

Fazekas Sámuel. L. Fazakas Sámuel. 
Fazekas Sándor, reáliskolai igazgató-

tanár, szül. 1849. nov. 29. Szentesen 
Csongrádmegyében szegénysorsu ev. ref. 
szülőktől; a gymnasium hat osztályát 
szülővárosában, a VII. és VIII.-at Hód-
Mező-Vásárhelyen az ev. ref. főgymna-
siumban végezte. 1872—75-ig a budapesti 
egyetemen kiválólag történelmi s föld-
rajzi, mellesleg nyelvészeti, bölcseleti s 
politikai előadásokat hallgatott. 1875. 
aug. végén a debreczeni kereskedelmi 
társulat az általa föntartott kereskedelmi 
középiskolához, mely most már kereske-
delmi akadémiának neveztetik, rendes 
tanárnak választotta meg; 1877. máj. 
tanári vizsgát tett. 1882-ben a debre-
czeni városi reáliskolához rendes tanár-
nak, 1883-ban pedig ugyanazon taninté-
zet igazgatójának választatott meg. A 
debreczeni városi reáliskola 1891. szept. 
állami kezelésbe vétetvén át, az intézel 
igazgatóságával csak ideiglenesen bízatott 
meg és végleges igazgatóvá 1893. jan. 29. 
neveztetett ki. — A budapesti bölcseleti 
kar 1875-ben a Schwartner alapból 100 frt 
pályadíjjal jutalmazta: A köznemesség 
szereplése a magyar országgyűléseken 
Mátyás halálától János király megválasz-
tatásáig cz. munkáját, melyből egy kis 
rész átdolgozva, idézetek nélkül, mint a 
debreczeni felolvasó körben 1888. jan. 25. 
felolvasás: Pártküzdelmek az 1525. és 
1526. évi országgyűléseken cz. a Debre-

8* 
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ezen cz. lapban (1888. 34—38. sz.) meg-
jelent. — Társadalmi, közoktatási s tan-
ügyi kérdésekről több czikke jelent meg 
névtelenül vagy neve alatt a Debreczen-
Nagyváradi Értesítőben, Debreczeni Ellen-
őrben (1885-ben Reáliskolánk ügye, Reál-
iskolánk gyógyítgatása, névtelenül sat.), 
az Ébresztőben, a Nagyváradban (1876 
—1877. a kereskedelmi szakoktatásról 
hosszabb czikk) és a Debreczen-Hajdu-
megyei Közlönyben (1877. II. 5. 7. sz. 
Az iparos iskoláról és Az iparos-iskola 
tantárgyai. Programmértekezései a deb-
reczeni főreáliskola Értesítőjében (1883. 
A történelem tanítása a középtanodák-
ban, különnyomatban is, 1885. Néhány 
őszinte szó a debreczeni városi reáliskola 
kiegészítése érdekében, külön nyomatban 
is, 1887. A latin nyelv a reáliskolákban, 
Debreczen sz. kir. város reáliskolájának 
története, tekintettel a többi reáliskolák 
múltjára I. közlés, A németországi reál-
iskolák fejlődésének vázlata, 1888. II. köz-
lés : A magyar középiskolai oktatás váz-
lata a XVIII. században, tekintettel a 
reálirány fejlődésére, 1890. Mire valók 
a reáliskolák ? 1891. Adatok a debreczeni 
reáliskola államosításának történetéhez.) 
— Szerkesztette a debreczeni Kereske-
delmi Lapokat 1880. jan. 1-től szept" 
végéig Zalai Márk tanártársával, okt. 1-től 
egyedül adta ki a lapot és szerkesztette 
nov. 27-ig; decz. 4-től Kereskedelem és 
Ipar czímmel 1881. márcz. 26-ig, mikor 
a lap megszűnt; a debreczeni reáliskola 
Értesítőjét 1883—1884 óta szerkeszti s 
s ebbe az évi történelmi adatokat min-
dig ő irja. 

Magyar Könyvészet 18S3. é s Ö n é l e t r a j z i 
ada tok . 

Fänrich Antal Károly, pozsonyi pol-
gár. — Munkája : Das eröffnete Geheim-
niss der Natur, welches lehrt, wie der 
edle Ackerbau und die Gärtnerei zu ver-
bessern sind, dass ein Samenkörnlein bis 
dreihundertsechzig sich vermehrt, ohne 
dass sich die Ausgaben vermehren. Press-

burg, 1802. (Batthyán Tódor grófnak van 
ajánlva. 2. kiadás. U. ott, 1805.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fäszl Kristóf. — Munkája: Rede bei 
dem Dankfeste, welches den 2-ten Herbst-
monats, als am jährlichen Gedächtniss-
Tage der Eroberung Ofens gehalten wor-
den. Ofen, 1767. 

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

Fechtel János, bölcseleti doktor, szat-
mári püspök-megyei áldozópap és főgym-
nasiumi tanár, szül. 1859-ben Munkácson 
Beregmegyében; 1883-ban szentelték föl 
miséspappá ; 1886 óta tanítja a történel-
met és latin nyelvet a szatmári kir. kath. 
főgymnasiumban. — Munkája: Nagy 
Károly frank király és római császár 
uralkodásának történelmi fontossága.Sza-
mosujvár, 1885. 

M. Könyvészet 1886. — Wutz N é v k ö n y v e . — 
Schematismus Szatmáriensis. 

Fedák Ferencz Orbán, premontrei 
kanonok-rendi áldozópap és tanár, jászói 
abaujvári származású ; 1839-ben gvmna-
siurni tanár volt Rozsnyón, 1843-ben a 
humaniórák tanára és hitszónok ugyan-
ott, 1847-ben Kassán; 1850-ben az újon-
nan átalakított kassai gymnasiumban a 
latin és magyar nyelvet tanította, 1854-
ben Eperjesen a magyar irodalomtörté-
netet és történelmet; 1857-ben jászói 
jószágigazgató, házgondnok és préposti 

í levéltárnok volt. Meghalt 1874. decz. 29. 
Jászon 61 éves korában. — Munkái: 1. 
Ode honoribus ill. ac rev. d. Dominici 
e com. Zichy de eadem et Vásonkeő, 
episcopi Rosnaviensis, munus suum a. 
1841. die 30. Maii solemni ritu capes-
sentis. Rosnaviae, 1841. — 2. Dalkoszorúy 

melyet nagys. jeszeniczei Jankovits Antal 
í urnák, tek. Gömör és Kis-Hont törv. egye-
sült vármegyék főispán-helyettesi szé-
kébe 1844. tavaszutó 20. történt beigta-
tása ünnepélyén a rozsnyói kir. gymnasium 
tisztelettel nyújtott. U. ott. — 3. Zengzet 
mélt. és főtiszt, kisaponyi Bartakovics 
Adalbert urnák, rozsnyói megyés püspök 
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tiszteletére főpásztori székébe ünnepélyes 
beigtatása alkalmával, a rozsnyói kir. 
középtanodától szentelve, Sz. Iván hava 
24. 1845-ben. — 4. Imádd az Istent. 
Imádságos könyv a keresztény kath. ifjú-
ság számára. Kassa, 1850. 

Schematismus C a n o n . R e g . O r d . P r a e m o n -
s t ra tensis de Castro Jaszó. Cassoviae, 1891. 
136. 198. 1. és gyászje lentés . 
Feer Zsigmond, ev. ref. gymnasiumi 

tanár, 1848—49. honvéd-főhadnagy; ké-
sőbb a szatmári ev. ref. gymnasiumban 
nyelvtanár volt. Meghalt 1890. jan. 28. 
Debreczenben. — Munkája: A reförmá-
csió bajnokai.. . 

Debreczen, 1890. 26. s z . 

Feger József (Placidus), szent Bene-
dek-rendi áldozópap, pápai titkos kamarás, 
szül. 1804. aug. 15. Selmeczen; a böl-
cseletet és theologiát Nagyszombatban 
hallgatta; 1828. okt. 25. mint Esztergom-
főmegyei pap fölszenteltetett; több évi 
káplánkodás után a pozsonyi seminarium 
igazgatója és nyolcz év múlva a bécsi 
Pázmán-intézet aligazgatója lett. 1860. 
aug. 15. óta a felső-ausztriai lambachi 
szent Benedek-rendi apátságnak tagja s 
1864. szept. 25. letette az esküt; több 
évig volt a szerzet növendékeinek mestere 
s elnöke a szent olvasó-társulatnak. Je-
lenleg mint kiérdemült jubiláris pap és 
1878. nov. 3. óta a linczi püspök egyházi 
tanácsosa működik. — Munkái: 1. Jesus 
Christus im Leiden und in der Aufer-
stehung unser Vorbild. Eine dogmatisch-
moralische Betrachtung. Pressburg, 1845. 
— 2. Der Geist unserer Zeit und des 
wahren Christenthums. U. ott, 1846. — 
3. Teophilus, oder des Jünglings erste 
Lebensweihe. U. ott, 1848. — 4. Mane 
nobiscum, seu preces salutae ad foven-
dam pietatem cleri junioris. U. ott. 1850. 
— 5. Coelestina, oder Lebensweihe der 
Jungfrau. Regensburg. 1850. — 6. Der 
kath. Pilger in Rom. U. ott, 1855. — 
7. Culta Deo et hominibus placens con-
versatio. In usum cleri junioris. U. ott, 
1856. — 8. Gott mein Antheil in Ewig-

keit. U. ott, 1858. — 9. Handbüchlein 
der Rosenkranz - Erzbruderschaft. Linz, 
1862. — 10. Die Geheimnisse des Rosen-
kranzes. U. ott, 1864. — 11. Fasciculus 
florum maialium. U. ott, 1866. — 12. 
Einige Weizen-Aehren vom Acker des 
Herrn. Wels, 1879. — Kéziratban: Bre-
viloquia (aphorizmák), Einige Worte über 
die klösterliche Schweigsamkeit, Die letzte 
Station (aphorizmák). 

Szöllössy, S z e r z e t e s R e n d e k I . 65. — Scrip-
tores O r d . S. B e n e d i c t i 85. — Catalogus B i b l . 
J o a n n . Card. Simor 412. — Peirik Bibliogr. 

Fegyverneki (P.) István, ev ref. theo-
logus; tanult 1608. szept. 13-tól Debre-
czenben, 1615. nov. 6-tól Heidelbergában, 
hol még 1620-ban is volt. — Munkája: 
Theses theologicae, de potestate eccle-
siastica, quas discutiendas proponit. Heidel-
bergae, 1617. (Ajánlja Decsi István váradi 
papnak, Fegyverneki Balázs szalontai 
papnak és Keserűi Jánosnak Bethlen Gábor 
papjának.) 

Weszprémi, S u c c i n c t a M e d . B i o g r . I V . 467. 
— Sárospataki Füzelek 1864. 668. 1. é s B a k ó c z i 
J á n o s szives közlése. 

Fegyverneki (L.) Izsák, ev. ref. theo-
logus ; tanult a sárospataki collegiumban 
Thorakonymus Mátyás és Császár György 
tanárok alatt; onnét Báthori István or-
szágbirája költségén Kocski Lukácscsal 
együtt a németországi egyetemekre ment 
és 1581-ben Vittenbergában, 1585-ben 
Heidelbergában volt; azután Bázelben és 
más helyeken is megfordult; végre sáros-
pataki tanár volt. Meghalt 1589. decz. 7. 
— Munkája: Enchiridii Locorum com-
munium Theologicorum, rerum, exem-
plorum, atque phrasium sacrarum; ex 
Aug. Marlorati Thesauro, et Christ. Oben-
henii Promptuario . . . collecti. Basiliae, 
1586. Báthori Istvánnak ajánlva : 2. kiad.: 
1589., 3. k. (1595.), 6. k. (1610.), 9. k. 
1628. U. ott. — Latin levele Kassa város 
tanácsához, Patak 1588. máj. 17. a Tört. 
Tárban (1890., hol neve Isaac Feguerne-
kinus-nak van aláirva.) 

Czvittinger, S p e c i m e n 143. — Boil, M. A t h e -
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nás 82. — Weszprémi, Succincta Med. Biogr . 
— Horányi, M e m o r i a I . 663. — Gróf Kemény 
József, Tör téne t i és í r o d . Ka lá sza tok 164. — 
Sárospataki Füzetek 1869. 130. (Eötvös Lajos.) 

Fehér Antal, táblai ügyvéd Pesten, 
szolnoki származású; Gyöngyösön tanult, 
a pesti egyetemen végzett; azután az 
eperjesi kerületi táblánál volt hivatalban. 
Kitűnő jogtudós volt. Több magyar ver-
set irt. — Munkája : Ad inauguratam 
Reg. Sc. Univ. Budensem. Budae, 1780. 
die 25. Junii. (Ugyanez magyarúl és né-
metül is megjelent.) 

Katona, His tór ia Crit ica XLI . 581. 
Fehér (Fecher) Dezső, tanitó, szül. 

1869. decz. 2. Disznósdon Borsódmegyé-
ben ; a gymnasiumot Miskolczon a ref. 
lyceumban 1889-ben végezte; a tanító-
képzőt a budapesti izraelita praeparan-
diában ; azután Nagyváradra ment taní-
tónak, hol jelenleg is működik. — 1887-
tól három évig a Bolond Istók belmun-
katársa volt; azelőtt a Borsod-Miskolczi 
Közlönybe s a Borsodmegyei Lapokba 
irt czikkeket; egyideig a Nagyváradi 
Hírlapba is dolgozott; jelenleg a Nagy-
várad munkatársa. — 1891. febr. 15. 
megindította a Darázs cz. élczlapot, melyet 
1892. márcz. 27-ig szerkesztett; ápr. 10 
óta pedig a Bagoly czímű élczlapot szer-
keszti Nagyváradon. — A félmilliós ternó 
cz. énekes alkalmi bohózatát 3 felv. (zenéje 
Virányitól) előadták 1889. aug. 22. a 
városligeti nyári színházban. 

Önéle t ra jz i a d a t o k és Hegyes i Márton szi-
ves közlése. 
Fehér Glycér, kegyes tanító - rendi 

áldozópap és tanár, szül. 1782. ápr. 7. 
Fajszon Pestmegyében; 1803. okt. 3. lé-
pett a rendbe s Kecskeméten novitius 
volt; 1810. ápr. 24. miséspappá szentel-
tetett föl; tanított 1806-08. Tatában 
(1809. bölcseletet hallgatott Váczon, 1811— 
12. theologiát Nyitrán), 1813—23. hitszó-
nok s gymnasiumi tanár Kolozsvárt, 1824— 
26. Kecskeméten, 1827—30. Kolozsvárt, 
1831—32-ben rector Nagy-Iíárolyban és 
a plébánia igazgatója, 1833—49. gymna-

siumi igazgató és rector Léván, 1850. 
Szent-Györgyön vice-rector és spirituális,. 
1851—53. Kalocsán vicerector, 1854—57. 
ugyanaz Váczon, 1858. Veszprémben 
spirituális, 1862-től ugyanaz Tatában,, 
hol 1873. nov. 30. meghalt 92. évé-
ben. — Munkája: Ode exc., ill. ac 
rev. dno Alexandro Rudnay de eadem et 
Divék-Ujfalu, episcopo Transilvaniensi.. . 
dum a Sacr. Sua Majestate scholarum 
cath. in toto M. Principatu supremu& 
director renunciaretur, ab archigymnasio 
Claudiopolitano apud scholas pias devoto 
animo oblata anno Dni 1819. (Claudio-
poli), 1819. 

I'etrik Bibl iogr . és a Kegyes T a n i t ó r e n d 
j e g y z ő k ö n y v e i (Rulla.) 

Fehér Gyula, ág. ev. lelkész, szül. 
1842. február 22. Hód-Mező-Vásárhelyt 
Csongrádmegyében, hol atyja lelkész volt, 
ki 1847-ben Fazekas-Uj-Varsándra válasz-
tatott meg lelkésznek és 1849-ben meg-
halt. F. Gy. a gymnasium bárom osz-
tályát Szarvason végezte; azonban édes 
anyjának szorult anyagi helyzete miatt 
tovább nem tanulhatott és Pestre ment 
asztalos gyakornoknak. Négy év múlva 
édes anyja anyagi helyzete valamennyire 
javult, leégett házát felépíthette s fia 
a soproni tanítóképző három tanfolyamát 
elvégezhette, mire 1865. jún. 20. tanító-
képesítési oklevelet nyert. Az 1865—66. 
tanévet mint segédtanító Orosházán töl-
tötte el ; 1866 őszén Brassóvidék Türkös 
községébe rendes tanítónak választatott 
meg, 1867-ben a szomszéd Bácsfaluba. 
ment és négy évig ott működött mint 
vezértanitó és egyházi segédkező. 1871 
őszén a hosszúfalusi vezértanitói s egy-
házsegédkezői állásra választották meg. 
1873. máj. 22. Hosszúfalu-Fürészmezőre 
az ág. ev. hitközség segédlelkészeül és 
tanítójául hivták meg. 1873. júl. 2. Nagy-
szebenben a papi vizsgát letette s e hiva-
talra felavattatott. 1876. szept. 24. a 
pürkerecziek megválasztották rendes lel-
készüknek és azóta ott működik. — Pae-
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dagogiai s egyéb czikkei a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg. 
Kolozsvári Közlöny (1870. 136. sz. Tanitó 
választás). Nemere (1871. Népnevelésünk, 
Észrevételek temetéseink körül, Az erdő-
kimélés érdekében, A magas kormánytól 
nyert taneszközökről, 1872—73. 1882— 
83.), Erdélyi népnevelési Értesitő (1874. 
A 4 falusi járási tanitó-kör működése), 
M. Néptanitó (1874. Brassóvidéki iskola-
tanács, Brassóvidéki népnevelésügy), Nép-
nevelők Lapja (1875. Brassóvidéki nép-
tanitó-egyleL), Székely Tanügy (1876. A 
népiskolai változó tanrendszerről), Kelet 
(1876. 286. sz. Körorvos és postahivatal, 
1877. 26. sz. Kisközség-e vagy nagyközség 
szerveztessék ?), Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap (1882. A brassóvidéki ág. ev. egyház-
megye, A brassói egyházmegyei 10 magyar 
hitközség érdekei, 1889. A brassói ág. ev. 
magyar esperesség sat. 1890.), Protestáns 
Közlöny (1883. A brassói ág. ev. leány-
egyház, Templomépítés sat.), Székely 
Nemzet (1883. A hétfalusi ovodák. A 
hétfalusi kisdedovó-ügy sat.), Székelyföld 
(1883—84. Felsőnépiskola vallástanítás 
nélkül sat. 1886. Tanügyi miseriák. 1887. 
Hétfalu erdő és regale ügye sat. 1888. 
sat.), M. Polgár (1883. 30. sz. Templom-
épitési ügy, 116. sz. Újkori Kain és Abel 
sat.), Határszéli Közlöny (1884. Kilencz-
ezer lélek orvos nélkül sat.), Ev. Egyház 
és Iskola (1884. Az érettebb ifjúság ne-
velése s oktatása sat. 1887. A szász egy-
házikormányzat utóbajai sat. 1888.1890— 
92.). Egyházi beszédei az Ev. Lelkészi 
Tárban (III—VI. 1882-85.), a Prot. Lap-
ban (III. IV. VIII. 1882—83. 1887.) és 
az Ev. Lelkészi Tár gyászesetekre (I. II. 
1883. 1885.) cz. gyűjteményekben jelen-
tek meg. 

Önéle t ra jz i a d a t o k és Dombi La jos szives 
közlése . 

Fehér Gyula, egri egyházmegyei pap, 
szül. 1854. szept. 20. Gyöngyösön (Heves-
megye) ; középiskoláit elvégezvén a pesti 
központi papnevelőintézetben hallgatta a 

hittudományokat; felszenteltetése (1878.) 
után káplánkodott, majd később érseki 
főegyházi hitszónokká s az egri Foglár-
féle finevelőintézet aligazgatójává nevezte-
tett ki. Az angol kisasszonyok intézetében 
is mint hitoktató működik. — Czikkei a 
Népiskolai Tanügyben (1883. Iskolai kate-
chesis, 1889. Szilveszter estén); az Eger-
ben (1889. Elmélkedés az év utolsó nap-
jan) ; az egri Irodalmi Szemlének is 
munkatársa. — Munkái: 1. Előkészítő a 
sz. gyónásra és áldozásra az egri kate-
kizmus nyomán. Eger, 1884. (Függelékül 
3 oltárbeszéddel.) — 2. Az anyaszent-
egyház története főbb vonásokban. Az 
elemi iskolák felsőbb osztályai és a pol-
gári iskolák tanulóinak számára. U. ott, 
1887. — 3. Szertartástan a kath. elemi 
iskolások számára. Függelékül a minisz-
tráczióval. U. ott, 1888. 

,)/. Könyvészet 1884. 1887—88. — Koncz Ákos, 
E g r i e g y h á z m e g y e i p a p o k Sl. 

Fehér Gyula, theologiai doktor, eszter-
gomi plébános, szül. 1858. márcz. 30.; 
miután a theologiát a bécsi egyetemen 
elvégezte. 1879-ben mint alszerpap a Sub-
limeba küldetett; pappá szenteltetett 
1880. aug. 16. ; theologiai doktor lett 
1882-ben ; azután segédlelkész volt Esz-
tergomban, 1884-ben az esztergomi pap-
nevelőben tanár, 1885. jún. 25. Eszter-
gom-királyvárosi plébános; 1892. nov. 
11. ő felsége udvari t. káplánjává ne-
vezte ki. — Mint a Sz. Gyermekség-
Társulat magyarországi igazgatója éven-
ként több füzetet ad ki a tagok számára 
olvasmányul. E vállalatba s egyebütt több 
czikket irt. 

Zelliger, E s z t e r g o m m e g y e i p a p o k 1893. 
122. 1. 

Fehér Ipoly Kálmán, pannonhalmi 
szent-Benedek - rendi főapát, kir. taná-
csos és az orsz. közoktatási tanács elnöke, 
szül. 1842. ápr. 11. Visken Hontmegyé-
ben, hol atyja kasznár volt; a gymna-
siumot Komáromban kezdte s Győrött 
folytatta; 1858-ban a pannonhalmi szent-
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Benedek-rendbe lépett és ennek lyceumá-
ban Pannonhalmán fejezte be gymna-
siumi s hittani tanulmányait és 1865. 
szept. 24. áldozópappá szenteltetett föl. 
1864-ben a főapátsági lyceumban a ma-
gyar történelem tanszékére alkalmazták, 
hol mint tanár 1874-ig működött, mely 
évben jul. 31. az esztergomi főgymna-
sium igazgatójává neveztetett ki ; 1869. 
okt. 6. tanári vizsgát tett. F. regenerálta 
az intézet szellemét és a modern paeda-
gogia követelményeinek megfelelőleg a 
virágzás fokára emelte. 1881-ben ő fel-
sége a Ferencz József rend lovagjává, 
1882-ben pedig a közoktatásügyi kormány 
ajánlatára a szegedi tankerület kir. fő-
igazgatójává nevezte ki. A kormány meg-
bízásából 1888-ban és 1889. őszén hosz-
szabb tanulmány-utat tett Bajorországban 
és keleten, különösen Szerbiában és Bul-
gáriában ; egy terjedelmes tanulmányt 
is irt a Közoktatási Szemlében Bulgária 
közoktatásügyéről és Szerbia középiskolái-
ról ; ez utóbbi a Letopisz folyóiratban és 
külön füzetben szerbül is megjelent; a 
szerb kormánytól pedig a Száva-rendet 
nyerte. Részt vett ezenkívül az összes 
tanügyi mozgalmakban. A közoktatásügyi 
tanács legújabban keresztül vitt reform-
jában. az egységes középiskola kérdésé-
ben s más tanügyi mozgalmakban, nem 
csak szóval, de tollal is élénk részt vett. 
1892. márcz. 18. a szent Benedek-rend 
megválasztotta pannonhalmi főapátjává, 
1893 óta a közoktatási tanács elnöke. — 
Czikkei a Vasárnapi Újságban (1865. A 
fényképészet népszerű ismertetése, 1874. 
Viczay Heder, hedervári gróf), a Hazánk 
és a Külföldben (1867. Szent István pa-
lástja, Alvilági képek), a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1867. Műszavaink ügyében), 
a M. Természettudományi Társulat Köz-
lönyében (VII. 1867. A szél hatása ké-
ményeinkre, hat ábrával), Magyarország 
és Erdély Képekben (1867. Pannonhalma), 
az Idők Tanujában (1867. 23. sz. Napló-
töredék Pázmándi Horváth Endrétől a 

Magyar tudós-társaság alakulása idejéből, 
jegyzetekkel), a Hétfői Lapban (1868. 
Néhány szó a népszerű felolvasások ér-
dekében), a M. Orvosok és Természet-
tudósok Munkálataiban (XIII. 1869. Az 
alchemia szerepe a természettudományok 
fejlődése történetében 1875. Poggendorf 
kettős megosztási villanygépe), a Termé-
szettudományi Közlönyben (I. 1869. Mi 
a láng és honnan veszi világító erejét ?), 
a Havi Szemlében (1869. A Természet-
tudományi társulat és Közlönye), a Kö-
zéptanodai Tanáregylet Közlönyében (1875. 
Gramme delej-villamgépe). az Esztergomi 
Közlönyben (1887. szept. Az éjszaki je-
gestengeren a Capella födélzetén, 1887. 
jul. 28.), a Győri Közlönyben (1872. Borá-
szatunk érdekében, 1874. Az utolsó Héder-
vári). — Programmértekezései: A fő-
gymnasiumi segélyző egylet alakulása, 
Az esztergomi uj főgymnasium építése 
(Esztergomi r. k. főgymnasium Értesítője 
1877., 1879., 1880.). - Munkái: 1. Fel-
sőbb menyiségtan elemei Petzwal Ottó 
nagyobb műve és előadásai nyomán. 
Esztergom. 1871.(Kőnyomat.) — 2. Termé-
szettani műszótár. Pannonhalma, 1871. 
(Kőnyomat.) — 3. Kisérleti természet-
tan. Az ujabb elméletek alapján szer-
kesztett kézikönyv, középtanodák felsőbb 
osztályai számára. Budapest. 1871 — 73. 
(Első rész. Erőműtan. Hőtan. Második 

i rész. 3 füzetben. Rezgéstan. Fénytan. 
Sugárzó hő. 2. jav. kiadás 1876. 3. jav. 
k 1878. 4. jav. k. 1882. 5. jav. k. 1886. 
6. jav. k. 1888. U. ott.) — 4. A vegytan 
alapvonalai, afőgymnasiumi ifjúság hasz-
nálatára. Dr. Kruesz Kr. után teljesen 
átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára 
fektette. Pest, 1872. (2. kiadás, 1874. 
3. jav. k. 1879. Bpest.) — 5. A vegytan 
rövid vázlata. Az ujabb elméletek alap-
ján szerk. kézikönyv algymnasiumok szá-
mára. U. ott, 1872. (2. jav. kiadás 1875. 
3. k. 1878. U. ott.) — 6. Győr, Pannon-
halma, Hédervár. Vázlatos rajz e he-
lyek érdekességeiről. Győr, 1874. — 7. 
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Győr megye és város egyetemes leírása. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 
1874-ben Győr városában tartott XVII. 
nagygyűlésének emlékül nyújtja mélt. és 
főt. dr. Kruesz Krizosztom, a pannon-
halmi sz. Benedek-rend főapátja. Szer-
keszté . . . U. ott, 1874. Győr megye ré-
gészeti térképével. (Ism. Uj M. Sión 698. 
1.1 — 9. A bajor középiskolák szervezete 
és eljárása. U. ott, 1888. — Szerkesz-
tette a Napi Közlönyt a magyar orvo-
sok és természetvizsgálóknak Győrött 
1874. évi aug. 19—27-ig tartott XVII. nagy-
gyűléséről (Dr. Siklósy s dr. Buzinkay 
titkái'ok közreműködésével F. I. titkár; 
A m. orvosok és természetvizsgálók / . . 
XVII. nagygyűlésének történeti vázlata s 
munkálatai, Bpest. 1875. cz. munkában). 
Az Egyetemes M. Encyclopaediában F. I. 
jegygyei van 30 természettani czikke és 3 
czikk Pannonhalma és a szent Benedek-
rendiek története köréből. Kéziratban : 
Természettani műszótár. — Arczképe: 
kőnyomat Schillingtől Bécsben 1875. (Ve-
reby, Honpolgárok könyvében.) 

Vereby Soma, H o n p o l g á r o k K ö n y v e X. 1875. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő V I . 73. 1. 
— Scriptores O r d . S. B e n e d i c t i 86. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 1876. 1S78. 
1882. — Zelliger, E s z t e r g o m - v á r m e g y e i í r ó k . 
B p e s t , 1888. 42. 1. — Vasárnapi Újság 1892. 
13. s z . a r c z k . — sturm. O r s z á g g y ű l é s i A l -
m a n a c h 1892—93. B p e s t , 1892. — Győri Hírlap 
1892. 27. sz. ( V a r g y a s E n d r e . ) — Budapesti 
Közlöny 1892. 71. SZ. — Hl. Állam 1892. 72. SZ. 

Fehér János, kath. plébános, szül. 
1823. okt. 6. Győrött; bölcseleti és hit-
tudományi tanulmányait Nagyszombatban 
végezte; 1847. ápr. 6. fölszenteltetek; 
segédlelkész volt Ipolyságon, 1849. Zeli-
zen, 1851. Komáromban, majd Gútán. 
1862. febr. 26. administrator, majd plé-
bános Keszegfalván ; 1881. jul. 7. admi-
nistrator, szept. 11. plébános Naszvadon, 
hol 1887. okt. 18. meghalt. — A nagy-
szombati papnövendékek magyar egye-
sülete irod. iskolájának buzgó tagja volt; 
ez időben (1846.) irta: Ő emja. a herczeg-
primás nevenapjára (40 frttal jutalmazva); 

Szemes György nevenapjára (egy arany-
nyal jutalmazva.) 

Zelliger, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 1893. 122. 1. 

Fehér János, polgár-iskolai tanár, egye-
temi tanulmányokat végzett és Galgóczon 
volt előbb polgár-iskolai segédtanár és 
1885. júl. 3. a szeniczi polgáriskolához 
neveztetett ki rendes tanárnak, hol jelen-
leg is működik; egyszersmind szabad-
ságolt állományú honvédhadnagy. — 
Programmértekezése: Mi a teendő és 
kerülendő a szülők részéről, hogy gyer-
mekeik számára az iskolák sikerét biz-
tosítsák (Szeniczi m. kir. állami polgári 
fiú- és leányiskola Értesítője 1886.). 

Fehér Marietta, F. Sándor török-
becsei földbirtokos leánya s Neoschil 
Alajos kereskedő s gyáros neje Budapesten. 
— Munkái: 1. Az arany disznó. (Párisi 
tőzsde-regény.) Boisgobey Fortuné után 
francziából ford. Bpest, 1882. Öt kötet. 
— 2. Noris. Regény. Claretie Gyula után 
francziából ford. U. ott, 1883. Három 
kötet. — 4. A szépség királynője. Regény. 
Belot Adolf után francziából ford. U. ott. 
1883. Két kötet. -- 4. A piros rózsa 
lovagja. Regény. Boisgobey Fortuné után 
francziából ford. F. H. Mariska. U. ott, 
1884. Hat kötet. — 5. Zsófia Iterczegnö. 
Regény. Belot Adolf után francziából 
ford. U. ott, 1884. Két kötet. — 6. Moub-
ryon kisasszony. Regény. Méry után 
francziából ford. U. ott, 1885. Két kötet. 

31. Könyvészet 1882—85. 

Fehér Nándor, Esztergom érsek-megyei 
áldozópap, szül. 1825. febr. 14. ; a pesti 
központi papnevelőben tanult és 1848. 
jún. 21. szenteltetett föl misés pappá; 
előbb kossuthi plébános volt, jelenleg 
Taksonyban (Pozsonym.) lelkész. — 1846 
—47-ben a központi egyházi irodalmi 
iskola buzgó társfordítója volt és 1847-ben 
a Munkálatokban megjelent tőle: Néhány 
vonás szent Gellért életéből. 

Uj V. Sión 1886. 106. (Szöl lŐ3Sy K . ) — Sche-
matismus Strigoniensis 1889. — Tokody E g y e -
t e m e s N é v t á r a 1891-re. 167. 
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Fehér Péter, ev. ref. középiskolai tanár, 
szül. 1830-ban Ácson (Komáromm.); a 
theologiát Pápán végezte ; részt vett mint 
nemzetőr a szabadságharczban.mire győri 
káplán volt; innét Heidelbergbe ment, 
honnan hazatérve 1857-ben tanár lett 
Kecskeméten az ev. ref. főgymnasiumban, 
hol a magyar nyelvet és irodalmat taní-
totta. Meghalt 1876. júl. 13. Kecskeméten. 
— Czikkei: Heidelberg és egyeteme (M. 
Sajtó 1857. 233. sz.), Külföldi irodalmi 
szemle (Prot. Közlöny 1858—59.), A kecs-
keméti hét éves népkör története (Kecs-
kemét 1875. 18. 19. sz.); irt még a 
Kecskeméti Prot. Közlönybe (1858.). För-
dősnek Papi dolgozatok gyászesetekre cz. 
gyűjteményébe (Kecskemét XI. 1864.), a 
Kecskemétbe és az Orsz. Tanáregylet 
Közlönyébe (IX. 1875.) — Alapította és 
szerkesztette a Kecskemét cz. heti lapot 
1873. jan. 5-től 1874 végéig (Horváth 
Györgygyei együtt.) 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. 30. SZ. — Uj .)/. 
Athenás 126. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Fehérváry Ferencs, kath. lelkész, szül. 
1842. jan. 12. Esztergomban; a gymna-
siumot szülővárosában, a philosophiát 
mint papnövendék Nagyszombatban, a 
theologiát Esztergomban végezte. Fölszen-
teltetett 1865. márcz. 8.; segédlelkész 
volt 1865—71-ig Nyerges-Újfalun (Esz-
tergomm.), 1879-ig Udvardon (Komárom-
megye). Jelenleg nagysárói (Barsm.) plé-
bános. — Munkái: 1. Emlékverseset az 
esztergomi uj papnevelő fölszenteltetése 
alkalmával. Oláh Miklós l á t á sa . . . — 2. 
Dávid házának nagy ivadéka. Három 
év a szent városban. Irta Ingraham S. 
H. Angol után németből ford. (Török 
Istvánnal együtt.) Pest, 1865. — 3 A 
ssentek kossoruja. Hg. Scitovszky Ker. 
János bib. primás 80-ik születés napjára. 
Zenéje Seyler Károlytól. . . 1865. — Érte-
kezése : Az egyház befolyása a művé-
szetekre (István bácsi Naptárában). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Zelliger, E s z t e r g o m - I 
Vármegyei í rók 43. 1. 

Fehérváry István, kegyes tanító-rendi 
áldozópap, szül. 1851. decz. 6. Eszter-
gomban, 1871. szept. 8. lépett a rendbe 
s 1877. aug. 10. misés pappá szentelte-
tett föl; tanított 1877 —78-ban a tatai, 
1880—81-ben a debreczeni, 1881 óta a 
máramaros - szigeti gymnasiumban. — 
Programmértekezései: Adatok a debre-
czeni r. kath. gymnasium történetéhez 
(Debreczeni főgymn. Értesítője 1880.), 
Emberszeretet a nevelésben, A görög és 
római forradalmak czélja és eredménye 
(Máramaros - szigeti főgymn. Értesítője 
1882. 1884.) 

Magyarországi Kegyes Tanítórend Névtára. 

Fehrenbach Ferencs, gyógyszerész, a 
pesti egyetem hallgatója volt.— Munkája: 
Chemisch - Pharmaceutische Abhand-
lung über die Präparate des Opiums, 
welche zur Erlangung der pharmaceuti-
schen Magister-Würde in dem Labora-
torio der k. ung. Universität dargestellt 
worden sind. . . im Jahre 1841—42. Pesth. 
(Gauglitz Ferencz és Hartmann Káról y-
lyal együtt.) 

Ssinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Feia L. Bakovssky György és Jeromos. 
Feichtenberger Jóssef, Jézus-társasági 

áldozópap és tanár, gráczi stájerországi 
származású. Meghalt 1717. jún. 23. fiatal 
korában. — Midőn Nagyszombatban a 
költészet tanára volt, a következő köl-
teményes munkát adta k i : Epistolae 
laureatae anno primo belli turcici, Aug. 
Carolo, caesareisque armis ter secundo 
conscriptae. Tyrnaviae, 1717. 

Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X X X V I I I . 859. — 
Catalogus F r . Coro . S z é c h e n y i I . 320. — Fejér, 
H i s t ó r i a A c a d e m i a e 39. 1. — Backer-Sommer-
vogel, B i b l i o g r a p h i e I I I . 587. 1. 

Feichtinger Elek, (baranya-nádasdi), 
jogi doktor, pénzügyi tanácsos, fiumei 
pénzügyi igazgató és akadémiai tanár. 
F. Sándor esztergomi főorvos és kir. ta-
nácsos fia, szül. 1854. jún. 21. Esztergom-
ban ; tanulmányait szülővárosában és 
Budapesten végezte, hol 1879. jún. 7. 



245 Feichtinger 246 

jogi doktorrá avattatott. Ezután a buda-
pesti kir. törvényszéknél joggyakornok 
lett; később a pénzügyi szolgálatba lépett 
át, a hol 1880-ban fogalmazó, 1885. titkár 
és 1892. pénzügyi tanácsos és fiumei pénz-
ügyigazgató lett. 18tí5-ben, midőn a fiumei 
kereskedelmi akadémián a kereskedelmi 
jog és nemzetgazdaság tanszéke ürese-
désbe jött, Erődi Béla akkori tanfelügyelő 
őt hívta fel ezen tantárgyak előadására. 
Később Zichy Ágost kormányzó felhívá-
sára a fiumei tengerészeti iskolában a 
tengeri jog tanítását is elvállalta. A fiumei 
állami tanintézetekben a tanítás nyelve 
az olasz lévén, F. első gondja volt az 
ott használt, de Olaszország számára irt 
tankönyveket kiküszöbölni. — Czikkei: 
a Jogtudományi Közlönyben (1878. Csőd-
nyitás vagyontalan adós ellen). Eszter-
gom és Vidékében (1881. A szülői ház, 
beszély de Amicis után olaszból. A buszá-
rok országából,olaszból, 1882. Longfellow, 
Egy bizonyos korban, olaszból, 1883. Első 
szerelem, Olindi Guerini után. Utolsó sze-
relem, ugyanaz után), a Fiúméban (1887. 
Paul Féval, 1890. A tengeri jelzálogról 
3 közlés), A Jogban (1890. A tengeri 
jelzálogról egy közlés, németül a Pester 
Lloydban. olaszul a La Belanciaban), a 
Kereskedelmi Jog és Ismeretek Tárában 
(1891. Tengeri jogunk jelen állása. A hajó 
jelzálog eredete és jelen állásáról, 1892. 
A hajó jelzálog rendszere. 1893. A Stefanie 
elsülyedésének jogi következményeiről), 
a M. Kereskedők Lapjában (1891. A keres-
kedelmi szakoktatás reformja), a M. Ten-
gerpartban (1893. A kereskedelmi szak-
oktatásról.) — Munkái: 1. Manuale di 
diritto cambiario. Fiume, 1886. — 2. 
Diritto marittimo. U. ott, 1888. (2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1893. Az első magyar 
tengeri jogi kézikönyv, mely a tengeri 
jog egész anyagát rendszeresen és kime-
rítően tárgyalja.) — 3. Cenni storici suli' 
Economia politica. U. ott, 1888. — 4. 
Riforme della legislazione francese sul 
campo del diritto marittimo privato. 

U. ott, 1888. — 5. Cenni sulle finanze 
di Stato. U. ott, 1889. — 6. Delle banclie, 
Organizzazione del credito nelle banche, 
con riguardo alla storia ed alla statistica 
delle principali moderne banche d'emis-
sione. U. ott, 1889. — 7. Note sur le 
projet de Code de procedure pénale 
hongrois. Paris, 1889. — 8. Teorica deli' 
Economia politica, ossia della produzione, 
ripartizione e consumazione economico-
sociale. Fiume, 1890. — 9. Principi 
fundamentali del Diritto commerciale 
ungarico. U. ott, 1891. — 10. Tengeri 
magánjogunk és a franczia reformok. 
Bpest, 1891. — 11. Praktische Tabellen 
für Touristen. U. ott, 1893. — 12. Eco-
nomia politica. U. ott, 1893. 

Zelliger, Esz tergom-Vármegyei í rók 43. 
— Acsády Ignácz, Athenaeum Kézi-Lexikona 
I. 584. 1. és önéletrajzi ada tok . 
Feichtinger Győző (baranya-nádasdi), 

főreáliskolai tanár, előbbinek öcscse, szül. 
1859. febr. 15. Esztergomban; tanulmányait 
a nagyszombati főgymnasiumban és a 
budapesti egyetemen végezte. 1882-ben 
tanári vizsgálatot tett a mennyiségtanból 
és az ábrázoló mértanból. A főváros szol-
gálatában áll 1880 óta, előbb mint elemi 
iskolai tanító, később mint reáliskolai 
tanár. — Munkái: 1. A harmadosztályú 
görbe vonalakról. Bpest, 1883. — 2. A 
ktíp és sík metszésének tengelyeiről. U. 
ott, 1889. (Mindkettő különnyomat a Bu-
dapesti IV. kerületi főreáliskola Értesítő-
jéből.) 

Wutz, Névkönyve 40. — V. Könyvészet 1883. 
és önéletrajzi adatok. 
Feichtinger János (baranya-nádasdi), 

esztergomi kanonok és főegyházmegyei 
könyvtárnok, szül. 1811. decz. 13. Szöl-
gyénben Esztergom megyében; 1834. decz. 
13. misés pappá szenteltetett föl; káplán 
volt Érsekujvárott és Esztergomban, plé-
bános Süttőn, azután Esztergomban; majd 
esperessé, főegyházmegyei könyvtárnokká 
s kanonokká neveztetett ki. Meghalt 1889. 
máj. 20. Esztergomban. Főérdeme a fő-
egyházmegye könyvtárnak százezernél 
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több kötetének rendezése s lajstromo-
zása. Azután egy terjedelmes családi Album 
Írásához fogott, mely 40 kilo súlyú dí-
szesen bekötött ivrétű könyv illustratiók-
kal és tartalmazza a család tagjainak, 
rokonainak és hozzátartozóinak életraj-
zait 1600-tól kezdve arczképekkel és pho-
tographiákkal. Ezen Album irását öcscse 
F. Sándor főorvos folytatja. 

Schematismus, S t r i g o n i e n s i s . — Necrol. Stri-
gon. 180. és öcscsének F . S á n d o r n a k szíves 
közlése. 

Feichtinger Sándor (baranya-nádasdi), 
orvosdoktor, kir. tanácsos, szül. 1817. 
szept. 17. Esztergom - Sz.-Györgymezőn ; 
Esztergomban végezte gymnasiumi ta-
nulmányait és az orvosi tudományokat 
a pesti egyetemen hallgatta, hol 1840-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert. Ezen időtől 
fogva Esztergomban volt orvos, 1861-tői 
főorvos, később a városi közkórház igaz-
gató-orvosa s évek óta városi képviselő. 
1883-ban ő felsége kir. tanácsossá ne-
vezte ki. — Kisebb értekezései a Berli-
ner Medicinische Central-Zeitungban, a 
M. Orvosok és Természetvizsgálók Mun-
kálataiban (IX. 1863. Adatok Esztergom-
megye flórájából, X. 1865. Közlemények 
Esztergommegye helyrajzából) és az Egye-
temes M. Encyclopaediában (gyógyászati 
czikkek) jelentek meg. —Munkái: 1. Ani-
malia vertebrata obtutu pharmacologico 
considerata. Dissertatio inaug. medica. 
Budae, 1840. — 2. A Börzsöny-maria-
nostrai trachyt hegycsoport növényze-
téről. Pest. 1870. — 3. Jelentés a csaj-
kások területe és Torontál vármegye flórá-
járól. U. ott, 1871. — 4. Kraszna-
megye és környéke flórájáról. Bpest, 
1873. — 5. 1872-ben tett kiránduláson 
észlelt Fészkesekről. U. ott, 1875. (A 3— 
5. sz. a Mathem. és Term. Közlemények-
ben.) — Könyvtárában a botanikai hazai 
irodalom teljes; szárított növénygyűjte-
ménye 8000 fajból áll. 

György Aladár, M a g y a r o r s z á g k ö z - é s M a -
g á n k ö n y v t á r a i 432. — Szinnyei Könyvészete . 
— Zelliger, Esz te rgom-Vármegye i í rók 43. 

1 Feiczinger Leopold, pálos szerzetes, 
bécs-ujhelyi ausztriai származású s 1692. 
jun. 15. Lepoglaván Varasdmegyében halt 
el. — Kézirati munkái: Myropolaeus Spi-
rituálé, seu liber exquisitas sacras bene-
dictiones atque exorcismos continens; 
Sacra Phylomela, quae complectitur se-
lectas sacras cantiones ad usum chori. 

Hl. Könyv-Szemle I I I . 1878. 33. 1. 

Feigel Zsigmond, bács-ujvidéki növen-
dék gyógyszerész. — Munkája: Gyógy-
szeres értekezés a fojtó savas ezüstagról 
(Nitras argentici) és a szénsavas rézagos 
hamagról (Sulfas cuprici ammoniacalis.) 
Pest, 1829. (Ezen czimmel is : Gyógysze-
res értekezések 1829-ben. Kiadta Schus-
ter János tanár V. sz.) 

Szinnyei Könyvésze te . 
Feigler Ferencz. elemi tanító, szül. 

1856. jan. 3. Pozsonyban ; tanulmányait 
elvégezvén, mivel akkor hazájában nem 
kapott alkalmazásl,a Lajta mellettiBruck-
ban volt ideiglenes segédtanító. 1879-ben 
szülővárosában elemi rendes tanító lett, 
1886 óta az ottani ipariskolában mint 
tanító s 1892-től mint igazgatóhelyettes 
működik. — A pozsonyi napilapokba kü-
lönféle nevelési czikkeket irt. igy a Press-
burger Zeitung-ba (1885. Das rauhe Haus 
in Hamburg, 1886. az iskolai egészség-
tanra vonatkozó czikke sat.) — Munkái : 
1. Pozsony és környéke. Pozsony megye 
ismertetésével. Bevezetés a földrajz ele-
meibe a népiskola III. osztálya számára, 
A miniszteri tanterv alapján különös te-
kintettel a németajkú tanulókra. 3 szin-
nyomatú térképpel s 8 fametszettel. Po-
zsony, 1885. — 2. Das Rettungshaus. Eine 
Anstalt zur Besserung sittlich-verwahr-
loster Jugend im Alter von 10—17 Jahren, 
ü. ott, 1885. (2 jav. kiadás. U. ott, 1891.) 
— 3. Számolási gyakorlókönyv a nép-
iskolák számára. U. ott, 1891. (III. IV. 
iskolai év.) — 4. Az uj pénz, vagyis az 
aranyérték ismertetése, a népiskolák szá-
mára. U. ott, 1893. (Ism. Kalauz 140. 1.) 

Horváth Ignácz Könyvésze te 1884—85. — 31. 
Könyvészet 1891. és önéle t ra jz i ada tok . 
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Feiglstock Miksa. L. Viola Miksa. 
Fein Maries, fő-rabbi Nagy-Becske-

reken. — Czikke : Die Stellung der Ärzte 
im jüd. Alterthume (Ben-Chananja III. 
1860. 539. 1.) — Munkája: Biblische Ge-
schichte des Juden thums bis auf unsere 
Zeit. Für Schulen bearbeitet. Pesth. 1856. 
(2. kiadás. U. ott, 1860.) 

Petrik H i b l i o g r . 

Feiner Kristóf, tornai főesperes (1549 
óta), esztergomi kanonok. — Munkája : 
Clypeus defensorius Ecclesiae Cath. in 
Questione sub utraque spetie Sacramenti 
ex doctorum sententia pro simplicibus 
Sacerdotibus, per Magistrum Christopho-
rum Feinerinum Archidiaconum Thornen. 
Sacellanum Regium nouiter aeditus. Anno 
. . . Quinquagesimo. Viennae Austriae ex 
Officina Typogr. Joannis Carbonis. 4-rét. 
(A Ferdinánd királyhoz intézett ajánló 
levélből látjuk, hogy Feiner Mária király-
nénknak káplánya volt. E levélben igy 
irja alá magát: Vig. quarto Febr. Christ. 
Feinerus Archidiac. Thurnensis. Szerző 
1879-ig irodalmunkban még névről sem 
volt ismeretes. Csak a Memoria Basilicae 
Strigon. 143. 1. említi hibásan igy: Christ. 
Tajner Archidiac. 1559. Szerző az egy 
szin alatti áldozás mellett harczolt. A 
czimsorok e szavaiból: noviter editus, 
azt lehet következtetni, hogy e mű már 
előbb is megjelent, de akkor szerző czíme 
más lehetett, mert tornai főesperes csak 
1549 óta volt). 

Knauz Nándor, L á n y i K á r o l y M a g y a r E g y -
ház tör téne lme. Esz te rgom, 1870. II . 394. 1. 

Feistmantel Rudolf, lovag, nyug. cs. 
kir. osztrák miniszteri tanácsos, a cs. 
Leopold-rend lovagja, a szász herczegi 
Ernest-házrend comthurja, a cs. kir. bécsi 
mezőgazdasági és az osztrák birodalmi 
erdészeti egyesületnek alelnöke, és több 
gazdasági és tudományos egyesület tisz-
teletbeli, valódi s levelező tagja; 1835-
ben neveztetett ki bánya-tanácsosnak és 
erdészeti tanárnak Selmeczre, hol ezen 
minőségben 1847—48-ig működött; az-

után visszatért Bécsbe, hol 1871. febr. 7. 
meghalt 66 éves korában. — Munkái: 
1. Die Forstwissenschaft nach ihrem 
ganzen Umfange und mit Berücksich-
tigung auf die österreichischen Staaten. 
Wien, 1835. — 2. Allgemeine Wald-
bestandes-Tafein. U. ott, 1853. — 3. Die 
politische Oekonomie mit Rücksicht auf 
das forstliche Bedürfniss. U. ott, 1856. 

Selmeczi m. k. bányász- és erdészakadémia 
Emlékkönyve. 1770—1870. S e l m e c z . 1871. 45. 1. 
— Erdészeti Lapok 1871. 99. 1. 

Feitel Mór, orvosdoktor, szül. 1811. 
aug. 12. Lakompakon Sopronmegyében ; 
1829-től Kollinban Csehországban, azután 
Prágában tanult, hol az orvosi tudomá-
nyokon kivül a rabbi- és uj-zsidó iro-
dalomban is jártasságot szerzett. Orvosi 
oklevelet nyervén, 1835. máj. 5-től Kör-
menden kezdett orvosi gyakorlatot, hon-
nét 1841-ben Pápára költözött és tiszt, 
kerületi orvos volt. 1883-ban nyugalomba 
vonult. — Czikkei a következő hírlapok-
ban és folyóiratokban jelentek meg: Tár-
salkodó (1844 júl. A magyar zsidók 
belső vagy szellemi emancipatiója és azok 
valóságos ellenségei, szózat a maga idejé-
ben), Alig. Zeitung d. Judenthums (Lipcse 
1837—48), Orient (Lipcse), Israelit des 
XIX. Jahrhundert (Majna-Frankfurt), Ben 
Chananja (Szeged, 1858—67.) és Zeit-
schrift für Natur- und Heilkunde (1859. 
Die Scharlach-Epidemie in Pápa von 
Juni bis inclusive November 1858.) — 
Munkái: 1. Meschibath Nefesch. Haus-
postille zur Belehrung und Erbauung für 
Israeliten. Wien, 1842. — 2. Zulässigkeit 
und Dringlichkeit der Synagogenrefor-
men, begutachtet von den vorzüglichsten 
in- und ausländischen Rabbinen. U. ott. 
1845. (Névtelenül.) — 3. Ansprache an 
die Israeliten-Gemeinden zu Papa von 
ihren Vorstehern im Jahre 1846. Pápa, 
1816. (Névtelenülj. — 4. Empfindungen 
des ungarischen Israeliten, bei Ankunft 
. . . des Durchlaucht. Erzherzogs Stefan, 
als k. Statthalter Ungarns U. ott, 1847. 
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— 5. Gottes Wort und Gottes Segen. 
Gedicht an Seine k. k. ap. Maj. Franz 
Joseph den I. Pápa, 1855. — 6. Die 
Cholera in Papa im Jahre 1866. U. ott, 
1866. — 7. Unser Programm. Festrede 
im Eötvös-Vereine gehalten im Jahre 
1868. — 8. Reminiscensen aus meinem 
Umgange mit Leopold Low vom Jahre 
1829 bis zu seinem Lebensende (1875.). 
Ein Beitrag zur Culturgeschichte Pápa, 
1885. 

Lippe (Ch. D.), B ib l iographisches Lex ikon 
der g e s a m m t e n j ü d i s c h e n Li tera tur der Ge-
g e n w a r t . Wien , 1879. 101. 1. — Horrátli Ig-
nácz Könyvésze te 1885. — Petrik Bibl iogr . 
és önéle t ra jz i ada tok u tán Low I m m a n u e l 
szives közlése. 
Feja Alajos (nagy-rákói). orvosdoktor. 

— Munkája: De haemorhagiis in genere, 
dissertatio inaug. medica. Budae, 1825. 

Rupp Beszéd 154. 1. (Té jának és nagy-sza-
k ó i n a k i rva) . — Szinnyei Könyvészete. 
Feja János (nagy-rákói), szepesi pré-

post-kanonok. — Munkája: Blustr. ac 
rev. d. Carolus de Szalbek. .. cathedr. 
ecclesiae Scepusiensis episcopus. . . in 
primo in suam cathedralem ecclesiam 
ingressu die 11. nov. 1776... nomine 
capituli et totius cleri salutatus. Leutscho-
viae, 1776. 

Petrik Bibl iogr . 
Fejér Adorján Géza, cziszterczi-rendi 

áldozópap és tanár, szül. 1865. febr. 22. 
Balaton-Füreden, Zalamegyében; 1882. 
aug. 27. lépett a rendbe s 1889. aug. 11. 
misés pappá szenteltetett föl; jelenleg a 
bajai főgymnasiumban a magyar és latin 
nyelv tanára. — Programmértekezése : 
Horatius hatásának nyomai a magyar 
klaszszikus kor költészetében (Cisterci 
bajai főgymnasium Értesítője 1890.) 

Cisteri rend Névtára 1890. — Cisterci bajai 
fögymn. Értesítője 1890. é s 1891. 

Fejér Antal, ügyvéd, az eperjesi kerü-
leti tábla consiliáriusa, Heves- és Külső-
Szolnok egyesült megyék táblabírája; 
1764-től báró Haller Sámuel tábornok 
udvari fiskusa volt. Meghalt 1790. vagy 
1791-ben. — Munkái: 1. Mátra hegyei 

között mulatozó Nymfának éneke, me-
lyet herczeg Barkóczy Ferencz volt egri 
püspöknek, már Magyarország primás-
sának búcsúzóképpen szomorú szívvel 
mondának. Nagyszombat, 1765. — 2. 
A józan életnek némely reguláji, melye-
ket deák nyelvből magyarra fordított és 
tulajdon nemzetének hasznára világos-
ságra kibocsájtott és kinyomtattatott. Eger, 
1767. (2. kiadás. Pest, 1815. Kiadta fia 
Fejér Elek.) — 3. A füredi savanyú 
viznek hasznáról kiadott versek, melye-
ket . . . . a füredi savanyú viz forrásá-
nál maga és másoknak mulatságára mult 
1777. esztendőben Sz. Jakab havában 
irt. Hely n. (1778) — 4. A Balaton-
tihanyi echonak eleven zengése, melyet 
. . . a füredi savanyú viz forrásánál 
maga és másoknak mulatságára ezen 
most folyó 1779-ik eszt. Szent Jakab 
havában e következendő versekben fog-
lalt. Buda. — 5. Örvendező versek, me-
lyeket . . . a tiszt, budai apáczáknak mélt. 
gróf Szalai Barkóczy Margitnak, Sz. Klára 
rendén való apácza szűznek, és ugyan 
a budai convent öt izbéli érdemes feje-
delem asszonyának második professiójára 
készített. Pest (1780.) — 6. Barklájus 
János Argenisse, melyet. . . deák nyelv-
ből magyarra fordított. . . Özvegye sánk-
falvai Steinicher Katalin maga költségén 
kinyomtaltatott. Eger. 1792. Három kötet. 
36 rézmetszetű képpel. 

Orpheus I . 1790. 84. 1. — Beöthy Zsolt A M . 
Szépprózai Elbeszélés II . 159. — Petr.k Bib-
l iograph iá ja . 

Fejér Bertalan, bölcseleti doktor, kir. 
tanfelügyelő; 20 évig működött az ifjú-
ság nevelése s tanítása körül, mint a 
m.-szigeti evang. ref. lyceum tanára s 
1876-tól mint máramaros-megyei kir. tan-
felügyelő. Meghalt 1881. máj. 30., Mára-
maros-Szigeten 50. évében. — Czikkei a 
Családi Körben (1866. A máramaros-
szigeti jótékony egylet történetének rövid 
vázlata, Gizella, első magyar királyné), 
a Hazánk és a Külföldben (1867. A Suli-
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guli és Vidéke), a Máramaros vármegye 
egyetemes leirása cz. munkában (Bpest, 
1876. Felsőbb oktatásügy, Nőnevelési in-
tézetek) ; programmértekezései : A böl-
csészettudomány feladata, A testgyakor-
latról lélektani alapon (Máramaros-szigeti 
ev. ref. főgymnasium Értesítője 1863. 
1874.) — Munkája: Mdramarosmegye 
kir. tanfelügyelöségének Evkönyve I. 1. 
füzet. (Az 1876. okt.—1877. év végéig 
terjedő időről.) M.-Sziget, 1878. 

A'éptanilók Lapja 
31. Könyvészet 187< 

1. — 1876. 328. 1877. 274. 
és gyász je len tés . 

Fejér Elek, földbirtokos, F. Antal ügy-
véd és sánkfalvai Steinicber Katalin fia. 
— Munkája: A plánták nyavalyái. Pest, 
1815. — Kiadta atyjának, A józan élet-
nek némely regulái cz. munkáját 2. ki-
adásban (Pest, 1815.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fejér György, theologiai doktor, pré-
post-kanonok és az egyetemi könyvtár 
igazgatója, F. Mihály ácsmester és Keresz-
tes Katalin fia, szül. 1766. ápr. 23. Keszt-
helyen Zalamegyében, hol atyja a Fes-
tetics grófok uradalmi ácsmestere volt, 
kinek tizenegy gyermeke közül tizen a 
himlő martalékává lettek. F. György szin-
tén veszélyesen meghimlőzött, de életben 
maradt. Gyenge korban, szüleinek hire 
s tudta nélkül, sőt kalauz és könyv nélkül 
ment iskolába és kezdett tanulni s 1775— 
76-ban lépett a gymnasiumba. Atyjának 
egy kivágott fatörzs összezúzta lábszárát, 
a mi 1776. jan. 7. halálát okozta. György 
1779-ben Pestre került és 1783—85-ben 
Budán és Pesten bölcselethallgató volt 
az egyetemen, hol Katona István és Koppi 
Károly tanárok fejlesztették hajlamát és 
előszeretetét a magyar történelem iránt. 
1785-től 1790-ig a theologiát tanulta 
Pozsonyban, hol az 1786—87. tanévben 
a német nyelv tanulása s gyakorlása a 
növendékeknek kötelességökké tétetett. 
Az egyháztörténelem hallgatói ez időben 
sok Írással terheltettek, úgy hogy talics-
kában tolatták le a 180 ivre terjedett 

csupán Photius szakadásaig folytatott 
kézirataikat; ennek következtében ren-
deltetett, hogy minden iskolában nyom-
tatott könyvek használtassanak. A szün-
napokat arra használta fel, hogy fran-
cziáúl tanult. II. József császár halála 
után jún. 1. a növendékpapok szétbocsát-
tattak és a seminarium megszűnt. Mint 
a székesfehérvári egyházmegye növendéke, 
1790-ben misés papnak szenteltetett föl, 
mire a Festetics ós Ürményi családoknál 
magántanító lett. 1796-tól káplán volt 
Székesfehérvárott három évig és plébá-
nos Kovácsiban tizenkettőig. Közben 1802-
től a székesfehérvári papnevelőben a dog-
matikát tanította. 1808-ban a pesti egye-
temen theologiai tanár lett. Midőn búcsút 
vett Kovácsitól, 2500 frtos kötelezvényt 
engedett át a templom javára, a paplak 
megújítására 600, a tűz által károsult 
községnek 600 frtot adott és azoknak, 
kik neki adósok voltak mintegy ezer 
frtot elengedett; utódjának harmincz-
kilencz esztendeig évenként harmincz 
forintot hagyott; ezenkívül ezer pengő fo-
rintot hagyott, hogy ennek kamatja (60 
pengő forint) évenként a kovácsii szegé-
nyek közt kiosztassék. 1818-tól 1824-ig 
Győrött mint iskolai s tanulmányi királyi 
főigazgató, kir. tanácsos és a bold. szűz-
ről cz. pest-ujhegyi prépost működött. 
1822-ben meghivatott a Pozsonyban tar-
tott nemzeti zsinatra, hol több tanács-
kozásban vett részt. 1824-ben a pesti 
egyetem könyvtárának igazgatójává ne-
veztetett ki, mely foglalkozása közben 
1832/s és 1834/5-ben a dogmatika helyet-
tes tanára is volt; e mellett misézett, 
temetett és a prédikálásra mindig készen 
volt. Több esztendeig ő volt az érseki 
biztos a városi ifjúság próbatételein. 
1840-ben nyert kanonokságot. 1843. ápr. 
vált meg a könyvtárnokságtól, nyuga-
lomba vonult, de azután is Pesten lakott, 
hol 1851. júl. 2. meghalt. Igy ír önmagá-
ról Az ember kiformáltatása cz. munkája 
(Buda, 1835) előszavában : Az igazságot 



'255 Fejér 270 

nyilt szemmel nyomozni és bátran vé-
deni ; a hamist czáfolni, a kétest eligazí-
tani. a bizonyost kitüntetni, közérthetőleg 
szólani; nemzeti literatúránk egy hiányát 
pótolni: ez volt czélom. Végrendeletében 
a keszthelyi árvák számára 46 ezer frtot; 
az ottani iskolának stipendiumra 4000 
frtot, ugyanazon czélra a gyó'rinek kétezer 
frtot hagyott; a vakok pesti, a süketek 
váczi s az árvák pesti intézetéró'l már előbb 
intézkedett. Emlékbeszédet Toldy Ferencz 
mondott fölötte 1865. júl. 3. az egyetem 
nagy termében. — Költeményei és czikkei 
a következő folyóiratokban, évkönyvekben 
és hírlapokban jelentek meg: Orpheus 
(1790. ódák), Mindenes Gyűjtemény (1789 
—90. M. generalis Orczy Lőrincz emlé-
kezete, Racine franczia munkáinak ma-
gyarra fordítása iránt levele sat.), Heli-
koni Virágok (1791. ódák), Tud. Gyűjte-
mény (itt Y. jegygyei is, 1817. I—III. A 
nemzeti kulturáról közönségesen és a 
magyar nemzet kultúrájáról különösen, 
Magyarország statistikai bővebb ismer-
tetése, II. Számadás az irás módjáról, 
III. A keszthelyi Helikon, sat. 1818. I. 
II. Tudományok Encyclopaediája rövid 
rajzolatban, V. Észrevétel a szépírás mód-
járól, Statistikai jegyzetek Magyarország-
ról. IX. A magyarországi hadakozás- és 
bandériumoknak rövid ismertetése, XI. 
Vadasi Jankovich Miklós gyűjteményéről, 
III. IV. VII. Magyarország statistikai is-
mertetésére szolgáló jegyzetek, VI. Régi 
Székesfejérvárról jegyzetek, X. A pesti 
m. kir. Universitás literatúrai érdemei, 
1820. IV. Nagy-Győr jelességei. IX. Mol-
nár Ker. János érdemes élete, X. A bell-
lancasteri tanítás-módról, XI. A nemes-
ségről sat. 1821.1. A magyar-óvári gazda-
sági tanítóintézet, III. A nemzeti iskolák 
helyes elrendeléséről, V. A magyar váró-
sokról, VIII. könyvism. 1823. I. A philo-
logiára egy tekintet, IX. Rajnis József 
emlékezete, Baranyai Ferencz Eszter-
gomot Székesfejérvár felett magyar kirá-
lyaink lakhelyének hibásan állítá, 1824. 

II. A Balatonról és Tihanyról, III. Utazás, 
beli jegyzetek Ovár-. Kismarton-, Fraknó-
és Eszterházáról, VII. Brassói Miller Fer-
dinánd Jakab emlékezete, 1825. II. Könyv-
ism., VII. A magyarok régi lakhelyeiről, 
1828. II. A magyar szent koronának Bécs-
ből jelentett származása iránt észrevételek, 
IV. Kálmán királyunk I. Gejza és nem sz. 
László fia volt, 1828. IV. Vélemény Henrik 
portugalliai gróf eredetéről, VI. Béla kirá-
lyunk jegyzőjének koráról és Horvát István 
észrevételeire észrevételek, Magyarországi 
okleveles gyűjtemény szükséges, IX. Hor-
vát István észrevételeire észrevételek 
Henrik porlugalliai gróf eredete iránt, 
1829. VIII. Az ó-budai maradványok római 
héfürdők düledéki-e? X. A rubenprei és 
evenbergi herczeg-ház Árpád fejedelmünk 
férfi-ágából származott-e? 1835. VIII. 
Könyvbirálat, XI. Hermes Györgynek és 
philosophiai új rendszerének rövid ismer-
tetése, XII. Kant Immanuel és Hermes 
György philosophiai rendszereiknek rövid 
ellenbevetése, 1836. I. Fichte, Schelling 
és Hegel philosophiai rendszereiknek a 
Hermesével egybevetése. II. Harmadik 
Béla királynak meghivatása a szent föld 
szabadítása végett, III. A Hermes philo-
sophiai új rendszere ellen vetett nehéz-
ségek eligazíttatnak, IV. Az uj philo-
sophia és annak kezdője Cartesius, V. 
Leibnitz Gottfr. Wilh. ecclecticismusa, 
VI. Wolf Christian dogmatismusa, Gejza 
herczegünk fiának első királyunknak 
Stephan vagy Salamon volt-e igazi neve ? 
(Ugyanezen kérdés megfejtése a Hasznos 
Mulatságok 1836. I. és 1837. I ) 1837. 
VI Kant Immánuelnek és Kritikájának 
ismertetése, VII. Az Isten valóban lételé-
nek bizonyítása, VIII. Az álomban járás-
ról és világosan látásról, X. A philosophia 
állapota az első nyolcz században, XI. A 
legújabb philosophia Schelling Fridrik 
Wilhelm rendszere után, 1838. II. Könyv-
ism., III. Ismereteink igazságának funda-
mentomáról, VI. A vaticanumi levél- és 
kézirattároknak, s néhány Magyarorszá-

S. io sajtó alá adatott 1S93. jún. 16. 
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got érdeklő okleveleknek és irományok-
nak ismertetése, IX. Az 1738. történetek 
töredékei, X. Hammer-Purgstall József 
értesítése iránt a magyarok ősi lakhelyé-
ről s költözködéseiről észrevételek, 1839. 
VII. A magyarországi ruthenok eredeté-
ről, IX. A chiunnu, hiunnu és hun vagy 
kun népek ugyanazonok voltak-e ? X. 
Igaz-e, hogy a turkomannok és törökök 
magyar ivadékok ? 1840. I. Igaz-e, hogy 
Henrik portugalliai gróf magyar eredetű 
volt? III. Igaz-e hogy Székesfejérvár 
fejér színétől vette nevezetét ? VII. Igaz-e, 
hogy a horvát nép és nyelv valóságos 
illyr nép és nyelv ? XII. Igaza van-e 
Kiss Bálintnak ? 1841. II. Könyvism., 
III. Bosnia ismertetése sat.), a Hazai s 
Külf. Tudósítások (1837. I. 4. sz. Petrus 
Stephani protoregis sororis filius e Stirpe 
Arpadiana virili haud satus), Literatúrai 
Lapok (1837. 14—17. sz. Észrevételek a 
honi városainkat illető előbbi értekezésre 
következett vizsgálódások után), Száza-
dunk (1839. 72. 83. sz. Igaz-e, hogy 
Kálmán Szent László és nem Gejza 
királyunk fia volt? 1841. 31. sz. Még 
egy szó a maga idején a vegyes házas-
ságokról), Hirnök (1841. 42. sz. Üdvözlet 
a Békeszó protestáns Írójához), Egyházi 
Tudósítások (1842. II. 8. sz. Visszatorlás 
B. J. visszatorlási iratára). Religio és 
Nevelés (1846. I. 39. sz. Visszaemlékezés 
a pozsonyi közönséges papnevelő-házra). 

— Munkái: 1. Ode in diem onomasti-
cum ill. dni Antonii Vörös de Farad 
sup. studiorum directoris. Pestini, 1784. 
— 2. Lessus in obitum Joannis Iker-
vári concivis coalumnique sui. U. ott, 
1785. — 3. Onomasticon Joanni Horváth 
physices professori votivum. U. ott, 1786. 
— 4. Piae gratiae ill. ac rev. d. Andreae 
Szabó, dum seminario generali poso-
niensi valediceret... 1788. — 5. A tisztes-
ségre vágyódok, vigj. Pozsony, 1789. 
(Latin kéziratból ford. és megváltoztatva 
kiadta; előadták a pozsonyi növendék 
papok.) — 6. Mélt. és főt. Sellyei Nagy 

I d . S z i n n y e i J . , M a g y a r í r ó k I I I . 

Ignácz úrnak, Székes-Fejérvár első püs-
pökének emlékezete Sz. András havának 
12. napján 1789. U. ott, 1789. (Költe-
mény.) — 7. Osztermayer Ferencz neve-
napjára köszönet a pozsonyi nevendék-
papság nevében . . . 1789. — 8. A Hadi 
Tudósítások íróihoz. (Görög Demeter és 
Kerekes urakhoz) Örvendezés. 1789. Bécs. 
— 9. Dohánytermesztésről való rövid 
oktatás . . . Pozsony, 1790. — 10. Székes-
fejérvári megyének öröm napja midőn 
mélt. Milassin Miklós fejérvári püspök 
püspöki székébe bé-lépne. Pest, 1790. — 
11. A kisdedek vallásbéli oktatása . . . 
Pozsony és Pest. 1790. (Seiler Frigyes 
György német munkája után.) — 12. 
Herczeg Battyányi József cardinális és 
primás ő eminentiájának esztergomi fő-
ispánságba újonnan magasztaltatására. 
Pozsony, 1790. (Alkaikus vers.) — 13. 
Az öreg fösvény Zsugori, vigj. a mulat-
ságokban gyönyörködőknek kedvekért ki-
adatott. U. ott, 1790. (F. Gy. jegygyei, 
latin kéziratból ford. és megváltoztatta; 
előadták Pozsonyban a növendékpapok.) 
— 14. A nevelök, nézőj. U. ott, 1790. 
— 15. A mennyei gondviselésről: mi-
dőn az ellenség hazánk határihoz köze-
lítene. Pest, 1795. — 16. Viszontagsá-
gaink okairól, s eltávoztatásokról, ellen-
ség által szorongattatásunkkor. U. ott, 
1795. — 17. A jubileumi búcsúról, ennek 
tartása alkalmatosságával. 1795. Pest. — 
18. Pünkösd után negyedik vasárnapi 
közönséges ájtatosságra alkalmazott be-
széd, Pest városának fő plébánia-templo-
mában. U. ott, 1796. (Buzdító beszéd a 
francziák ellen.) — 19. A keresztényi 
hazafiúságról hadi segedelem kivánta-
tásakor. U. ott, 1796. — 20. Az alamizs-
nálkodásról a pesti polgári ispotály ünne-
pén. U. ott, 1799. — 21. A keresztényék 
czéljáról. Nagyasszonyunk ünnepén. U. 
ott, 1800. — 22. Minden ö benne bí-
zóknak oltalmazója, hazánk első királya : 
Szent István. Hirdette ünnepe napján a 
budai udvari templomban . . . Buda. 1800. 

9 
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— 23. Pest szab. kir. várossá ispitá-
lyának pünkösd-hétfőn eső innepére al-
kalmaztatott beszéd az alamisnálkodásról. 
U. ott, 1800. — 24. Mi végre valók a 
templomok P A telki uj templom felszen-
telése alkalmatosságával előadta . . . U. 
ott, 1802. — 25. Nagy Asszonyunk nagy-
érdemű erkölcsei. Fejtegette sátoros-
ünnepe napján Válban . . . U. ott. 1803. 
— 26. Makula nélkül való tükör, vagyis : 
az Úr Krisztus Jézus, és Szent Anyjának 
Máriának életök. Átdolgozta . . . U. ott, 
1805. — 27. A keresztényi jótevoségröl. 
Pesti ispita ünnepén. Pest, 1805. — 28. 
A fö méltgú legkegyelmesebb Ürményi 
József úrhoz, ország főbirájához, midőn 
ezen fényes hivataljába lépne 1806. eszt. 
Buda. (Költemény.) — 29. Ájtatos imád-
ságok a keresztény katholikusoknak lelki 
hasznokra. U. ott, 1806. — 30. Officium 
Rákoczianum, seu varia pietatis exer-
citia hominis catholici. U. ott, 1806. — 
31. Az emberi méltóságról. A pesti ispita 
javára. Pest, 1806. — 32. Pest sza-
bad kir. város főtemplomában tartatott 
beszédek. I. rész. Buda, 1806. II—IV. 
rész. Pest, 1811. — 33. Áhítatos imád-
ságok és énekek. Buda, 1806. — 34. 
Háladás az országosan öszvegyült ren-
dekhez, hogy magyar nyelvünket nemes 
magyar hazánk jobbvoltára tulajdon mél-
tóságába iktatták 1807. eszt. 30. Mind-
szent-havában. U. ott, 1807. (Költemény.) 
— 35. Anthropologia vagy is az ember 
esmértetése. U. ott, 1807. (Ism. Erdélyi 
Múzeum IV.) — 36. Liliom-kert. U. ott, 
1807. (Imádságos könyv.) — 37. Lelki 
fegyverház. U. ott, 1808. (Imádságos 
könyv.) — 38. Az ember kimiveltetésé-
nek első része. Az ember formáltatásá-
ról. Pest, 1809. — 39. Pest szab. kir. 
városa felfegyverkezett polgárihoz tarta-
tott beszéd a polgári bivségről s hivatal-
béli engedelmességről felszentelt zászlóik-
hoz hiteltetésök alkalmatosságával. U. ott, 
1809. — 40. A szent írásbeli történetek 
mind a két testamentom szerént a nor-

mális iskolák számára. Buda, 1809. — 
41. Ányos Pál árnyékához. Pest, 1809. 
(Költemény.) — 42. Jutalomra érdeme-
sített értekezés egy magyar tudós társa-
ság legkönnyebb s leghelyesebb felállí-
tásáról. U. ott, 1809. — 43. Az ember 
kiformáltatása gondolkodó erejérenézve. 
Vagyis közhasznú logika. U. ott, 1810. 
— 44. Oktatás a pamuktermesztésröl. 
Buda, 1810. (Lastryrie Károly Filibert 
munkájából németre ford. Mitterpacher 
Lajos, magyarra F. Gy.) — 45. Egy két-
százezeres hagyománynak legalkalma-
tosabb elrendeltetése iránt megjutalma-
zott felelet. Bécs, 1810. — 46. Institu-
tiones theologicae ac dogmaticae. Buda, 
1811. Hét kötet. (2. kiadás. Pest, 1815. 
3. jav. és bőv. kiadás. Bécs, 1819—20. 
hét kötet.) — 47. A keresztény hazafi 
képe: boldogult Marczibányi István. Buda, 
1811. — 48. Oktatás a gyümölcsfa ne-
velésről. U. ott, 1811. (Heintl Ferencz 
után magyarázta saját tapasztalásából.) 
— 49. Az itthoni és külföldi juharfa 
miveltetése és használtatása nedvéből 
czukor-szerzés végett az austriai biroda-
lom javára irta Waldberg Theobald. Ma-
gyarázta . . . U. ott, 1812. — 50. Közön-
séges czéhbeli czikkelyek, a mesterség 
üzés végett való társaságok és czéhek 
számára. U. ott, 1813. (Névtelenül.) — 
51. Szentek élete. U. ott, 1813. — 52. 
De sorté parvulorum ante susceptum 
baptismum vita hac eruptorum disquirit 

I . . . U. ott, 1813. (2. kiadás. U. ott, 1815.) 
— 53. A vallásbeli türödelem visgálta-
tása azon egy szóra a maga idejében, 
melyet annak gyarapodására mondott 
Rév-Komáromban 5. jun. 1814. Kalmár 
József prédikátor. Pest. — 54. Dicső szent 
Anna élete és tisztelete. Buda, 1814. — 
55. Onomasticon excell., ill., ac rev. dni 
Stephani e liberis baronibus Fischer, ag-
riensis arch. episcopi . . . in ecclesiam ac 
regnum Hungáriáé meritis sacrum. U. 
ott, 1815. — 56. A szegényekkel jótevő-
ségről. Szólott Pest városa ispitáljának 
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pünkösd hétfői ünnepén. Pest, 1815. — 
57. Institutiones Theologicae. U. ott, 
1815. (3. kiadás. Bécs, 1820.) — 58. Per-
secutionum primis ecclesiae christianae 
temporibus adversus fideles suscitatarum 
causae. Pest, 1815. — 59. Tabulas ve-
teris ac novi foederis rite interpretandi 
lex suprema, quam illustravit . . . U. ott, 
1815. — 60. Tabulas veteris ac novi 
foederis rite interpretandi lex catholica, 
quam adversus interpretis anonymi Vien-
nensis argutias vindicat. U. ott. 1816. 
— 61. Mostani és régi nemzeteket, or-
szágokat, tudományokat, városokat stb. 
ismertető Lexikon, melyet szerzett Hüh-
ner János, jobbított Sperl Ferencz, bő-
vített Fejér György. U. ott, 1816—17. 
Öt darab. (A Marczibányi-féle 400 váltó 
frt. jutalomban részesült.) — 62. Szent 
és üdvösséges dolog a templom-építés. 
Fejtegette a Leopold-városi uj templom 
felszenteltetése alkalmatosságával 1817. 
jun. 15. U. ott, 1817. — 63. Méltgs. ft. 
Kdmdnhdzi László váczi püspök emlé-
kezete. melyet halotti tiszteltetése alkal-
matosságával hirdetett azon főtemplom- j 
ban 1817. ápr. 22. U. ott, 1817. — 64. 
A mostani idők szükségeihez alkalmaz- \ 
tátott vasárnapi, ünnepi és alkalma-
tosságbéli beszédek. U. ott, 1817—18. 
Négy rész. — 65. De reverentia legibus 
debita. Occasione legum juventuti acade-
micae publicatarum. Jaurini 1818. — 66. 
A tudományok encyclopaediája rövid 
rajzolatban. Pest, 1818. Két rész. — 67. 
A bogáti jeles fabrika... 1818. — 68. 
De ortu et progressu academiae regiae 
Jaurinensis. Occasione legum juventuti 
publicatarum. Jaurini 4. nov. 1819. Győr. 
— 69. De educationis publicae in regno 
Hungáriáé praecellentia. Dixit occasione 
legum juventuti academicae Jaurinensi 
publicatarum. Pestini, 1820. — 70. Me-
moria Georgi Berta, quam recoluit in 
auditorio academiae regiae Jaurinensis. 
Jaurini, 1820. — 71. Szabad királyi 
Győr városának megesmér tetése. Pest, 

1820. — 72. A palotai posztó-fabrika 
. . . 1820. — 73. De institutionis pub-
licae praecellentia. Jaurini, 1820. — 74. 
Scientiae ac religio civium fortunae 
civitatum. U. ott, 1821. — 75. In vin-
dicias Jahnianas aminadversiones com-
militionis. U. ott, 1822. — 76. Francis-
cus I. imperátor Austriae, rex Hun-
gáriáé princeps pacis. Die natali augusti 
die, quo icone eiusdem dono cels. prin-
cipis Caroli Bretzenheim, sala academiae 
regiae Jaurinensis est condecoi*ata. U. 
ott, 1822. — 77. Lehet-e van-e egyedül 
üdvözítő ékklesia ?... Pest, 1822. — 
78. Az óvári föherczegi gazdaságbéli 
intézeteknek, s a kis-martoni, fraknói s 
eszterházi jelességeknek leírása. U. o., 1822. 
— 79. Verseghy Ferencz viszontagságos 
élete, poétái és grammatikai érdemei. 
Buda, 1824. — 80. Ürményi József status-
ministernek gyásztiszte]tetése. U. ott, 1825. 
— 81. Néhai fő mélt. és ft. Kluch József 
nyitrai püspöknek érdemei. Hirdette 
gyásztiszteltetése alkalmatosságával 1827. 
pünkösd hava 2. napján. Nagyszombat. 
— 82. Codex diplomaticus Hungáriáé 
ecclesiasticus ac civilis. Budae, 1829—44. 
A három Indexxel együtt negyvenhárom 
kötet. (Ezen nagy munkájának kiadásá-
ban sem a kormány sem a nagyok haza-
fisága nem támogatta, egyedül előfizetőire 
támaszkodhatott, de ezek is mindinkább 
fogytak; midőn tizenhárom év múlva a 
munka utolsó kötete Albert király halálaig 
1440-ig terjedett és azt befejezte, már 
csak 87 előfizetője volt ; a VIII. 6., IX. 
6. és X. 3. kötetek ritkák, valószínűleg 
megsemmisültek, mert ezekből csak mint-
egy 170 példányt ismerünk ; egy teljes pél-
dány 1889-ben 550 frtért adatott el.) — 
83. Decretum originale Andreae secundi 
quo regnum Hungáriáé constituit anno 
1222. U. ott, 1829. (A Codex diploma-
ticus Prodromusához mellékletkép jelent 
meg.) — 84. Introductio in Codicem 
Diplomaticum Hungáriáé. U. ott, 1829. 
— 85. De avitis magyarorum ac chu-

9* 
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norum, iasonumque Hungáriáé accolarum 
sedibus et initiis. U. ott, 1830. (A Codex 
diplomaticus VII. 3. kötetéhez.) — 86. 
Henricus Portugalliae comes origine 
burgundus non hungarus. U. ott, 1830. 
— 87. Henrik portugalliai gróf Velen-
czei Péter magyar király fia volt-e?... 
U. ott, 1830. — 88. Mária Krisztus 
urunk anyja Nagy - Boldog - Asszony. 
Hirdette ünnepén a pesti híveknek, . . 
Pest. 1832. — 89. Praecipua religionis 
christianae capita illustrata. Budae, 
1833. — 90. Matrimonium ex instituto 
Christi Dni. illustratum. Pestini, 1833. — 
91. Dalmatiae cum regno Hungáriáé 
nexus. Budae, 1834. (Melléklet a Codex 
diplomaticus IX. 3. kötetéhez.) — 92. 
Galliciae et Lodomeriae cum regno 
Hungaria nexus. U. ott, 1834. — 93. 
História academiae scientiarum Paz-
manianae archi-episcopalis ac. M. Ther-
senianae regiae literaria. Budae. 1835. 
(Ism. Honművész 1836. 33. sz.) — 94. 
Sacramentum ac sacrificium eucharis-
tiae perpetuo totius orbis christiani con-
sensu i l lustratum.. . U. ott, 1835. Két 
rész. — 95. Memoria Stephani Katona. 
U. ott. 1835. — 96. Princípium fidei, 
seu examen rationalismi. U. ott, 1835. 

— 97. Az ember kiformáltatása esmérő 
erejére nézve vagy-is: a közhasznú me-
taphysika. U. ott, 1835. (2. kiadás. Pest, 
1843.) — 98. Bevezetés a philosophiára 
vagy is : propaedeutica. Buda, 1836. — 
99. Dissertationes in res Hungáriáé 
veteris historico-criticae. U. ott, 1837. 
(A Codex diplomaticus VII. 4. kötetéhez.) 
— 100. De peregrinis nominibus ma-
gyarorum avitarum sedium indiciis. 
Pesthini, 1837. (A Codex Dipl. VIII. 6.) 
— 101. Commentarii historici de Bos-
niae, Serviae ac Bulgáriáé tum Valachiae. 
Moldáviáé ac Bessarabiae cum regno 
Hungáriáé n e x u . . . Buda, 1837. — 102. 
Honi városainknak nemzetünk kifejtü-
lésére s csinosbulásukra befolyássok. 
Pest, 1837. — 103. Authentia et vis 

j probandi diplomatum.. . Budae, 1838. 
(A Codex Dipl. X. 3.) — 104. A szép 
mesterségek alapvonatokban philosophiai 

I tekintetből. U. ott, 1838. — 105. Urunk 
Krisztus Jézus halottaiból feltámadásá-
nak tanúságai. Hirdette húsvét napján. 
Pest. 1838. — 106. Reflexiones in scrip-
tores novos rerum veterum hungaricarum 
historico-criticae. Budae, 1839. (A Codex 
dipl. IX. 3.) — 107. Oroatiae ac Slavo-
niae cum regno Hungáriáé nexus et 
relationes. U. ott, 1839. (A Codex dipl. 
IX. 4.) — 108. Rationes ecclesiae cath. 
adversus matrimonia mixta irrestricta. 
Aug. Vind., 1840. — 109. Aborigines 
et incunabula Magyarorum, ac gen-
tium cognatarum populi Pontici, Pontus. 
Budae, 1840. (Ism. Athenaeum 1842.) 
— 110. Egyházi fejtegetések mostani 
szükségekre nézve. Pest. 1841. (I. Mi 
okokra nézve nem adja anyaszentegy-
házunk némely vegyes házasságokra ál-
dását ? Igazságosak-e a miatt vádolta-
tásai ? II. Tüdős József h. v. lelkésznek 
urnapi elmélkedésére észrevételek.) — 
111. Ember-nemesítés, vagy is a termé-
szeti erkölcs-tudomány. U. ott. 1842. — 
112. Néhai Lajtsák Xav. Ferencz. nagy-
váradi deák szertartású megye püspöké-
nek hivataloskodása. Gyásztiszteletére elő-
terjesztő 1843. jul. 18. Buda. — 113. De 
baronibus ac proceribus regni Hun-
gáriáé. U. ott, 1843. — 114. De comita-
tibus regni Hungáriáé. U. ott, 1843. — 

j 115. Genus, incunabula et virtus Jo-
annis Corvini de Huny ad, regn. Hung. 
gubernatoris argumentis criticis illustrata. 
U. ott, 1844. (A Codex dipl. XI. köteté-
hez.) — 116. Kit és mennyire illet az 
elhatározhatóság a házasság ügyeire 
nézve? Pest, 1844. — 117. A vegyesen 
házasulok szabad egyezkedhetése gyer-
mekeiknek religiói neveltetésök eránt. U. 
ott, 1844. — 118. Regni per hungaros itt 
Europa stábiliti rationes disquisitae. 
Introductio in históriám regni Hungáriáé. 
Budae, 1845. — 119. Religionis et ec-
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clesiae christianae apud hungaros 
initia. U. ott, 1846. (2. kiadás. Pest, 
1847.) — 120. Jurium ac libertatum 
religionis et ecclesiae catholicae in regno 
Hungáriáé partibusque adnexis codicillus 
diplomaticus. Budae, 1847. — 121. Jus 
ecclesiae catholicae adversus apostatas. 
U. ott, 1847. — 122. A Croyi nemzet-
ségnek III. András királyunk Felicius 
nevű fiától származtatása históriai gyom. 
U. ott, 1848. — 123. Bevezetés a ma-
gyarországi históriába. U. ott, 1849. — 
124. A politikai forradalmak okai. 
Néhány észrevételekkel. U. ott, 1850. (2. 
kiadás. Lipcse, 1850. Ism. M. Hirlap 1850. 
228. 231. 232. sz.) — 125. A kunok 
eredete. Pest, 1850. — 126. A kazárok-
ról. U. ott, 1851. — 127. A polgári alkot-
mányok fő tulajdonságai. U. ott, 1851. 
— A Tudományos Gyűjteményt alapította 
és szerkesztette az elsó' évfolyam (1817.) 
jan.—aug. köteteit. — Fordított szín-
művei : Rang és természet vagy a kegyes 
herczeg, erkölcsi rajzolat 4 szakaszban 
cz. színművét előadták Miskolczon 1830. 
márcz. 18. és 30.; ugyanaz Rang és ter-
mészet vagy szállás megköti a józanészt, 
erkölcsi színjáték 4 felv. cz. Pécsett 1837. 
máj. 17. adatott elő; A világ hangja és 
szivjósága, erkölcsi játék 4 felv. Ziegler 
után ford., előadták Miskolczon 1831. 
decz. 29. — Arczképe olajba festve a 
budapesti egyetem birtokában ; rézbe 
metszve 1820-ban Passini János által 
(Tud. Gyűjtemény 1820. VI. k. mellett), 
ugyanaz Schwerzig Pál által 1853-ban 
Pesten újra nyomtatva Szilassy János, 
Fejér György életrajza mellett. 

Orpheus I . 1790. 85. 1. — Catalogus B i b i . 
Fr . Com. Széchenyi I. 352. Suppl. I . 178. 
I I . 164. — Tudom. Gyűjtemény 1818. V I . 118. — 
Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X L I I . 581. — Fejér, 
H i s t ó r i a A c a d e m i a e 190—196. — Philosophiai 
Pályamunkák I . 1835. 124. 130. 135. 140. — 
Pesti Hirlap 1843. 236. SZ. — Jelenkor 1844. 
66. SZ. — Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Kis 
János E m l é k e z é s e i I . 93 . 94. — Thewretvk 
József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 43. — M. 
Hirlap 1851. 501. SZ. — Ujabbkori Ismeretek 

Tára I I I . 194. — Uj M. Múzeum 1853. I . 269. 
a rczk . (Szilassy J á n o s , külön n y o m a t b a n 
i s . ) 364. 1. — Pesti Napló 1855. I . 25. s z . 
( T o l d y ) — Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 
136. — Budapesti Szemle V I . 1859. U j F o l y a m 
II . 1865. 404. (Toldy Ferencz emlékbeszéde, ) 
— Toldy M. K ö l t é s z e t T ö r t é n e t e 448. 1. Ö s s z e s 
M u n k á i V I . ( E m l é k b e s z é d . ) V I I . — Szinnyei 
R e p e r t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m I . I I . — Figyelő 
I . I I . V I . X X I I . — Katholikus Hetilap 1880. 
48. sz . — 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 . 398. 399. — Némethy Lajos, D i c s -
b e s z é d e k 31. 1. — Bayer József, N e m z e t i J á -
t é k s z í n T ö r t é n e t e I . 51. 52. — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e I I . — Petrik B i b l i o g r . és 
gyász je len tés . 

Fejér Ignácz. — Munkája: Egyházi 
beszéd Nagyboldogasszony napján a szi-
lágy-somlyói r. kath. templomban Sz.-
Somlyó, 1887. 

Horváth ignáez K ö n y v é s z e t e 1887. 

Fejér János, kis-várdai plébános. — 
Munkája : Szomorú de lelket vigasztaló 
Tragoedia, az az, A Jesus Krisztusnak 
kínszenvedése versekben, Kassa, 1722" 

Fejér Jeíwos(szajoli),egri egyházmegyei 
prépost és alesperes, szül. 1785-ben; 
miséspappá szenteltetett föl 1808-ban; 
1829-ben jászladányi, később egyeki plé-
bános volt. 1842—1843-ban a kiérde-
mült lelkészek egri szent József intézeté-
nek igazgatója, Heves és Külső-Szolnok 
egyesült megyék tábla-birája, 1860-ban 
prépost és a polgárikerület alesperese 
Tisza-Füreden. Meghalt 1870 körül. —Mun-
kája : Az isten-félőnek boldog halála 
néhai méltgs Négyesi báró Szepesy Josepha 
asszony... Déva-Ványai Halasy József.. . 
élete párja hideg tetemeinek tisztes eltaka-
rítása alkalmával egy halotti beszédben 
lerajzolva. Eger, 1829. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus 1842 
—43. 160. 1. — Schematismus Agriensis 1860 
— 66. — Petrik B i b l i o g r . 

Fejér Márton (kövendi), ügyvéd és 
1848—1849. országgyűlési képviselő, F. 
Mihály és Ádámosi Klára székely nemes 
szülők fia, szül. 1812. szept. 30. Kövenden 
Aranyosszékben; középiskolai tanulmá-
nyait a tordai unitárius aliskolában 182&-
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ban, a bölcseletet és hittudományt a kolozs-
várifőiskolában 1833-ban, a jogi tanfolya-
mot ugyanott a róm kath. lyceumban 
1834—35-ben végezte. Az unitárius főis-
kola ifjai 1825—30 közt az új életre 
ébredt nemzeti érzés buzdító hatása alatt 
arra egyesültek, hogy közösen könyveket 
szereztek be és azokat együtt olvasgat-
ták, év végén pedig szétosztották ; 1832— 
33-ban azon gondolatra jöttek, hogy köny-
veiket többé ne osszák fel, hanem gyűjtsék 
össze, abból állandó könyvtárt alkossanak, 
s a társaságot is állandósítsák. így szüle-
tett meg Erdélyben a kolozsvári unitárius 
főiskola ifjúsága közt egy iskolai állandó 
magyar társaság 1832—33-ban. A köz-
bizalom a jegyzői tollat F. kezére bizta; 
1834. szept. 8. kelt a tőle irt legelső, okt. 
29. az utolsó jegyzőkönyv. A gyűlés a 
tagoknak gondolkodás- és szónoki elő-
adásbeli gyakorlása végett elhatározta, 
hogy a tisztviselők a gyűléseken beszédet 
tartsanak és azokat egy Beszédtár cz. 
könyvbe irják. E gyűjteményben levő a 
társaság történetében maradandó becsű 
három első beszéd az övé. (1834. szept. 
9., 12. és november 27.). 1836. jún. 12. 
aranyosszéki táblabíróvá esküdt fel, nov. 
13. kir. táblai irnok lett, 1837. febr. 8. 
a Kolozsvárt tartott egyházi főtanács az 
egyház költségén külföldi akadémiákra 
küldésre választotta meg; miután az enge-
dély csak nov. 22. érkezett le, ekkor ő 
már szándékáról lemondott. (Lemondási 
nyilatkozatát közli a Keresztény Magvető 
III. 1867. 13. 1.) Még azon évben a sze-
beni országgyűlés alatt ügyvédi vizsgát 
tett (oklevelének kelte 1838. febr. 3.); 
azon évi júl. 11. a kir. közügyigazgatóság-
hoz gyakornoknak vétetett fel; 1841. nov. 
4. II. osztályú, 1843. márcz. 31.1. osztályú 
Írnokká lépett elő; e közben 1841. aug. 
18. dézsaknai kamarai helyettes fiskális 
volt; az 1842. febr. 27. tartott kolozsvári 
egyházi főtanács megválasztotta egyházi 
tanácsossá. Ez időben Verbőczi Hármas-
köny vének első részétmagyarra fordította. 

1844-ben néhány társával Marosvásárhelyt 
takarékpénztárt alapított. 1847-ben az er-
délyi udvari korlátnokságnál az udvari 
ágensi, 1848. szept. 25. Pesten a váltó- és 
hiteltörvényi vizsgálatot is letette. Ara-
nyosszék a pesti közös hongyűlésre kép-
viselőjévé választotta. 1849. márcz. 29. 
Debreczenből nejével együtt Kolozsvárra 
jött, mire ápr. 12. Csányi kormánybiztos 
mellé rendeltetett és ott szolgált néhány 
hónapig. A világosi katasztrófa Nagy-
váradon találta, innen Kolozsvárra ment, 
hol aug. 27. elfogatott; 1850. jan. 15. 
nyerte vissza szabadságát és később ismét 
ügyvédkedett. Az erdélyi gazdasági egye-
sület alapító s választmányi tagja, az 
erdélyi muzeurn-egyletnek pedig ügyvédje 
volt. Midőn Erdély tervezett új felosztása-
kor némelyek Aranyosszéknek más ható-
ságba beolvasztását hozták szóba, F. ez 
ellen nyilatkozott (Kolozsvári Közlöny 
1862. 22. 23. sz.). 1864-ben érdemei el-
ismeréseül az unitárius egyházi főtanács 
a kolozsvári főiskola felügyelő gondno-
kává választotta. Midőn a kormány az 
ügyvédi kart kamarai és bureaucratiai 
alapon újból szervezni szándékozott, ügy-
felei érdekében ismét felszólalt (Kolozs-
vári Közlöny 1865. 17—19.) Meghalt 
1865. decz. 31. Kolozsvárt. — Arczképe 
kőnyomatban Bauer J.-tól Stoufs József 
nyomtatta Bécsben (a Keresztény Mag-
vető III. kötetében.) 

Kolozsvári Közlöny 1866. 2. SZ. — í'asárnapi 
Újság 1866. 32. SZ. a r c z k . — Keresztény Mag-
vető I I I . 1867. 1—37 1. ( J a k a b E l e k . ) é s 
g y á s z j e l e n t é s . 

Fejér Miklós, nyug. államtitkár, szül. 
1837. márcz. 11. Recsken Hevesmegyé-
ben ; tizenhárom éves koráig a szülői 
háznál nyerte középiskolai oktatását; 
1850-ben a műegyetem látogatására Pestre 

| jött, az utolsó évre 1858-ban Bécsbe ment. 
! Atyja F. Lajos, az 1843. országgyűlésen 
Hevesmegye követe, majd 1848-ban or-
szággyűlési képviselő volt és Szajolon 
nyílt magyar házat vitt, a hol sokan 
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fordultak meg. A fiatal Miklósnak igy 
már zsenge korában alkalma nyilt meg-
ösmerkedni nemcsak Hevesmegyének, de 
az ország különböző vidékeinek akkor 
szereplő férfiaival. Az ezekkel való érint-
kezés rendkivüli módon élesítette elmé-
jét és már zsenge korában ismerte Ma-
gyarország politikai viszonyait, úgy bogy 
1859-ben, a mikor haza került, egyszerre 
benne volt a politikai életben és innen 
kezdve annak minden mozzanatában 
tevékeny részt vett. Ugyanez időtől fogva 
önállóan vezette a hevesi gazdaságot és 
segédkezett atyjának különböző távoli 
vidékeken folytatott gazdaságai kezelésé-
ben. Ez időben tevékeny tagja volt az 
1858-ban alakult török-szent-miklósi gaz-
dasági- és lovas - egyletnek ; 1861-ben 
megyei tiszt, aljegyző lett és a megyei 
különböző bizottságokba beválasztatott. 
1867. máj. az időközi választásnál és az 
1869. általános választásnál a szolnoki 
kerületben országgyűlési képviselővé vá-
lasztatott és mint a középpárt tagja 
1872-ig tagja volt az országgyűlésnek. 
Ez idő alatt különösen a bizottsági és 
az akkori még szokásos osztálytárgya-
lásokban tevékeny részt vett. Törvény-
hozói működésének legjelentékenyebb 
eredménye az volt, hogy 1871-ben a víz-
szabályozási társulatokról szóló törvény-
javaslat tárgyalásánál néhány fontosabb 
szakaszt az akkori kormány az ő fel-
szólalására visszavont. E szakaszok ő 
tőle javasolt uj szövegezésben az osztályok 
és később a ház által elfogadtattak. Vál-
tozott viszonyainál fogva 1876-ban hiva-
talt vállalt és ápr. a kataszterhez becslő 
biztossá neveztetett ki s már szept. az 
uj kataszteri munkálatokra vonatkozó 
végrehajtási utasítás elkészítéséhez a köz-
pontba rendeltetett be. Ez utasítás elké-
szítésében közreműködvén, ugyanazon 
évi decz. kataszteri központi felügyelővé 
neveztetett ki. 1879-ben külön megbíza-
tás alapján az állambirtokokon eszköz-
lendő telepítést indította meg és létesítette 

mint telepítvényt a Rákóczy - községet 
J.-N.-Kun-Szolnokmegyében. A kataszter 
ügyében ez időtájt felmerült panaszok 
miatt a kormány szaktanácskozmányt 
hivott össze, a melyben azok a nézetek 
érvényesültek, a melyeknek F. M. és fel-
ügyelőtársai adtak korábban kifejezést; 
ez okból a kataszteri munkálatok veze-
tését az osztálytanácsossá előléptetett F. 
vette át. Tovább vitte és befejezte az uj 
kataszteri munkálatokat, elkészítette a 
munkálatok helyes végrehajtása érdeké-
ben az 1891. XL. törvényczikket a föld-
adó szabályozásáról szóló 1875. VII. t.-cz. 
némely intézkedéseinek módosításáról; 
valamint az 1881. XLII. törvényczikket 
az 1875. VII. t.-czikk az ármentesített 
területekre vonatkozó rendelkezéseinek 
megváltoztatásáról. Később ő készítette 
el az 1883. XLI. t.-czikknek a földadóra 
vonatkozó részét, végre az 1884. XII. 
t.-czikket az uj földadó kataszteri mun-
kálatok eredményei ellen érvényesíthető 
felszólalások elintézésének módjáról; végre 
az 1885. évi XXII. t.-czikket a földadó 
nyilvántartásáról, és ezzel befejezte ka-
taszteri működését. Időközben tevékeny 
részt vett az 1884. XXIII. t.-cz. és az 
1885. XXVII. t.-cz. megalkotásában, végül 
pedig a kataszteri telekkönyvekre való 
tekintettel a hitel-telekkönyvek átalakí-
tásáról készített javaslatot, mely az igaz-
ságügyminiszteriumban történt módosí-
tása után, mint 1886. XXIX. t.-cz. A 
telekkönyvi betétek szerkesztéséről, szen-
tesíttetett. 1885-ben miniszteri tanácsossá 
neveztetvén ki, az államjavak kezelését 
vette át. A mennyire a kincstári birto-
kokon lehetséges volt, folytatta az uj 
telepítéseket is. Igy kezdte a bukovinai 
székelyeknek Dévára és Vajda-Hunyadra 
telepítését; miután pedig kincstári földek 
összefüggő nagyobb község telepítésére 
elegendő mennyiségben már nem állot-
tak rendelkezésre, megindította a tárgya-
lást az e czélra a kincstári erdőbirto-
kokból veendő és kicserélendő területek 
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iránt. Igy váltak lehetővé a későbbi 
krassó-szörényi és temesmegyei telepíté-
sek. A telepítési ügyekkel kapcsolatban 
vette át a naszód-vidéki erdőkre vonat-
kozó tárgyalások vezetését, melyeket az 
1890. XVII. XVIII. és XIX. t.-czikkek 
által befejezésre juttatott. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
kettéválasztatásakor 1889-ki május havá-
ban az újonnan alakított földmivelésügyi 
minisztériumban államtitkárnak nevez-
tetett ki, hol Szapáry Gyula gróf akkori 
miniszterrel tevékeny részt vett az uj 
minisztérium szervezésének megállapí-
tásában és működésének megindításában. 
Innentul tevékeny része volt az e minisz-
tériumot érdeklő minden mozzanatban, 
különösen a már általa előkészített tele-
pítések keresztülvitelében és folytatásá-
ban is. A mi törvényjavaslat a legutóbbi 
években a földmivelésügyi minisztérium-
ban készült, valamennyi az ő közremű-
ködésével jött létre. Legutóbbi nagyobb 
munkálata a telepítésekről szóló javaslat 
volt. 1892-ben a pótválasztások alkalmá-
val Huszton megválasztották képviselő-
nek. 1893. ápr. végén megvált hivatalá-
tól, azonban mint országgyűlési képviselő 
tagja maradt a törvényhozásnak. — 
Munkája: Néhány ssó az 1865—68. or-
szággyűlés befejezése után. A szolnoki 
kerület választóihoz. Pest, 1869. 

Vasárnapi Újság 1889. 23 . SZ. a r c z k . — 
Keszthelyi Hirlap 1892. 4 . s z . a r c z k . — Sturm 
Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 1892—97. 
218. 1. — Nemzet 1893. 110. SZ. 

Fejér Pál. L. Vasvári Pál. 

Fejérkövy (FejerkÖi) István, eszter-
gomi érsek, előkelő családból 1522-ben 
született. 1567-ben a szent-mártoni főapát-
ságot nyerte adományul s ezzel együtt a 
bakonybéli és dömölki apátságokat is 
birta. A pannonhegyi monostor ekkor az 
idegen hadaknak és pusztító tűzvésznek 
martalékává lett; hogy helyreállíthassa, 
kénytelen volt számos birtokait elzálogo-
sítani. Ezen javadalmat 1592-ig birta. 

í midőn azt egyik rokonára szállította. Idő-
közben (1571) tinnini, 1573. máj. 15. 
veszprémi s 1587-ben nyitrai püspökké 

i neveztetett ki. Kiváló politikai szerepet 
játszott. Birta a nyitrai és zalai főispán-
ságot, 1588-ban pedig Magyarország kir. 
helytartójává neveztetett ki, mely tisztet 
halálaig viselte. 1596. jun. 7. a huszonegy 
évig üresedésben volt esztergomi érsek-
ségre emeltetett, de mielőtt székét elfog-
lalhatta s a megerősítést kieszközölhette 
volna, nov. 20. meghalt 74. évében. — 
Arczképe régi festés, 1776-ban megvolt 
a pozsonyi várban. — Katona szerint 
egy magyar imádságos könyvet irt és adott 
ki Prágában 1594-ben, melyet azonban 
nem ismerünk. 

Pressburger Zeitung 1776. 82. SZ. — Epis-
copatus Nitriensis Memoria 333. — Schmitth, 
A r c h i e p i s c o p i S t r i g o n i e n s e s I I . 85. — Katona, 
H i s t ó r i a G r i t i c a X X V I I I . 841. — Fuxkofer-
Czinar, M o n a s t e r o l o g i a I . 115. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia V I I I . 197. 1. ( F r a k n ó i V.) — 
Gams, Series Episc . Eccl . Cath. Ra t i sbonae , 
1873. — Schematismus Strigoniensis 1889. 

Fejér-Pataky Gábor (kelecsényi),kath. 
plébános, liptómegyei származású; a theo-
logiát Bécsben végezte 1774-ben és ez 
évben fölszenteltetett; káplán volt Osgyán, 
azután Esztergomban, majd Lekéren; 
plébános 1778-ban Nagy-Sárón, 1784-ben 
Radomán, 1805-ben kerületi alesperes, 
1807-ben nagy-sallói lelkész. Meghalt 
1808. ápr. 2. Tót-Sókon, Nyitramegyében. 
— Munkája: Welika hodnost a faska 
povinnosf kterú dwogég cfi-hodnému pa-
noviBobósik Jozefowi, biskupstwa Nitran-
ského nowo-poswat'enému küazowi, pri 
prvvég obefe geho, obetuwal, a predlozil, 
w kosfele welkoripnámskem . . . Nagy-
szombat, 1791. (A nagy méltóság és nehéz 
kötelesség, melyet tiszt. Bobósik Józséf 
úr nyitraegyházmegyei új misés papnak 
első áldozata alkalmával felajánlott és 
előadott a nagy-rippényi templomban.) 

Petrik B i b l i o g r . — Necrol. Strigon. 83 . 1. 

és OsvalcJ. F e n R i k á r d szives közlése . 
Fejérpataky (Belopotocky) Gáspár 

(kelecsényi), törvényszéki ülnök, szül. 
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1794. jan. 1. Nagy-Palugyán Liptómegyé-
ben, hol 1821-ben könyvkötéssel kezdte 
életpályáját. A tót életnek lelkes előmozdí-
tója volt, Liptó-Szent-Miklóson kölcsön-
könyvtárt és tót műkedvelői színtársulatot 
alkotott; azonban kizárólagos tót iránya 
miatt tervei megbuktak; annál lelkeseb-
ben terjesztette a saját költségén kiadott 
tót könyveket. A szabadságharcz alatt a 
császáriak kai tartott és annak megszűntéig 
szolgabíró volt, azután pedig törvszéki ül-
nöknek neveztetett ki. 1850-ben engedélyt 
nyert, hogy családi nevét Belopotockyra 
változtathassa. Meghalt 1874. máj. 18. 
Liptó-Sz.-Miklóson. — Értekezései : Ma-
sopustni kratochvile slovanského lidu v 
Uhfich (A magyarországi szláv nép farsangi 
mulatságai, a Rozlicnosti Egyveleg cz. 
cseb folyóiratban 1827). Národni obyceje 
tatranskych slovanűv (A tatrai szlávok 
nemzeti szokásai a Őeská Vcelában 1831), 
Bájeslovnézvyky, svátky apovery Slovákű 
(A tótok hitrégészeti szokásai, ünnepei s 
babonái a Kvety-ben 1839—40.) A tót iro-
dalomban mint kiadó tette nevétismertté. 
— Megalapította a Slovensky Pozornik 
(Tóth Figyelő) és Kalendár vlastenecky 
(Hazafias naptár) cz. naptárakat, melyek-
nek 1803-tól számos évig kiadója volt. 
1848—49-ben a Stúr szerkesztése alatt 
megjelent Národné Noviny (Nemzeti Hír-
lap) kaucziójára 4000 frtot tett le. — 
Megírta önéletrajzát, melynek kézirata, 
fia jegyzeteivel pótolva, a Slovenská Ma-
tica könyvtárában van. 

Vlcek, De j iny L i t e ra tu ry S lovenské . — 
Slovenské Pohlady 1888. 79. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
IV. és dr . Czambel Samu szives közlése. 

Fejérpataky László (kelecsényi), böl-
cseleti doktor, a m. n. muzeum levél-
tárnoka, a m. tud. akadémia rendes 
tagja, egyetemi m. tanár, F. László kir. 
tanácsos és a budapesti kir. tábla nvug. 
segédhivatali főigazgatója s Lendvay 
Terézia fia, szül. 1857. aug. 17. Eper-
jesen, hol atyja az akkori kerületi fő-
törvényszéknél alkalmazva volt. A gvm-

nasiumot Budapesten a kegyesrendiek-
nél kezdte s a kir. kath. főgymnasiumban 
1875-ben végezte. 1875—76-ban egyéves 
önkéntes volt, 1876-ban cs. és kir. t a r t 
tüzérhadnagy lett,? 1885-ben áttétetett a 
m. kir. honvédséghez; jelenleg is m. kir. 
honvédhadnagy szolg. kiv. viszonyban. 
A budapesti egyetemen mint bölcselet-
hallgató két évet töltött; azután a m. 
kir. vallás- és közokt. minisztériumtól 
támogattatva a bécsi egyetemre ment, 
hol a k. k. Institut für österreichische 
Geschichtsforschung-ban szintén két évet 
töltött főleg történelmi s oklevéltani 
tanulmányokkal. 1878. szept. 21. a buda-
pesti egyetemen bölcselet-doktori, 1879. 
máj. 12. tanári oklevelet nyert és ugyan-
ezen évben (május 31.) a budapesti 
egyetemen az oklevéltan magántanára 
lett. 1887. jan. 14. óta a Salamon Fe-
rencz igazgatása alatt létesített törté-
nelmi seminarium vezető tanára; úgy-
szintén a középiskolai tanárképző intézet 
tanára. 1880-ban a budapesti egyetemi 
könyvtár kéziratainak rendezésével bíza-
tott meg ; 1881-ben a vallás- és közokta-
tási minisztérium hosszabb tanulmány-
útra küldte, mikor Berlinben Wasen-
bach, Bresslau, Waitz és Párisban az 
École des Ghartes előadásait nyolcz 
hónapig hallgatta. 1881—1882-ben a 
dr. Szinnyei József szerkesztésében meg-
jelent Ország - Világ segédszerkesztője, 
1881—82-ben az országos könyvészeti 
kiállítás jegyzője volt. 1881-ben a m. 
történelmi társulat megválasztotta igaz-
gató-tagjává. 1882. ápr. 12. a m . n. 
muzeum levéltárnokává neveztetett ki. 
1883-ban részt vett a m. heraldikai és 
genealógiai társaság megalakításában, 
melynek kezdettől fogva ig. vál. tagja s 
titkára. 1884. jun. 5. a m. tud. akadé-
mia megválasztotta levelező s 1893. 
máj. 12. rendes tagjává. 1885-től az 
országos régészeti és embertani társulat 
választmányi tagja ; 1889. decz. óta a 
ín. t. akadémia tört. bizottságának elő-
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adója. Levéltári kutatásokat tett 1880-ban 
Horvátországban és Dalmácziában, 1883-
ban és 85-ben Rómában a vatikáni 
könyv- és levéltárban, 1884. Admont-
ban, 1886. Münchenben és Nürnbergben, 
1887. Krakó-, Boroszló-, Berlin- és Drez-
dában, 1888. München- és Innsbruck-
ban; 1889-ben a M. T. Akadémia által 
a Zsigmondkori Oklevéltár szerkesztésé-
vel bízatván meg, e czélból a legszéle-
sebb levéltári kutatásokat végzi; eddig 
80-nál több nevezetes hazai s külföldi 
levéltárból gyűjtötte össze a Zsigmond-
kori oklevélanyagot. — Czikkei, érteke-
zései s nagy számú könyvismertetései 
a következő' lapokban és folyóiratokban 
jelentek meg: Fővárosi Lapok (1874. 
A pillangó, Lamartine után, 1880. Zág-
rábból, Trieszttől Záráig, A bocchézek 
és csrnagorczok földjén, 1881. Berlin 
télen, 1882. Régi könyvek között, 1883. 
A m. tört. társulat kirándulása Sopron-
megyébe), Reform (1875. 43. 44. sz. 
Magyarország halászata, 63. 64. sz. Klin-
gesor Miklós, 116. Magyarországi irók 
és tudósok a XIV. században), Kelet Népe 
(1875. 169. 170. sz. II. József császár 
chersonésusi utja, 1876. 82. sz. Egy 
magyar pápa, 1877. 2—4. sz. Pest múlt-
jából, 73. A káromkodásról, 164. Házas-
sági szertartások a Habsburg-házban, 245. 
A köpcsényi levéltár), Magyarország és 
a Nagyvilág (1875. Magyar tudósnők és 
irónők a XVI. XVII. és XVIII. században, 
1876. Néhány irónő a mult századból, 
1877. Régi irók Pestről), Életképek (1876. 
Mit tanítanak Francziaországban hazánk 
történetéről?), Századok (1877. Érsek-
újvár ágyúi 1685-ben, 1878. A jászói bi-
zottság jelentése, 1879. Legújabb oklevél-
gyűjteményeink és az oklevelek kiadása, 
Még egyszer Anonymus, 1880. Egy ma-
gyar festő a XV. század első feléből, 
1881. Kutatások Dalmáczia levéltáraiban, 
Jelentés Sárosmegye levéltárairól, 1882— 
83. 1884. A pápai levéltárak, 1885. Je-
lentés a Schrauf K. által ajándékozott 

oklevelekről, A történelem segédtudomá-
nyai hazánkban, 1886. A történeti con-
gressus utóhangja, Válasz a néhány észre-
vételre, 1887. Pápai adószedők Magyar-
országon a XIII. és XIV. században, 1889. 
A br. Vécsev-család sárköz-újlaki levél-
tára), A Ludovica-Akadémia Közlönye 
(1877. I. Lipót császár által kiadott ka-
tonai szabályok), Tört. Tár (1878. May-
látb és társai frigylevele, Bethlen Gábor 
portai vásárlásai, 1879. A köpcsényi levél-
tárból, Egy adat a pozsonyi prépostság 
történetéhez, A kassai nagy templom 
történetéhez, 1880. II. Ulászló jövedel-
meinekjegyzéke, 1881. Diplomacziai adat 
az Anjouk korából, 1886. A veszprémi 
káptalan kincseinek összeírása, 1887.), 
Havi Szemle (1879. Két mű városaink 
történetéről), Ország-Világ (1880. Mária 
Terézia és a budapesti egyetem, Fiume 
és Tersato, 1881. Az esztergomi olasz 
község pecsétje. István erdélyi vezér lovas 
pecsétje, Báthory István a kenyérmezei 
hős czímeres pecsétje, Corvin János pe-
csétje, A Crouy-Chanel-család pecsétje, 
Berlini levél, 1882. Régi magyar könyv-
tár, Bártfától Rómáig 1494-ben), M. Könyv-
Szemle (1880. A zágrábi káptalani könyv-
tár XV. századi könyvlajstroma, 1882. 
Az országos levéltár oklevél-kiállítása, 
1885. A veszprémi káptalan könyvtára 
a XV. században, 1889. Külföldi levéltári 
búvárlatok az innsbrucki és müncheni 
levéltárakban, 1890. Egy soproni pap 
végrendelete 1400-ból), Pesti Napló (1880. 
210. sz. Dalmácziából, 1881. 231. 234. 
236. sz. A m. tört. társulat sárosmegyei 
kirándulása, 1882. 69. Magyar nyelv-
emlékek és kútfők az országos könyv-
kiállításon), Archaeol. Értesítő (1880. 
Sphragistika és sphragistikánk, 1888. 
Brassó városának régi számadáskönyvei), 
Ellenőr (1882.121. sz. Az országos könyv-
kiállítás kéziratai, 123. sz. Az országos 
könyvkiállítás;, Turul (1883. A gróf Ká-
rolyiak oklevelei, A Chapy-czimer és 
sárkány-rend, 1886. Dürer Albert szár-
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mazása, 1888. A Petneházy-család XV. 
századi czímeres levelei, 1888. A Leövey 
család czímere 1453. évből, A gyöngyösi 
czímeres album. Oklevelek kiadása. 1890. 
Berekszói Péter czímeres levele 1447-ből, 
1892. Örökös naptár, Sz. László, Kálmán, 
II. Béla pecsétje. A csatári és szedikerti 
Hofman család, Titkári jelentés a herald, 
és geneal. társaság tizéves működéséről 
és még több czikk F. és F. L. jegyek alatt), 
Vasárnapi Újság (1883. A magyar bon-
foglalás kútfői), Nemzet (1885. 182. sz. 
Magyar történelmi intézet), M. Salon 
(1888. A m. n. múzeum levéltára), M. 
tud. akadémiai Értesítő (1891—92. A 
Zsigmondkori oklevéltár előmunkálatai, 
felolv. és jelentés, Sz. István oklevelei 
és a Szilvester-bulla). — Munkái: 1. 
Irodalmunk as Árpádok kordban. 889 
— 1301. Bpest, 1878. (Különnyomat a 
Figyelőből.) — 2. A pannonhalmi apát-
ság alapító oklevele. U. ott, 1878. (Ism. 
Századok, Pauler Gy.) — 3. A budapesti 
m. kir. egyetemi könyvtár codexeinek 
czimjegyzéke. U. ott, 1881. — 4. A német-
ujvári ferencs-rendi zárda könyvtára. 
U. ott, 1883. (Különnyomat a Könyv-
Szemléből.) — 5. Monumenta Vaticana. 
Series I. Tom. II. Acta legationis cardi-
nalis Gentilis 1307 — 1311. U. ott, 1885. 
(Előszóval.) — 6. A királyi kanczella-
ria as Árpádok kordban. U. ott, 1885. 
— 7. Magyarországi városok régi szám-
adáskönyvei. (Selmeczbánya, Pozsony, 
Beszierczebánya, Nagyszombat, Sopron, 
Bártfa és Körmöczbánya sz. kir. városok 
levéltáraiból.) U. ott, 1885. (Ism. Száza-
dok 1886. Arch. Ért. 1886.) — 8. Tapol-
czai Bertalan oklevél formulái a XV. 
századból. U. ott, 1886. (Különnyomat 
a Könyv-Szemléből.) — 9. Monumenta 
Vaticana. Series I. Tom. I. Bationes 
collectorum pontificiorum in Hungaria. 
1281—1375. U. ott, 1887. — 10. Magyar 
Nemzetségi Zsebkönyv. I. kötet. U. ott, 
1888. (A történelmi rész; a genealógiai 
részt id. Szinnyei József irta. Ism. Egyet-

értés 132. 133. P. Napló 133. Bud. Hir-
lap 132. Nemzet 132. sz.) — 11. Kál-
mán király oklevelei, két oklevél hason-
másával. U. ott, 1892. (Értekezések a 
tört. tud. köréből XV. 5. Ism. Századok.) 
— 12. Béla király névtelen jegyzőjének 
facsimile-kiadása. U. ott, 1892. (A szöveg 
megoldásával és Szabó Károly fordítá-
sának javított kiadásával. Ism. Századok. 
— Szerkeszti 1883 óta a Heraldikai és 
Genealógiai Társaság közlönyét, a Turult 
1885-ig b. Nyáry Alberttel közösen, azóta 
egyedül. — Kéziratban: A nagykállói 
Kállay család oklevéltára I. kötet 1223 
—1342. és Zsigmond-kori oklevéltár. — 
Álnevei: Amateur, Viator. 

M. Akadémiai Értesítő 1877. 166. 171. 1878. 

147. 1. — SI. Könyvészet 1878. 1881. 1883. 1885. 
1888. 1892. — M. Könyv-Szemle 1882. 1885. 
1890. — Figyelő X I I I . 106. 1. — M. Salon 
1888. a r c z k . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fejérpataky Márton (kelecsényi), föld-
birtokos, F. György liptói szolgabíró fia; 
1630 után Alsó-Malatinban lakott. — 
Juris consuetudinarii I. B. Hungaricae 
certae quaedam observationes, multis 
vicibus in Tabula suae Mattis Judiciali. 
ac in comitatibus, in processibus causa-
rum usurpatae 1622—30. és eredeti ma-
gyar, tót és latin levelei, melyeket 1620— 

! 30-ig atyjához irt, meg vannak a m. n. 
múzeumban. 

Fejérthói András, magyar udvari kan-
czelláriai titkár. — Két latin levele Bul-
linger Henrikhez 1551-ben Bécsből ma-
radt reánk Böhl Eduard, Confessio Hel-
vetica czímű munkájában (Bécs, 1866. 99 
— 105. 1.) 

Szilády, M . K ö l t ö k T á r a V . 278. 303. 1. 

Fejérváry Ignácz, esztergom-egyház-
megyei kath. lelkész ; meghalt 1814. decz. 
15. Pozsonyban. — Munkája: Sanctus 
Stephanusrex Hungáriáé dictionepanegy-
rica celebrata.. . Tyrnaviae, 1765. (Név-
telenül.) 

Necrol. Strigon. 91. 1. 

Fejérvári István, orvosdoktor, barom-
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laki, komárommegyei származású; 1683 
—84-ben Leidában az orvostudományo-
kat tanulta s az utóbbi évben orvos-
doktor lett ; azután Erdélyben hires orvos 
volt. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de scorbuto. Lugd. Batav., 1684. 
(Teleki Mihálynak van ajánlva.) 

\Veszprémi, Succ inc ta Med. Biogr. IV. 149.1. 

Fejérváry Károly, (komlós-keresztesi), 
földbirtokos, F. László cs. kir. kapitány 
és Dessewffy Anna fia, szül. 1743-ban 
Sárosmegyében. Mint a törvényszék egyik 
tagja rendkivül nagy szerepet vitt; meg-
halt 1794. decz. 6. Komlós-Keresztesen. 
Fia volt F. Gábor (Pulszky Ferencz nagy-
bátyja), kinek rendkivül érdekes és becses 
múzeuma volt Eperjesen. — Latin levelei 
Kazinczy Ferenczhez Eperjesről 1789. 
ápr. 2., máj. 7., jun. 3., aug. 2. és magyar 
levele 1790. febr. 1., latin febr. 12., máj. 
10. (Kazinczy F. Levelezése 1. II.) — 
Kéziratai a m. n. múzeumban : Albus 
amicorum ab 1763. (132 levél), Diploma-
tica collectio 1768. (két kötet), Collectiones 
ministrorum et rectorum aug. confess. in 
Cottu. Sáros (144 lap), Familiarum Hun-
gáriáé Atlas historico-dipl. geneal. (három 
kötet), Notitia Comitatus Sáros (302 lap), j 
Corographiae Hungaricae Liber 1. et III., i 
Collectio epithaphiorum (72 lap), Com-
mentatio de moribus ac ritibus Ruthe-
norum sat. 

Novi eccl. et sehol. Annales ev. Aug. et 
Helv. conf. in Aus t r . Monarchia 1795. I . 54. 
1. —: Kazinczy, M. Pan theon (Nemzeti Könyv-
tá r XXXVI. 379. 1.) és Levelezése I. I I . és 
gyász je len tés . 
Fejes György (galánthai), jogtudós, 

hires ügyvéd és megyei táblabíró, szül. 
1731-ben Szkálnokon Gömörmegyében; 
1749. jún. 12. iratkozott be a vittenber-
gai egyetemre, honnét 1750-ben Helm-
stadtba ment ; mindkét helyen jogot, böl-
cseletet és theologiát tanult. Midó'n hazá-
jába visszatért, ügyvédkedett és Hont vár-
megye táblabírája volt. Meghalt 1792-ben. 
— Kéziratban több kidolgozott jogi s 
hittudományi munkát hagyott hátra; ezek 

j közül a Forma processus judicialis (93 
lap) a m. n. múzeumban őriztetik. 

Bartholomaeides, Memoriae Unga r . 257. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 142.1. 

Fejes István, ev. ref. lelkész, konventi 
tag s pataki főiskolai algondnok, F. Sámuel 
lelkész és Nemes Mária fia, szül. 1838. 
jan. 22. Legenyén Zemplénmegyében; 
elemi iskoláit Ladmóczon végezte, hová 
atyja időközben átköltözött; 1847. szept. 
Sárospatakra ment, hol az apai háznál 
is tanult fiú a grammatikai osztályba 
vétetett föl. Patakon végezte a gymnasiumi, 
philosophiai s theologiai tanfolyamokat. 
Tanára Erdélyi János volt az ifjúnak 
lelkes buzdítója, jóakaratú segítője s fel-
költé benne a költői tehetséget. 1857-ben 
Fehérgyarmatra hívták meg a nagyobb 
fiúiskolának tanítójául, hol két évet töl-
tött. Innét Pestre ment, hol a hittani 
folyam csonka évét bevégezte, irodalmi 
tanulmányokat tett és az angol nyelvben 
való jártasságának megvetette alapját, 
együtt tanulva Győri Vilmossal s Thaly 
Kálmánnal, kik ekkor szintén a ref. theo-
logiai intézetnek voltak növendékei. 1859 
őszén betegeskedése miatt haza ment 
atyja házához, hol klassikai irodalmi és 
bölcseleti tanulmányokkal foglalkozott. 
Erdélyi Jánossal folytonos levelezésben 
állott, ki haladását figyelemmel kisérte 
s tanácsaival buzdította ; az ő ajánlatára 
választották meg Csurgóra tanárnak. 
Azonban időközben kedvezőbb állomás 
kínálkozott számára Hold-Mező-Vásár-
helyen, hova a Debreczenbe költözött 
Imre Sándor helyére választották meg, 
szintén Erdélyi ajánlatára, tanárnak. 1860. 
ápr. el is foglalta tanári állomását és a 
gymnasium VIII. osztályában a latin s 
magyar irodalmat és bölcseletet tanította. 
Itt nősült meg először 1860-ban, s igy 
külföldi útjáról le kellett tennie. A sátor-
alja-ujhelyi lelkészi állomás megürülvén, 
őt választották meg lelkésznek és F. ez 
állomást, miután Debreczenben a papi 
vizsgát letette. 1865. okt. elején elfoglalta 
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s azóta ott működik. Mint egyházi szó-
rtok is kitűnő névvel bir, s 1876-ban 
Kecskeméten a prot. egylet gyűlésén és 
a zsinat ünnepélyes megnyitásakor ő 
mondott egyházi beszédet. Elnöke a felső-
zempléni tanitó-testületnek, tagja az egy-
házkerületi tanügyi bizottságnak; több 
év óta conventi rendes tag és az egyház-
kerületi énekügyi bizottságnak is elnöke. 
— Költeményei 1857-től kezdve megjelen-
tek a Kalauzban, Napkeletben, Vasárnapi 
Újságban, Divatcsarnokban, Hölgyfutár-
ban, Csokonai Albumban, Részvét Köny-
vében, Magyar Ember Könyvtárában, 
Pesti Hölgydivatlapban, Szépirodalmi Fi-
gyelőben, Koszorúban, Magyarország és 
a Nagyvilágban, Ország-Világban. Főv. 
Lapokban, Szegedi Hiradóban. Zemplén-
ben sat.; társadalmi és széptani tanul-
mányai a Divatcsarnokban és Pesti Hölgy-
divatlapban, különösen: Kisfaludy Sán-
dor és Károlyról, Berzsenyi Dánielről 
sat.; egyháztársadalmi czikkei a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban, az Erdélyi Prot. 
Közlönyben, a debreczeni és sárospataki 
prot. lapokban. A debreczeni zsinat meg-
nyitásakor (1881. okt. 31.) tartott egyházi 
beszéde a Zsinat jegyzőkönyvében. — 
— Munkái: 1. Fejes István költeményei. 
1. kötet. Szeged, 1861. — 2. Troilus és 
Kressida, ford. Pest. 1870. (Shakespeare 
minden munkái 10 kötet.) — 3. Egyházi 
beszédek. Sátoralja-Ujhely, 1874—76. Két 
füzet. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877. 
1. sz. Uj kiadás. Bpest, 1888.) — 4. Te-
metési beszédek. 1. füzet. Sátoralja-Ujhely, 
1876. (Olcsó kiadás. Bpest, 1888.) — 5. 
Egy szép asszony. A Kisfaludy-társaság 
által 50 aranynyal jutalmazott költői 
beszély. Bpest, 1876. (Ism. Pesti Napló 
162. sz. Magyarország és a Nagyvilág 
38. sz. Budapesti Szemle XII.) — 6. A 
világtörténet időrendi átnézése. Sátoralja-
Ujhely, 1876. (Dr. Kerényi Ede névvel.) 
— 7. Magyarország történetének időrendi 
átnézése. U. ott, 1876. (Dr. Kerényi Ede 
névvel.)1 — 8. Kisebb költemények. U. 

ott, 1881. (Ism. Magyarország 54. 55. sz.) 
— 9. A sátoralja-ujhelyi ev. ref. egy-
háztörténete 1522—1889-ig. U. ott, 1889. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 10. A 
magyarországi református egyház éne-
kes könyve megújításának programmja. 
Sárospatak, 1890. — 11. Előmunkálatok 
a magyarországi ref. egyház énekes köny-
véhez. U. ott, 1890—91. Öt füzet. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1890—91., Dunántuli 
Prot. Lap 1891.) — Kéziratban: Egyházi 
beszédek. Drámai és elbeszélő költemé-
nyek, Kisebb költemények; fordítások 
Shakespeareből: Sok zaj semmiért és 
kisebb költemények angolból. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1879. 
11. sz. a rczk . — Kiss Károly, Sza tmár i ref. 
egyház tö r t éne te 355. — Kisfaludy-Társaság 
Evlapjai. Ú j F . X I . 252. — Dömény József 
Zsinat i E m l é k k ö n y v . Székes fehérvár , 1882. 
(Hibásan F . J á n o s n a k i rva . ) — Uj ni. Athenás 
126. — M. Könyvészet 1876. 1881. 1887—90. — 
Figyelő XVIII. 58. (Sz. Kiss Károly.) és ön-
életrajzi a d a t o k . 

Fejes István, jogi doktor és ügyvéd, 
szül. 1855. jan. 4. Nagy-Károlyban, hol 
atyja szűcsmester volt; iskoláit szülő-
városában és Szatmárt végezte ; 1874-ben 
Budapestre ment a jogi tanfolyamra. Sa-
ját magára lévén utalva, itten ügyvédi 
irodában irnokoskodott és igy végezte el 
az egyetemet. 1875—76-ban szolgálta az 

j egyévi önkéntességet a Molinári s később 
; az Ajroldi ezredben. 1882. decz. 16. jogi 
doktorrá avatták Budapesten és 1885. 
ápr. 24. ügyvédi vizsgát tett. Azóta Szat-
márt ügyvédkedik. — Az Üstökösben 
(1878 előtt) és a Bolond Istókban Peczek 
Demeter Molinári baka levelei, Firer úr 
Flinta szentencziái s Káplár úr Czipár 
alakokat ő irja. Ezenkivül főmunkatársa 
a Szatmár és Vidéke cz. hetilapnak, 
melybe Demeter név alatt tárczaczikke-
ket és apróságokat i r t ; továbbá tárcza-
czikkek jelentek meg tőle a szatmári Sza-
mosban és a nagy-károlyi Szatmármegyei 
Közlönyben (1879 óta). 

Önéle t ra jz i ada tok . 
Fejes János (galánthai), megyei tör-
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vényszéki ülnök, F. György jogtudós és 
Görgey Johanna fia, szül. 1764. júl. 2 
Toporczon, Gömörmegyében, hol atyja 
földbirtokos volt, iskoláit Osgyánban és 
Kézsmárkon járta, hol Schulektól az ékes-
szólást, Podkonitzkytól a bölcseletet és 
egyéb tudományokat tanulta; innét Po-
zsonyba ment. hol Sztrecsko János György 
volt a tanára; azután Bécsben a jog- és 
államtudományokban képezte magát, hol 
különösen Sonnenfels dicséretét vívta ki. 
Visszatérvén hazájába. Gömörmegye al-
jegyzői hivatalát viselte s a megye le-
vél tárát rendezte; hivataláról azonban 
1795-ben leköszönt és máj. 11. Göttin-
gába ment, hol az egyetemen egy évet 
töltött és 1796-ban haza tért. 1803-ban 
a kis-honti esperesség felügyelőjévé lett. 
Itt maga körébe gyűjtötte az ág. ev. 
papokat és tanítókat; Holkó Mátyás kez-
deményezésével és az ő erélyével 1808-
ban Kis-Hontban irodalmi társaság ala-
kult, melynek czíme: Solemnia biblio-
theces ev. senioratus Kishontensis ; tagjai 
1809-től 1832-ig minden évben, rendesen 
szept. 13. összejöttek és a gyűlésben iro-
dalmi munkálataikat, tót, latin, magyar 
és német nyelven felolvasták; munkála-
taikat : Solemnia memoriae anniversariae 
bibliothecae Kishontanae ev. A. C. cz. ki-
adták. F. elnökölt a gyűléseken, maga is 
sokat irt és avatott védelmezője volt a 
tót népnek és nyelvnek. Meghalt 1826. 
márcz. 16. A kis-honti könyvtárnak több 
könyvet és éremgyűjteményt hagyomá-
nyozott. — A Solemnia-ban megjelent 
czikkei: De divinatione politica, De rege-
neratione scientifica, Über Klopstock's 
Messias, Über Bestimmung der Gelehrten, 
Knika kné2ovska (Papi könyv), a Zeit-
schrift von und für Ungern-ben (V. 1804. 
Etwas zur Bechtfertigung des in Ungern 
üblichen lateinischen Curial Styls) sat. 
— Munkái: Supplicia capitalia ab ar-
gutiis Andreae Cházár. Cassoviae, 1802. 
(2. kiadás. U. ott, 1808.) — 2. Ueber das 
Verhältniss der Evangelischen Gemeinen 

zu ihren Beligionslehrern mit Bücksicht 
auf unsere Zeiten. Ein Gegenstück zu der 
Schrift: Ueber das Verhältniss der evang. 
Beligions-Lehrer zu ihren Gemeinen. Von 
Joh. Georg Schmitz. Pesth, 1803. (2. kia-
dás, U. ott., 1804.) — 3. Bonus patriae 
civis ad gentium saeculi XIX-mi forma-
tus, quem exemplo spectabilis condam 
dni Ludovici Kubini de Felsö-Kubin . . . 
piis manibus die 19. oct. 1806. in sacra 
evangelicorum Nyustyensium aede pa-
rentaret illustravit . . . defuncti intimus 
cultor et amicus. U. ott, 1806. — 4. Mat-
rimonia ad vetusti et hujus temporis ra-
tionem exegit. U. ott, 1806. — 5. Memó-
riám Petri Madács med. dris incl. dis-
trictus Kishonthensis physici ord. ne 
occidat, cui aeternitas debeatur posteri-
tati tradere voluit intimus defuncti cultor. 
Neosolii, 1807. — 6. De lingua. admi-
niculis et perfectione ejus in genere. et 
de lingua bungarica in specie. Commen-
tatio bistorico-politica, placidae Hunga-
rorum ruminationi dicata, dum linguam 
hungaricam publicam reddere contendunt. 
(Pestini), 1807. — 7. Hat sich das 
männliche oder weibliche Geschlecht 
um die Menschheit mehr verdient ge-
macht ? Zum Vortheil des weiblichen 
beantwortet. U. ott, 1808. — 8. Hlas 
roolagjcy k sedldkum, o prednostech a 
nedostatc^ch stawu tohoto. Pozsony, 1808. 
(Szózat a parasztokhoz, ezen osztály elő-
nyei s hiányairól.) — 9. Nesemanüm 
zemanstva 2adostivym. Vácz, 1812. (Nem 
nemeseknek, kik a nemesség után áhí-
toznak.) — 10. De munere advocati 
ad nutum christianae morális obeundo. 
(Leutschoviae), 1809. — 11. Ueber Re-
censenten und Becensionen. Kaschau, 
1809. — 12. Ueber die Befugniss des 
Staats die Beligionslehrer für die Mora-
lität des Volks verantwortlich zu machen. 
Pesth, 1809. — 13. Die Familie Malvieux 
dankhahr geehrt bei ihrem Abschiede 
von Kleinhonth. von einem Schätzer 
ihrer Verdienste. Neusohl, 1810. (Név-
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telenül.) — 14. Todesfeyer der weyland 
Hochw. Frau Anna Maria von Oko-
litsdnyi, gebornen von Mazáry. Wien, 
1811. — 15. Die Herrscher als Bey-
spiel für Unterthanen. U. ott, 1811. — 
16. De populatione in genere et in 
Hungaria in specie. Pestini. 1812. — 
17. Die ungarische Staatsbürgerin; ihre 
Pflichten und Rechte nach den ungari-
schen Gezetzen dargestellt. U. ott, 1812. 
— 18. De coelibatum libertate, bonis 
haereditatis acceptis cosmopolitice utendi, 
nulli legi positivae sed nec ullius juri 
adversa disseruit et Petro Kubinyi (quod 
satis) dum novam domum conderet, insrip-
sit. Budae, 1813. — 19. Demosthenes in 
Philippum omnia subjugantem in ora-
tionibus olynthiacis et philippicis. Pestini, 
1814. — 20. Memoria viri plurimum re-
verendi Mathiae Schulek, ecclesiae a. c. 
a. Tiszoltziensis verbi dei ministri me-
ritissimi. Neosolii, 1H15. — 21. Ciceronem. 
de eo philosophantem, quod in ambitu 
numerum publicorum, pro iis, qui ea 
consequuntur, honorificum, in medium pro-
ducit, et Andreae Kubinyi, dum supre-
mam inspectionem districtus Montani 
capesseret, inscribit. Leutschoviae (1815). 
— 22. Dem Andenken der weil... Frau 
Julianna v. Desseöffy gebohrnen v. Ku-
binyi. U. ott, 1817. — 23. Aufruf an 
das sittsame und männlich fühlende 
weibliche Publicum in und ausser Ungarn. 
U. ott, 1817. — 24. Mely kellemetes lé-
gyen Magyar ország azon boldogító 
javak használásában, a melyeket a pro-
trestantismus, maga követőinek készített; 
kellemetes azon örömre nézve is, a melyre 
a protestánsokat a reformatiónak áldott 
emlékezte meghívja; 1817. szept. 13.; 
úgymint a kishonthai bibliotéka felállí-
tatásának, esztendőnként előkerülő IX. 
vígünnepén; s egyszersmind a reforma-
tiónak harmadik saecularis öröm napján, 
Alsó-Szkálnokon a közgyülekezetben tar-
tatott, és t. nagy-réthi s hernád-kértsi 
Mazsáry Julianna asszonynak . . . aján-

lott beszéd. U. ott. — 25. Aecht weib-
liche Theilnahme an männlichen Un-
ternehmungen ; am Beispiele ungarischer 
Frauen bei Gründung der evang. Kirche 
in Ungarn dargestellt . . . bei Gelegenheit 
der dritten Saecular-Feier der Reforma-
tion, und der neunten Stiftungsfeier der 
Kleinhonter öffentl. Bibliothek 1817. U. 
ott. — 26. De meritis, quae bibliothecae 
in reformationem contulerunt, et haec 
vicissim, illis reddidit, reddiditque, die 
13. Sept. 1817. bibliothecae Kishonth. so-
lemniis lX-nis. reformationis vero jubi-
taeo Ill-tio: in Alsó-Szkálnok disseruit. 
et quae dixit Nicoiao Okolicsányi de 
eadem ne amoris honorisque monumen-
tum in bibliotheca deesset. U. ott, 1818. 
— 27. De epistolis, earumque commercio 
rite instituendo exempla classicorum auc-
torum recensuit . . . U. ott, 1818. — 28. 
Piis manibus Adami Podkoniczky. 
Pestini, 1820. — Kéziratban: Philoso-
phisch-moralische Schriften, Pesth, 1802. 
(a m. n. múzeumban.) 

Bartholomaeides, Lad., Comita tus Gömör 409. 
— Solennia XV. XVIII . Memoriae A n n i v . 
Bibl. K i s -Hon thanae . Pes t in i , 1823. 1826. 90. 
— Melzer, B iog raph ien b e r ü h m t e r Zipser 335. 
— Balogh Ferencz, Pro t . E g y h . I rod . 40. — 
Slovenské Pohlady 1888. 36. — Vlcek, D e j i n y 
Li t e ra tü ry S lovenske j 28. — Petrik Bib l iogr . 
— Czambel Sámuel és Osvald Fe r . K i k á r d 
szives közlésök. 
Fejes József, ev. ref. berzétei(Gömörm.) 

prédikátor. — Munkája í Halotti beszéd, 
melyet néhai . . . id. Máriássy István 
felett a berzéti gyászos palotában szent 
Mihály hava 5. 1830. tartott. Rozsnyó. 

Fejes Mihály, orvosdoktor, Heves és 
Külső-Szolnok megyék főorvosa, nagy-
iváni (Hevesm.) származású. — Munkái: 
1. De cauterio. Dissertatio inaugural is . . . 
Pesthini, 1833. — 2. Az egri fürdők 
orvosi s helyleirási tekintetben. Eger, 
1839. (Németül, ford. Liebhart Lukács. 
U. ott, 1839.) 

Rupp Beszéd 156. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Fejes Miklós. — Munkája: Három 
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Ieles Fő Hadnagyoknac. Az Nagy Sán-
dornac, Anibalnac, és az Romai Scipio-
nac, az Boldogsagnac hellyén az fő hely-
ről való vetélkedésec. Kolozsvár. (1576. 
évben i r ta ; a versfejekben : Nicoleos 
Feies; egyetlen példánya a bécsi There-
sianum könyvtárában.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . HiO. 1. 

Fekésházy György, állatorvos és az 
ivánkai uradalom kormányzója. — Mun-
kái : 1. Marhadögről és az ellen való 
orvosságról némely jegyzések. Pest, 1787. 
(Fékes György névve-l.) — 2. Von der 
allgemeinen Viehseuche und von dem 
Arzneimittel. . . U. ott, 1787. (Fekesch 
György névvel.) — 3. Fekésházy György-
nek némely jegyzései az házi állatokban 
termő ismeretes férgekről, mint sok nyava-
lyáknak, sőt még a marha dögnek első 
főbb okairól a juhokról és házi barom-
fiak neveléséről. U. ott, 1789. (Végén: 
Némely orvoslásnak módjáról, és az em-
bereknek maga alkalmaztatásáról; az 
orvos doktorok nélkül szűkösöknek ked-
vekért kölcsönzött versek.) — 4. Ent-
deckung der Urkeime vieler Seuchen, 
nämlich von Ungeziefern und Würmern 
der Hausthiere, dann der Schaafkrank-
heiten und etwas von gefliegelten Thieren. 
Pressburg, 1790. — 5. Fekésházy György-
nek hathatós orvossága marhadög ellen. 
azzal való élésnek módgya és haszna. 
Pest, 1791. és 1793. — 6. Arzneimittel 
wider die allgemeine Viehseuche, dann 
vollständiger Unterricht von dessen Ge-
brauch und Nutzen. U. ott, 1791. — 7. 
Barmok-orvossának Fekésházy György-
nek marha dög ellen tulajdon orvos-
ságáról és annak hasznos erejérííl hiteles 
bizonyságok. U. ott, 1794. — 8. Búvár, 
vagy-is F. Gy.-nek különös elmélkedése 
a marhadögről, annak eredeti okairól és 
tulajdon orvosságárúi. úgymint az úgy-
nevezett katonaporrul, annak csinálásá-
rul, erejérül, hasznárul és véle élésnek 
módgyárul, melyet nemes magyar hazá-
nak boldogulásáért világosságra bocsáj-

tott. U. ott, 1794. és 1801. 1802. (Ugyanez 
németül, ford. Katona József. U. ott, 1813.) 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 259. — Ka-
tona, H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 581. 1. — Szinnyei 
Könyvésze te . 

Fekete Anna. L. Putnoky Anna. 
Fekete Béla (nagy-falusi Nagy-), városi 

aljegyző, szül. 1869. márcz. 31. Kolozs-
várt, hol atyja F. Mihály az ev. ref. fő-
iskola tanára volt. kinek halála után 
(1871.) Felméri Lajos egyetemi tanár 
volt nevelő-atyja. Iskoláit a kolozsvári 
ev. ref. főiskolában, a jogot az ottani 
egyetemen végezte. Joghallgató korában 
a rumén ifjúság memorandumára a ma-
gyar ifjúság által kiadott Válasz szer-
kesztésében, mint a magyar főiskolák 
memorandum-készítő országos bizottsága 
elnökének nagy része volt. 1889—92-ig 
az Erdélyi Híradó (1892. Aide Hamilton. 
Bevezetés a társaságba cz. regény sat.), 
1893-ban a Kolozsvár belső dolgozótársa. 
1892-ben Kolozsvár város törvényható-
sága megválasztotta I. aljegyzőjévé. — 
Főgymnasiumi tanuló korában Szenczi 
Molnár Albert irodalmi működése és 
Kolozsvár művelődés-történelme a XVI. 
században cz. értekezéseivel pályadíjat 
nyert. Eredeti s fordított tárczái a szép- , 
irodalmi lapokban jelentek meg. — Mun- J 
kái : 1. Bál után. (Magánjelenet.) Kolozs- 9 
vár, 1891. — 2. Trifolium. U. ott, 1891. ; 
(Tárczák, elbeszélések Bede Jób és Kovács' 
Dezsővel.) — Szerkesztette: Erdélyi irók 
és művészek Almanachja. Kolozsvár, 1892. 
(Miskoiczy Henrikkel.) 

.11. Könyvészet 1891. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fekete Endre, kegyes-tanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1844. nov. 20. 
Esztergomban ; az algyinnasiumot szülő-
városában végezte s 1861. szept. 16. a 
kegyes-tanítórendbe lépett; az 5. és 6. 
osztályt Kecskeméten, a 7. és 8-at Ko-
lozsvárt végezte; a theologiát Nyitrán 
és Szent-Györgyön hallgatta s 1868. aug. 
24. áldozó-pappá szenteltetett föl. Buda-
pesten az egyetemen két évig bölcseletet. 

9. iv sajtó alá adatott 1893. jún. 20. 
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magyar nyelvet és irodalmat hallgatott; 
1870. nov. 12. ugyanott tanári vizsgát 
tett a magyar nyelv és irodalomból, böl-
cseletből és latin nyelvből. Tanított: 
1865—66-ban a kis-szebeni gymnasium-
ban, 1867—68. Szent-Györgyön (Pozsony-
megye), 1868—73. Budapesten, 1874—76. 
Nagy-Kanizsán, 1876—1879. Budapesten; 
1879-ben ugyanott a tartományi rend-
főnök titoknoka, majd kormánysegéd, a 
rend tanügyi biztosa s a rendi fiatalok 
tanulmányi ügyvezetője lett. — Programm-
értekezése; A társadalmi élet befolyása 
a nevelésügyre és iskolára (Budapesti 
kegyes-tanítórendi r. kath. főgymnasium 
Értesítője 1872.) — Munkái: 1. Tapasz-
talati lélektan. Bpest, 1872. (Philosophiai 
propaedeutika I.) — 2. Tiszta gondol-
kodástan. U. ott, 1873 (Philos. propae-
deutika II.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Zelliger, Esztergom-

Vármegyei Í r ó k 44. 1. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fekete Ferencz (fricsi). országgyűlési 
követ, F. József és Toldalagi Klára fia; 
egyike volt korunk legeszesebb emberei-
nek, irja Kővári; az 1790—94. körüli or-
szággyűléseken mint kir. hivatalos jelen-
tékeny szerepet vitt. Többek közt 1790-

#ben kiküldötték a magyarhoni ország-
id gyűlésre egyik követűi, hogy az uniót 

munkálja ; s midőn haza jött, Gyulai Sá-
muel gróf bevádolta, hogy ott épen ellene 
munkált. F. maga menthetésére időt kért, 
mert, úgymond, ha ez igaz, méltán haza-
rontónak neveztethetik és méltán bűn-
hődtetik (1790. országgy. jegyzőkönyv 
108. 1.). Az ügy kiegyenlítetett. A kolozs-
vári nemzeti színház felállításában, agg 
kora daczára élénk szerepet vitt. E szá-
zad első éveiben a színészet egyik leg-
nagyobb pártfogója volt. — Kazinczy 
1817. febr. 22. Kis Jánoshoz irt levelében 
79 éves öreg úrnak és a Spectator for-
dítójának mondja ő t ; ezen munkájáról 
azonban nincsen tudomásom. Azonban 
talán neki tulajdonítható a következő 
kis munkácska: Theses juris naturae 

I d . S z i n n y e i J . , M a g y a r Í rók I I I . 

de moderamine inculpatae tutelae, cum 
jure patrio collatae: q u a s . . . . publice 
defendendas suscepit. Claudiopoli, 1764. 

Kazinczy Ferencz l eve le i K i s J á n o s h o z . B u d a , 
1841. I I . 234. — Kővári László, E r d é l y neve-
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. 86. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Fekete Ferencz (galánthai gróf), cs. 
kir. kamarás, gróf F. János vezérőrnagy 
és gróf Esterházy Jozéfa fia. szül. 1767. 
nov. 7. Pesten; meghalt 1835. máj. 1Í. 
ugyanott. — Munkái: 1. A fels. hazá-
hoz és teként. statusokhoz és rendek-
hez alázatos memorialissa. Buda. 1790. 
(Gróf Bethlen Sámuellel együtt.) — 2. 
Wenckheim Józsefhez... 1825. (Alkalmi 
költeménye.) — Ivézirati munkája: Be-
trachtungen über verschiedene Gegen-
stände des ungarischen Landtages, Seiner 
königl. Hoheit dem Erzherzog Joseph 
Palatin von Ungarn gewidmet (a m. n. 
múzeum kézirattárában 4-rét 72 lap). 

Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i 
110. — Lakatos Ottó, A r a d T ö r t é n e t e I I I . 96. 
— Petrik B i b l i o g r a p h i á j a és g y á s z j e l e n t é s . 

Fekete Ferencz, Szeged - alsóvárosi 
kántor. — Munkája: Útmutató kántor-
könyv. Szeged, 1818. (2. bőv. kiad. 1823. 
3. bőv. kiadás 1854. Újra átdolgozta s 
hangjegyekkel bővítette Sohlya Antal. 
1876. U. ott.) 

M. Könyv-Szemle 1876. 196. 1. — Petrik B i b -

l i o g r a p h i á j a . 

Fekete Ferencz, jogi doktor, jogaka-
démiai tanár, szül. 1840. júl. 10. Buda-
pesten ; jelenleg az egri érseki joglyceum-
ban a római jog rendes tanára. — 1863 
- 6 4 - b e n a Függetlenség, majd a M. Sajtó 
munkatársa volt, melyekbe F. K. vagy 
K. betűk alatt i r t ; 1878. aug. 1-től 1880. 
decz. 30-ig az Eger cz. lap szerkesztője 
volt, melyben számos politikai, társa-
dalmi és szépirodalmi czikke jelent meg 
F. jegy alatt vagy jegy nélkül. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fekete Ferencz. L. Sólyom - Fekete 
Ferencz. 

Fekete Fidél Gábor, kapuczinus-rendi 
áldozópap, szül. 1845. ápr. 14. Tatában 

10 



289 
Fekete 

291 

Komárommegyében, 1861. aug. 17. lépett 
a rendbe ; 1864—65-ben theologiát tanult 
Pozsonyban és 1867-ben fölszenteltetett; 
1880-ban zárdafőnök volt Tatában. — 
Munkája : Egyházi beszéd, melyet Szent 
István Magyarország első apostoli kirá-
lyának ünnepén Bécsben a tiszt, kapu-
czinusok templomában 1880. Kisasszony 
bava 22. mondott. Bécs, 1880. 

Schematismus Ord. Min. F r a n c . Seraphic i 
Capuc inorum 1865. — v. Korona 1880. 193. 
194. s z . — Némethi/ Lajos, D i c s b e s z é d e k 2 6 . 1 . 

Fekete Gábor (nagyfalusi), kir. táblai 
tanácselnök, szül. 1845. okt. 2. Maros-
vásárhelyt ; iskoláit szülővárosában a ref. 
kollégiumban kezdette s Segesvárt az ág. 
ev. gymnasiumban folytatta, hová atyja 
F. Károly kir. törvényszéki biró, a német 
nyelv tanulásáért vitte. 1865—69-ig a 
jogot Kolozsvárt hallgatta s ott alapvizs-
gát, 1870-ben M.-Vásárhelyt a kir. táblán 
ügyvédi vizsgát tett és az ügyvédséget 
1872-ig folytatta ; ekkor nagyszebeni kir. 
alügyész, 1873. marosvásárhelyi táblai 
elnöki titkár, 1877-ben ugyanott pótbiró, 
1882-ben rendes biró s tanácselnök lett. 
— Czikke : Az ausztriai büntető perrend-
tartás (M. Igazságügy I. 1874.) ; irt még 
a M. Themisbe 1873-ban, a Büntető Jog 
Tárába s a helyi lapokba is, néha Severus 
álnév alatt. — Munkája: Vélemény és 
indítvány a marosvásárhelyi jogász-
egylet 3. szakosztálya által kitűzött azon 
kérdés felett: A tiszta vádrendszer kívá-
natosabb volna-e nálunk a jelenleg alkal-
mazott vegyes rendszernél, s ha igen, 
minő feltételek mellett? Maros-Vásárhely, 
1876. 

S f . Könyvészet 1876. — Acsády Ignácz, A t h e -
naeum Kézi-Lexikona I . 587. 1. és Koncz 
József szives közlése. 

Fekete Gáspár, a gróf App^nyi Antal 
párisi nagykövet fiainak nevelője. — 
Czikkei: Magyar táncz Párisban (Tudo-
mányos Gyűjtemény 1829. II., M. Kurir 
1829. I. 22. sz., Hasznos Mulatságok 
1829. I. 22. 23. sz., Társalkodó 1832. 105. 
sz., Vasárnapi Újság 1859. 6. sz. Tudósítás 

Körösi Csoma Sándorról (Tud. Gyűjt. 
1830. II.), Fay Leontina franczia (nem 
magyar származású) színésznő Párisban 
(Honművész 1836. 92. 93. sz.). 

Fekete Gergely (kőhalmi). — Munkája: 
A jó gazda-ember, vagyis oly hasznos 
könyvecske, melyben a szorgalmatos és 
gondos gazdáknak számokra, az ő házaik-
ban, házaik körül és külső gazdaságjok-
ban sok előfordulandó hasznos dolgok 
feljegyeztetnek. Anglus nyelvből magyarra 
fo rd . . . . Pozsony és Pest, 1798. és 1804. 
(Whatmann I. munkája után.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M.. 

Népiskolai Tan í t á s Tör téne te 432. 434. 1. 
Fekete György (galánthai gróf), ország-

bíró, val. belső titkos tanácsos, szül. 1711. 
márcz. 13. Pápán Veszprémmegyében; 
1730-ban a bécsi egyetemen végezte ta-
nulmányait és közügyvédből kir. ügyvéd, 
cs. kir. helytartósági tanácsos, 1752-ben 
kir. személynök, val. belső titkos taná-
csos, 1760. Aradvármegye főispánja, sz. 
István-rend közép-, utóbb nagy-keresz-
tese, kir. főudvarmester és 1770. alkan-
czellár lőn és 1760-ban római sz. biro-
dalmi grófi rangra emeltetett. 1773 óta 
az országbírói méltóságot is viselte; 1770-
tői 1784-ig az egyetem és összes tanul-
mányi ügyek főigazgatója volt. Meghalt 
1788. okt. 18. Pesten. — Munkája: Comi-
tis Georgii condam Fekete de Galantha 
problemata juridica, seu quaestiones, in 
causis, per excelsam curiam regiam, anno 
1777 et sequ. revisis, pro et contra ven-
tillata. Edidit Joannes Csaplovics de Je-
szenova. Posonii, 1814. (Kézirata a m. 
n. múzeumban.) — Arczképe: rézmet-
szet Mansfeld Sebestyéntől Bécsben és 
Ehrenreichtől u. ott. 

Merkur von Ungarn 1787. I I . — Oer Neue 
Kurir aus Ungarn 1788. 61. Sz. — M, Merkurius 
1788. 5 . SZ. — M. Kurir 1788. 1111. 1. — Schaff-
rath Leopold (báró), J u s t a Solennia és T r a u e r -
rede . . . Pest . — Fejér, His tór ia Academiae 
95. 106. 201. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai IV. 143. és Pó t l ékkö te t 233. 1. — 
Pauler Tivadar, Budapes t i E g y e t e m Tör téne te 
I . — Petrik Bib l iogr . és gyász je len tés . 
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Fekete Gyula (nagy-iványi), jogi dok-
tor, kir. törvényszéki biró, F. Menyhért 
földbirtokos és Fekete Anna fia (egyik 
őse F. László füleki alkapitány volt), 
szül. 1840. júl. 26. Varjúfalván Sáros-
megyében ; 11 éves korában az eperjesi 
ág. ev. kollégiumba jutott, hol a gymna-
siumot elvégezte, mire 1860-ban a pesti 
egyetemen kezdte meg a jogi pályát; 
1861-ben, midőn az eperjesi kollégium 
jogakadémiája uj életre ébredt, annak 
hallgatója volt; 1863-ban jogi tanulmá-
nyait befejezte s ismét Pestre jött ; hol 
a megfelelő gyakorlati kiképzés után 1866-
ban letette az ügyvédi vizsgát, 1875-ben 
pedig jogi doktorrá avatták. 1867-ben 
kedvencz tanulmánya, a rendőri élet tit-
kaival való alapos megismerkedés czél-
jából Párisban és Londonban nyolcz hó-
napot töltött. 1869-ben megválasztották 
az eperjesi kollégium jogtanárává. Ez 
intézetnél hét évet töltött; azután két 
évet a jogi irodalomnak szentelt. 1878-
ban az aranyos-maróthi kir. törvényszék-
hez biróvá neveztetett ki s 15 évig a 
veszélyes néposztályt érintő ügyek körül 
munkálkodott. 1893. márcz. 29. a buda-
pesti kir. törvényszékhez helyeztetett át. 
— Rendészeti nagyobb értekezései a Jog-
tudományi Közlönyben (1877. A titkos 
rendészet jelentősége és szervezetéről, 
4 czikk, 1878. A helyi rendészeti ható-
ságok szervezetének alapelvei 13 czikk, 
A centralisatio természetéről és viszo-
nyáról a rendészeti igazgatáshoz 11 czikk, 
1879. Nyilvános gyülekezetek és politikai 
egyletek rendőri joga 11 czikk, 1880. A 
politikai egyletek jogrendje), a M. Igaz-
ságügyben (1880. Az iszákosság befolyása 
a népek erkölcsi, gazdászati és physio-
logiai életrendjére, 1881. A rendőri le-
tartóztatás joga s az állampolgári szabad-
ság); a rendőri jogéletbe vágó értekezé-
sek a Nemzetben. — Munkái: 1. As 
issdkossdg és annak befolyása a társa-
dalom életrendjére és az ellene való vé-
delem irányelvei. A m. tud. akadémia 

által a Sztrokay-díjjal (100 arany) jutal-
mazott pályamű. Bpest, 1891. (Öt évig 
dolgozott e munkán, időközben e szakba 
vágó czikkei az angol Temperance Gro-
nicle-ben jelentek meg.) — 2. A dologház 
és lakói. U. ott, 1891. — 3. As elhagyott 
gyermekek és a fiatalkori bűntettesek gon-
dozása. A magyar jogászegylet bűnügyi 
bizottságának felhivására. U. ott, 1893. 

M. Könyvészet 1891. — Corvina 1893. 13. SZ. 
és önéle t ra jz i ada tok . 

Fekete Gyula, ev. ref. lelkész, F. Lajos 
tanító és Bátorkeszy Juliánná fia, szül. 
1857. júl. 8. Turkeviben; a gymnasium 
hat osztályát a mezőtúri ref. iskolában, 
a VII. és VIII. osztályt és a theologiát 
Debreczenben végezte. Theologus korá-
ban az ifjúsági önképzőkör lapját, a Köz-
lönyt (mely nyomtatva jelenik meg) szer-
kesztette. 1880-ban tisza-derzsi káplán 
lett; 1882-ben Füzes-Gyarmaton nyert 
segédlelkészi alkalmazást s két év múlva 
ugyanott időközi lelkész volt egy évig, 
majd Gyomára ment, hol két évig káp-
lánkodott; innen Békésre került segéd-
lelkésznek s négy havi szolgálata után 
az egyházmegyei tanács az újonnan szer-
vezett nagy-kikindai missiói egyház veze-
tésére alkalmazta, hol jelenleg is műkö-
dik. — Egyházi beszédei az Evangyéliomi 
Lelkészi Tárban (1885—86.) jelentek meg; 
a Debreczeni Prot. Lapba is több izben 
irt czikkeket (1884. A protestánsok és a 
középiskolai törvény, melyet a Prot. Egyh. 
és Isk. Lap és a Nemzet is átvett, sat.); 
továbbá a Felső Torontál és Kikindai 
Közlöny és több egyházi, iskolai s társa-
dalmi czikket közölt tőle (1887-93.) — 
Munkái: 1. Beszédek és imák, melyek 
a nagy-kikindai ref. egyház megalakulása 
alkalmával mondattak. Nagy-Kikinda, 
1887. — 2. Zsidóság és keresztyénség. 
U. ott, 1890. (Három egyházi beszéd. Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap.) 

Dombi La jos sz ives közlése öné le t ra jz i 
ada tok u tán . 

Fekete Ignácz, szatmár-csengeri nö-
10* 
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vendek gyógyszerész. — Munkája: Gyógy-
szeres értekesés a csucsordékról (sola-
mina) és a halsavas ham-élegről (chloras 
káli.) Pest, 1842. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fekete Igndcs, jogi doktor és hirlap-
iró, szül. 1858. okt. 18. Nagy-Kálióban 
Szabolcsmegyében, hol a gymnasiumot 
végezte; a jogot a budapesti egyetemen 
hallgatta s 1882-ben avatták jogi dok-
torrá. — 1875-től fogva jelentek meg 
czikkei s tárczái a miskolczi lapokban; 
1880-ban a Gazdasági Mérnök cz. lapnál 
végezte a segédszerkesztői teendőket. Ib82-
ben az Ellenőrhöz lépett be mint a köz-
gazdasági rovat dolgozótársa, miután már 
hosszabb ideig mint külmunkatárs irt a 
lapba czikkeket. 1883-ban a Nemzet ala-
pításakor énnek szerkesztőségében fog-
lalta el ugyanezt az állást és még azon 
évben a Nemzet segédszerkesztője lett 
és annak teendőit 1886-igvégezte. A szerb-
bolgár bonyodalom és háború idején 
Bécsbe költözött, hol nyolcz hónapig 
mint a Nemzet levelezője, czikk- és tárcza-
irója működött 1886. közepéig. 1884. jan. 
10-től a Világosság cz, szabadkőműves lap-
nak főmunkatársa, nov. 20-tól 1885. febr. 
28-ig társszerkesztője s 1886—87-ben a 
Bécsben megjelent Centralblatt österr.-
ungarischer Exporteure cz. szaklapnak 
budapesti szerkesztője volt. Jelenleg a 
Nemzet közgazdasági rovatát vezeti. — 
Számos czikket és czikksorozatot irt főleg 
a szabadalmi jog (1881-től kezdve 20— 
25 czikk), biztosításügy, valutakérdés és 
a kiállítási ügyek tárgyában, melyek szak-
lapokban és napi lapokban jelentek meg, 
ígv a Budapesti Szemlében, Nemzetgaz-
dasági Szemlében és a Politikai Szemlé-
ben (Az osztrák-magyar bankról, A va-
lutarendezésről, statisztikai kérdésekről 
sat.) — Munkái: 1. Ssabadalmijogunk 
reformja. Bpest, 1884. (Különnyomat a 
Nemzetgazdasági Szemléből.) — 2. A 
szabadkőművesség története. U. ott, 1891. 

Önélet ra jz i a d a t o k . 

Fekete Imre, deák. — Két költeménye 
maradt reánk : Az Erős és Istenfélő Vitéz 
Sámsonról História (396 sor) és Sámuel, 
Saul és Dávid Históriája (528 sor), me-
lyeket, mint énekei végén maga mondja, 
1546-ban a bibliából fordított. Először 
a Gönczi Fabricius György Énekes Köny-
vében (Debreczen, 1592. és későbbi ki-
adások) jelentek meg ; legújabban pedig 
Szilády Áron adta ki a M. Költők Tára 
II. kötetében (Bpest, 1880. 334—362. 1.) 

Toldy, M. Köl tésze t Tör téne te 166. — Szilády, 
M. Köl tök T á r a I I . 480. I I I . 404. IV. 317. V. 
290. 360. 1. 
Fekete Imre, papnövendék volt Nagy-

szombatban. — Munkája: Bivus Ste-
phanus hungarorum apostolus, dictione 
panegyrica celebratus. Tyrnaviae, 1743, 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 
Fekete Imre, gymnasiumi igazgató; 

1776-tól 1786-ig az ungvári gymnasium 
tanára s 1786-tól 1820-ig ugyanannak 
igazgatója volt. — Dayka halálára irt 
egy hosszabb latin verset, mely a bécsi 
M. Kurírban (1796. 98. sz.) jelent meg 
névtelenül. — Munkái: 1. Elégia in prae-
maturum Gabrielis Dayka obitum, cum 
justa funebria eidem anno 1796. 21. Oct. 
Unghvarini persolverentur. Hely n. — 2. 
Oratio funebris, occasione solemnium 
exequiarum dni Andreae Bacsinszky, gr. 
ritus cath. episcopi Munkácsiensis. . . . 
Unghvarini die 29. Jan. 1810. celebra-
tarum nomine regii Unghvarini dicata, 
et in aedibus ejusdem gymnasii dicta. 
Cassoviae. — 3. Oratio funebris, qua 
dnum 1. b. a Sahihausen, die 12. Nov. 
anni 1811. prosecutus est. U. ott. 

Ungvári fögymnasium hriesitöje 1884. 59. 1. 
— Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Fekete István (szenczi), ág. ev. super-
intendens, szenczi pozsonymegyei szár-
mazású. 1658. szept. 18-tól a vittenbergai 
egyetem hallgatója volt; honnét hazájába 
visszatérvén, Kőszegen iskola-rektor volt, 
később ugyanott diakónus (második lel-
kész), majd főlelkész és 166,4. jún. 28. a 
bükki zsinaton superintendensnek válasz-
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tották meg. A vallásüldözés előtt állha-
tatos hive volt egyházának ; ezen hite 
miatt, midőn 1773-ban a pozsonyi tör-
vényszék elé idéztetett, ott nem jelent 
meg. hanem inkább önkéntes száműze-
tésbe ment. Vándorlásában megfordult 
Dániában, Svéd- és Szászországban, végre 
Naumburgban Thüringiában telepedett le, 
hol Móricz herczeg, az ottani püspökség 
administratora, pártfogásába vette. 1679-
ben visszatért hazájába s Ostffi Istvánnál 
Asszonyfalván vonta meg magát és az 
ifjúságot tanította, sőt egyházi szónok-
latokat is tartott, miért is az Ostfíi-féle kas-
télyt katonák támadták meg; ekkor többen 
megölettek vagy elfogattak; F. futásban 
keresett menekvést, de őt is elfogták és 
Pozsonyba hurczolták, hol végre a katho-
liküs hitre tért; előbb Kőszegen taná-
csos, majd biró lett. — Munkái: 1. 
Symbolum grati animi seu par con-
cionum sacrarum civitatis Naumburgen-
sis collegio sacrarum. Jenae, 1676. — 2. 
Trifolium Sacrum . . das ist Geistliches 
Kleeblat, vorstellend die allernäheste Ur-
sach der Trübsal des Volks Gottes und 
der Verwüstung ihrer Landschaften, ver-
mittelst einer Buss-Predigt. U. ott, 1677. 
(Magyar ajánlással Kőszeg városában 
régi hallgatóinak.) — 3. Speculum Lac-
tymarum Christi et excidii Hierosolvmi-
tani. U. ott, 1679. (Naumburgban mon-
dott egyházi beszéd.) — 4. Lelki nyu-
gosztaló orak, Avagy Három száz házi 
és asztali Elmelkedesek. Melyeket Elsőbe 
D. Henrich Müller, Rostocki Néhai Neve-
zetes Professor. . . Német nyelven botsá-
tott ki, most pedig, némelly igaz és áhí-
tatos Keresztyéneknek kérésekre, Magyar 
nyelvre fordított. Szentzi Fekete István, 
Kőszeg Városának néhai Lelki Tanittója. 
és Alsó Magyar Országban, Augustana 
Confession lévő Ecclesiáknak Superinten-
dense. Lőcse, év n. (12-rét 1284 lap, elül: 
cziml., előljáró beszéd, mutató tábla 18; 
végül: Oktatás és utmutatás 18 sztlan 
levél. Ezideig a legterjedelmesebb magyar 

imádságos-könyv.) — Latin körlevelét, 
melyet Kőszegen 1669. okt. irt, egy 1743. 
másolat után. mely a vittenbergai könyv-
tárban van meg. Klein (Nachrichten II. 
154. 1.) közli — Günther Dávid theolo-
gusnak az iglói ág. evang. főgymnasium 
könyvtárában levő emlékkönyvében van 
egy emlékverse, mely 1661. febr. 2. Vit-
tenbergában kelt. 

Bod, M. A t h e n á s 82. — Rihini, Memorabi l ia 
I I . 105. — Klein, N a c h r i c h t e n I I . 152. — Fabó, 
Monumenta I. 94. (Schmal.) — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungaro rum 155. — V. Könye-
Szemle 1878. 100. — Szabó Károly, E é g i M . 
K ö n y v t á r I. 634. 1. 

Fekete István (iványi), ügyvéd, Abauj-
Torna vármegye bizottsági tagja sa bártfai 
ev. egyház felügyelője. Meghalt 1887. ápr. 
8. Kassán 68. évében. — Czikkei: Az 
egyházi illetmények kérdéséhez. A magya-
rosítás a Felvidéken. — Munkája: Ha-
zánk egyik igen jeles főispánjának nyil-
ván tett politikai hitvallása, gróf Des-
sewffy József jegyzéseivel bővítve. Buda, 
1843. 

Peirik Bibl iograpl i iá ja s gyász je len tés . 

Fekete István, gymnasiumi tanár, szül. 
1863. febr. 13. Sződ-Rákoson Pestmegyé-
ben ; iskoláit Váczon végezte ; 1881-ben 
belépett a kegyes-tanítórend tagjai közé 
s mint növendék tanulta Kecskeméten, 
majd Nyitrán a theologiát, és Kolozsvárt 
az egyetemen a classica-philologiát hall-
gatta. Tanár volt Sátoralja - Ujhelyben 
1887-től 1892-ig, Léván 1892—93-ban. 
Ekkor kilépett a rendből és Aszódon 
faglalt el gymnasiumi állást. — Prog-
rammértekezése: A görögök zenéjéről 
(Lévai gymn. Értesítője 1893.) 1893-ban 
következő zenedarabjai jelentek meg a 
Rózsavölgyi czégnél Budapesten : Hegy-
aljai magyar népdal. Korona csárdás és 
Klára csárdás. Ez évben a debreczeni 
dalkör eredeti népdalokra (férfikarra) hir-
detett pályázatán egy mfíve dicséretet 
nyert. — Kéziratban vannak egyházi éne-
kek és eredeti népdalok. 

Önéle t ra jz i ada tok . 
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Fekete János (galanthai). — Munkája: 
Diplomataria sacra ducatus Styriae. 
Yiennae, 1756. 

Petrik B i b l i o g r . 

Fekete János (galanthai gróf), cs. kir. 
kamarás és vezér-őrnagy, gróf F. György 
országbíró és Niczky Anna fia, tudomá-
nyosan müveit férfiú volt; midőn Budán 
1792. jún. 6. Ferencz király koronázásán 
mint tábornok jelen volt, a királynéval 
olaszúl beszélt, mint Kazinczy irja. Na-
gyon elmés, nagyon eleven és lelkes em-
ber és széles olvasású volt. Midőn Mes 
Rapsodies cz. francziáúl irt két kötet 
versét két átalag tokai borral elküldé Vol-
tairenak, ez megköszönő válaszában azt 
veté mellé, hogy bora jobb mint verse. 
A magyar literaturáról szeretett beszél-
getni s midőn Balaton-Füreden, hol gyak-
ran megfordult, Kis Jánossal találkozott, 
ennek Wieland Muzarionának magyar 
fordítását elkérte tőle s az egész munkát 
a rímek megváltoztatásával küldötte hozzá 
vissza ; a nem könnyű változtatás abban 
állott, hogy a hangzó betűkön végződött 
kettős rímekre felváltva mindenütt más-
salhangzó betűkkel végződőket következ-
tetett ; ez által a franczia s más nyelvű 
nő-rímeket akarván utánozni, mit azonban 
Kis nem fogadott el. Utolsó éveit nyuga-
lomban tölté Pesten és jószágán Fóthon, 
hol 1803. júl. 21. meghalt. Neje gróf 
Esterházy Mária volt és fiában gróf F. 
Ferencz cs. kir. kamarásban 1835-ben a 
grófi ág kihalt. — Munkái: 1. Mes rap-
sodies ou recueil de differens essais de 
vers et de prose du comte de * * * *. Ä 
Geneve. 1781. Két kötet. — 2. Ä sa Ma-
jesté Leopold II. á l'occasion de son 
couronnement á Presbourg en Hongrie 
1790. — 3. A békesség. Pest, 1798. (Óda.) 
— 4. A son Altesse Imperiale Madame 
V Archiduchesse Alexandra Pavlovna l'as-
semblage des peuples, qui habitent THon-
grie. U. ott, 1800. — Kézirati munkái: Ovi-
dius szerelem mestersége, Washington 
halálára (a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Zeitschrift von und für Ungern I V . 1803. — 
Kis János E m l é k e z é s e i I I . 103. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IV. 143. 1. és Pót lék-
köte t 233. 1. — Kazinczy, P á l y á m Emlékeze te 
( N e m z e t i K ö n y v t á r I I I . 159—162. 1.) — Figyelő 
I I . 1877. 133. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Fekete János (galánthai), tárnok-
mester, F. Mihály a kerületi tábla ülnö-
kének fia, szül. 1774-ben Kossuton 
Pozsonymegyében; 1820-ban Pozsony-
megye alispánja s 1825-ben a Dunán 
inneni kerületi tábla ülnöke, később tár-
nokmester lett. Meghalt 1831. szept. 1. 

| Nagyszombatban kolerában. — Munkája : 
ldvezlö beszéde gr. Pálfi Leopoldhoz, 
midőn Poson vár és Poson vármegyének 
főispánságába be iktattatnék. Pozsony, 
1822. 

Vereinigte Pest-Ofner Zeitung 1831. 77. SZ. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 145. 
Pót lékköte t 233. 1. 
Fekete János, theologiai doktor és 

apát-kanonok, szül. 1801-ben; 1824-ben 
áldozó pappá szenteltetett föl; előbb 
szombathelyi papnevelői tanulmányi fel-
ügyelő és tanár, később kenyeri lelkész, 
1854 ben szombathelyi kanonok lett; 
azután sz. Egyedről cz. sümegi apát. őr-
ségi főesperes és a vaskoronarend 3. oszt. 
lovagja. Meghalt 1873. ápr. 30. Szombat-
helyt. — Több értekezést irt a Religio 
és Nevelésbe s a Századunkba, melyek 
közül a vegyes házasságokról irt vita-
czikkei figyelmet ébresztettek. — Munkái: 
1. Halotti beszéd . . . gróf Cziráky Antal 
felett Kenyeriben márcz. 2. 1852. Szom-
bathely, 1852. — 2. Vasárnapi evan-
géliumok népszerű magyarázata. Königs-
dorfer Márton homiliái után. U. ott, 1856. 
— 3. Ünnepi evangéliumok népszerű 
magyarázata Königsdorfer M. homiliái 
után. U. ott, 1856. — 4. Szent István 
Magyarország első és apostoli királyának 
érdemei. Budán a vártemplomban hir-
dette 1862. U. ott, 1862. — 5. Ker. kath. 
hitágazatos egyházi beszédek. Bpest, 
1864. Két kötet. 

Schematismus Sabariensis. — Danielik, M a -
g y a r í r ó k II . 77. 1. — Petrik Bibl iogr. — 



289 
Fekete 

301 

Zalka /,., Győri papnevelő k ö n y v t á r á n a k czim-
jegyzéke 241. 1. és gyászjelentés . 

Fekete János, nyug. kataszteri szám-
tiszt, szül. J810. máj. 10. Tolcsván Zem-
plénmegyében ; iskoláit Sárospatakon 
járta; 1836-tól 1847-ig Sárosvármegyében, 
majd Bécsben neveló'sködött. J 848-ban 
Kossuth pénzügyminiszter maga mellé 
számtisztté nevezte ki. A szabadságharcz 
után volt gazdatiszt, mérnök, törvény-
széki kiadó, árvagyám ; 18b8-ban a szat-
mári pénzügyigazgatósághoz számtisztté 
neveztetett ki Szatmárt, késó'bb a kir. 
kataszteri igazgatósághoz tétetett át. 1886-
ban nyugalmaztatott. Meghalt 1892. febr. 
13. Szatmárt. Több alapítványt tett, így 
a szatmári ref. egyháznak 200 frtot, a 
•szatmári tanári nyugdíjalapra 500 frtot, 
a városi szegényintézetnek 400 frtot hagyo-
mányozott. — Munkái: 1. Gyors számító. 
A szóval számítás tanításának módja 
gyermeki értelemhez alkalmazott egyszerű 
példákban és szabályok szerint. Bécs, 
1843. (Névtelenül.) — 2. Képes szám-
könyv. Emerson kézikönyve után saját 
nézeteivel 6—10 éves kisdedeink szá-
mára. U. ott, 1844. (Ism. Pesti Divatlap 
3. sz. 2. kiadás. U. ott, 1845.) — 3. Kis 
-S3áműó, a képes számkönyvet áttanulta 
gyermekek számára Emerson rendszere 
>után. U. ott. 18íö. — 4. Képes törtek 
a Képes számkönyvet és Kis számítót 
•áttanult gyermekek számára Emerson 
rendszere után. U. ott. 1845. — 5. Sze-
gény gyermekek könyve. Nádor ő cs. 
k. főherczegsége félszázados hivatalos-
kodása emlékére. U. ott. 1846. (Kossuth 
Lajos a P. Hírlapban a vármegyék párt-
fogásába ajánlotta. 2. kiadás. U. ott, 1847. 
3. k. Pest, 1850. Ugyanaz protestáns 
imákkal. U. ott. 1850.) — 6. Német 
nyelvész gyermekek és nagyobb korúak 
használatára. Bécs, 1847. — 7. Hülfs-
büchlein für Alle, die in kürzester Zeit 
das Notwendigste ungarisch verstehen, 
lesen und sprechen wollen. U. ott, 1847. 
— 8. Törtek. Iskolák és a törtekkeli 

j számításban kevésbbé jártasok számára. 
U. ott, 1855. — 9. Pénznem és kamat-
táblák használata. Sárospatak, 1865. 
(Jövedelméből a tolcsvai uj templom 
építéséhez 172 frttal járult.) — 10. Ka-
taszteri táblázatok . . . (Ezen munká-
ból begyűlt 70 frtot a szatmári tanári 
nyugdíjra adta.) — 11. Föladó kulcs a 
tiszta jövedelemnek 25 5%-a szerint. 
Szatmár, 1885. 

Szinnyei Könyvészete. — Kis Áron, M. Nép-
iskolai Tan í tás Története 398. 401. — Pesti 
Napló 1888. 266. sz. esti k . — Petrik Bibliogr. 
— M. Könyvészet 1891. — Szamos 1892. 17. Sz . 

Fekete (Negrutiu) János, balázsfalvi 
görög egyesült kanonok, szül. 1817. febr. 
15. Szurdukon Szolnok-Dobokamegyében; 
a gymnasiumot a kolozsvári piaristáknál 
járta 1825—30-ban, azután Balázsfalván 
folytatta s a theologiát is végezte 1842-
ben, midőn kolozsvári lelkész lett. 1847-
ben az erdélyi kormány részéről a rumén 
könyvek censorának neveztetett ki. 1862-
ben balázsfalvi kanonokká választatott, 
hol 1888. decz. 19. meghalt. — Érteke-
zése : A román nyelv ismertetése. (M. 
Nyelvészet 1857—58.) — Munkái: 1. 
Magyar román nyelvtan a tanuló ifjú-
ság számára. Kolozsvár, 1852. — 2. Érte-
kezés az irodalomról általában és részle-
tesen a román nemzet irodalmáról. Ford. 
Mezey Cyrill József. Eger, 1864. — Irt 
még az 50-es évek elején Ábécés könyvet, 
számtant sat. román nyelven a népisko-
lák számára. — Szerkesztette az Amicul 
Familiei cz. szépirodalmi s vegyes tar-
talmú képes lapot 1878. aug. 1-től 1888. 
decz. 15-ig Szamosujvárt. 

Amicul Familiei 1889. 1. 2. sz. arczk. — Ca-
talogus Bibi. Joli . Card. Simor 414. 1. 

Fekete János (galánthai), megyei tiszt, 
főjegyző s levéltárnok, szül. 1817. decz. 
11. Kápolnás-Nyéken, Fehérmegyében; 
középiskoláit 1829-től Gyönkön, Kecske-
méten és Pápán jár ta ; utóbbi helyen a 
jogi s theologiai tanulmányait bevégez-
vén, 1839—41-ben académiai promótióra 
Neszmélyre ment, hol három évig volt 
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tanító. 1842-ben Tengőcly János ügyvéd 
mellett patvarizált és azon évben Pestre 
ment patvariára ; 1843-ban ügyvédi vizs-
gát tett. 1848-ig Székesfejérvárott az 
ügyvédi pályán működött; és mint a 
szabadelvű párt tagja, a politikai küzdel-
mekben részt vett. 1848-ban megyei al-
ügyészszé választatott; 1849. máj. 20. 
megyei főjegyző lett és a megye hatá-
rozatából a magyar kormányhoz intézett 
s a függetlenségi nyilatkozatot üdvözlő 
feliratot ő szerkesztette, mely több ezer 
példányban kinyomatott. Ezért a szabad-
ságharcz lezajlása után üldöztetett és 
1852. máj. l-ig bujdosni volt kénytelen. 
1852-ben Székesfejérvárról Ferenczy Já-
nos akkori polgármester személyes bosszú-
jából, tanácsilag kitiltatott és 24 óra 
alatt távozásra kényszeríttetett. Ekkor 
Sárbogárdon telepedett le s ügyvédkedett 
1853-ig, midőn a gyakorló ügyvédek so-
rából kitöröltetett. 1854-ben Sár-Keresz-
túron telepedett meg és ott neje birtokán 
gazdálkodott. 1857-ben Székesfejérvárra 
tért vissza. 1859. decz 20. az akkor ala-
kult fejérmegyei gazdasági egylet titkárául 
s 1861. megyei főjegyzővé választották 
meg ; de még azon év végén tiszttársával 
együtt ő is leköszönt és a magánéletbe vo-
nult vissza. 1862-ben a dunántúli ev. egy-
házkerület világi aljegyzőjévé választotta 
meg. 1865-ben, a második provisorium el-
multakor, ismét megyei főjegyzővé nevez-
tetett ki, 1867-ben pedig ezen állomásra 
megválasztatott, mely hivatalában az 
1871. tisztújításig megmaradt, midőn ön-
ként visszalépett és a levéltárnoki állást 
kérte ki magának. Meghalt 1877. ápr. 3. 
Székesfehérvárt. — Versei az Örvendező 
Versek (Szilassy József tiszteletére, Vesz-
prém, 1835.) cz. munkában, a Jáczintban 
(1836.), a Hála Koszorúban (Pápa, 1838.), 
a Kunoss Endre által kiadott Részvét 
Gyöngyeiben (1838.), az Atbenaeumban 
(1841.), a Nemzeti Almanachban (1841.), 
a Tavaszban (Pápa, 1845.) és a Pesti 
Divatlapban (1844—46.) jelentek meg; 

utóbbihoz munkatársul állott be s élet-
képeket irt a lapba; 1847—48-ban a 
Kovács Pál által Győrött szerkesztett 
Hazánkba irt humoros czikkeket és népies 
beszélyeket; az említett két lapban szá-
mos epigrammja is megjelent. Nagy 
Ignácz Hölgyfutárjába (1852. 1854.): A 
kompolti kisasszony első szerencséje cz. 
humorisztikus beszélyt s több apró czikket 
i r t ; a Budapesti Viszhangba (1852—55.) 
népies beszélyt, életképeket és humo-
risztikus apróságokat; a Kalauzba (1857.) 
népies beszélyeket és Együgyű levelek 
a Sár mellől cz. levél-cyclust; a Nagy-
Tükörbe (1857.) A malacz mint násznagy 
cz. komikus beszélyt; a Napkeletbe 
(1858—60.) humorisztikus beszélyt és 
apróságot; a Gombostűbe (1862.) humor, 
czikkeket. Nyilvános irodalmi működése 
itt hosszabb időre megszakad, míg a 
Székesfejérvár cz. lapba több különböző-
czikket s egy népies beszélyt irt A kanász 
és leánya cz.; a Vasárnapi Újságban 
(1862.) Egy szó a Székesfejérvári ásatá-
sok ügyében cz. czikke jelent meg. A 
fejérmegyei gazdasági egyesületről tudó-
sításokat irt a M. Gazdába (1860—61.), 
Gazdasági Lapokba (1861 — 64.) és a 
Székesfehérvári Borász-Csarnokba (1863.) 
— Munkái: 1. Eletiskola a magyar nép 
számára. Pest, 1858. (Versek. Arany 
Jánosnak előleges bírálata után több ezer 
példányban nyomatott; ugyanez a mező-
földi egyházmegye által kiadott s a dunán-
túli ref. népiskolákban máig is haszná-
latban levő Horváth Mihály, Imák és 
fohászok cz. munkája függelékeűl 10 
ezer példányban nyomatott ki Székes-
fejérvárt év n., másodszor 1878-ban.) — 
2. Vázlat a fejérmegyei gazdasági egye-
sület 1860, 61. 62-ik évi munkálatairól. 
Székesfejérvár, 1863. — Álnevei: Fede-
rényi Jerindo, Fellegi Jordán, Jean de 
Noir, Kövér János és Fiván. 

Moenich és Vutkovich, M . í r ó k í í é v t á r a 
P o z s o n y , 1876. 446. 1. — Prot. Egyh. és Isk. lap 
1877. 14. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
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Könyvésze te s B ib l iog raph iá j a . — Fővárosi 
lapok 1877. 78. Sz. — Pesti Napló 1888. 266. SZ. 
esti k . — Fiyyelő XX. 170. I. és gyász je len tés . 

Fekete József, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1713. jan. 31. Bardóczon Er-
'délyben ; az unitárius vallásról a katho-
likus hitre tért és Kolozsvárt végezte a 
bölcseletet; 22 éves korában a jezsuita 
rendbe lépett; a fogadalmi négy év el-
töltése után, a humaniorákat és bölcse-
letet Kolozsvárt tanította. A népnek szó-
nokolt és miután Magyarország több 
helyén működött, a rend eltörlése (1773.) 
után Brassóban volt pap, hol 1789-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Idea christiani 
militis in Godefredo Buillonio Hierosoly-
mae expugnatöre. Claudiopoli. 1742 (Köl-
temény.) — 2. Gesta S. Nicetae veteris 
Daciae episcopi et apostoli. U. ott, 1750. 

Katona, His tór ia Critica XXXIX. 9.51. 1. — 
Stoeger, Scr ip tores 79. 1. 

Fekete József, kath. plébános; 1805-
ben a theologiát Bécsben végezte s misés-
pappá szenteltetett föl; segédlelkész volt 
Léván, 1807-ben Somorján ; 1808-ban az 
érseki lyceum mathematika tanára s pap-
nevelői tanulmányi felügyelő lett Nagy-
szombatban ; 1810-ben a lekéri plébániát 
kapta, hol 1825. aug. 12. meghalt. — 
Munkája: Beszéd, melyet szent József 
napján, a lévai kegyes oskolák temploma 
ünnepén, és első felszentelésének száza-
dik esztendején; midőn a helybeli ke-
gyes oskolák társasága aligazgatója t. p. 
Pek Ágoston papságra való felszentelé-
sének félszázadját. s második új sz. misé-
jét, t. Németh Aloysius, a második deák 
oskola tanítója pedig a szerzetbe való 
beeskíivését tartaná . . . 19. márt. 1820. 
eszt. Léván mondott. Pest, 1820. 

Petrik B i b l i o g r . — Necrolog. Strigon. 101. 1. 
— Zelliger, Egyház i I rók Csarnoka . N a g y -
szombat , 1898. 

Fekete József, városi jegyző Nagyvá-
radon. — Munkái: 1. Tisztelet-tételül a 
nagyváradi fényes megye püspöke Vurum 
József úr ő Nsgának a midőn a nagy-
váradi püspökség kormánnyára pompás-

san bévezettetett, tartozó tisztelet, és 
belső igaz hódulás jeléül Nagy-Várad-
Olaszi nevibe mondatott az 1822. eszt. 
június 26. Nagy-Várad, 1822. — 2. Tisz-
telet-tétel a nagy-váradi egyházi megye 
püspöke Vurum József úr Ő Nsgának. 
Uj-esztendei üdvözlés, és igaz hódúlás 
jeléül Nagy-Várad-Olaszi várossá nevébe 
mondatott 1823. eszt. első napján. U. ott. 

Petrik Bibliogr. 
Fekete József, középiskolai tanár, szül. 

1833. febr. 2. Baján Bácsmegyében; 
1854 - 58-ig nevelő, 1858—60. a mennyi-
ség és természettan hallgatója, 1861-ben 
magántanító volt. 1861. márcz. a pesti m. 
kir. főgymnasium tanára lett, okt. 18. 
u. ott helyettes és miután 1866. márcz. 
3. tanári vizsgát tett, szept. 20. rendes 
tanárnak neveztetett ki. 1879-ben. nyug-
díjaztatott és jelenleg nevelőintézet tulaj-
donosa Budapesten. — Czikkeket irt a 
M. Néplapba (1856.). a Nép Újságba 
(1859—60.) sat. — Szerkesztette az Ifjú-
ság Lapját 1867-től 1870. febr. 20-ig és a 
Tanuló Ifjúság Lapját 1870. ápr. 1-től nov. 
15-ig Pesten. 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 36. 1. — Conan, 
Budapest i k i r . k a t h . F ő g y m n a s i u m Ér te s í -
tő je 1883. 11. 

Fekete József né (Szabó Ida), leány-
nevelőintézetigazgatója Pesten, előbbinek 
neje, kitől azonban elvált. — Munkái: 
1. Houilly I. N. elbeszélései, francziá-
ból ford. Pest, 1862. — 2. Világtörté-
nelem. Leány tanodák számára és nők 
magánhasználatára. Pest, 1864—65. Há-
rom kötet. 

Petrik Könyvészete . 
Fekete József, hirlapiró, szül. 1854. 

nov. 19. Kecskeméten, hol atyja jó módú 
kereskedő volt; iskoláit szülővárosában 
kezdte s a felső osztályokat Pesten az 
ág. ev. gymnasiumban végezte. 1872-ben 
Berlinbe ment az egyetemre ; onnét Lip-
csébe, hol jogot, államtudományokat és 
bölcseletet hallgatolt és alapította Odes-
chalchi Géza herczeggel és Teleki József 
gróffal a lipcsei magyar egyletet, melynek 
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két évig elnöke volt; öt évi tanulás és 
-a vizsgák letétele után 1878-ban vissza-
tért szülővárosába s a Kecskeméti Lapo-
kat szerkesztette. Megindította azon moz-
galmat, melynek eredménye az volt, bogy 
Katona Józsefnek szülőházát emléktáb-
lával jelölték meg és bogy azóta évenként 
Katona-ünnepélyek tartatnak; a Katona-
kör is az ő kezdeményezésére alakult; 
a kecskeméti telepvasútat építette s a 
kecskeméti ev. ref. gymnasiumban sze-
gény tanulók részére 2000 frtos alapít-
ványt tett. 1884-ben Budapestre jött és 
•májusban megalapította Hevesi Józseffel 
együtt a Magyar Salont. A magyar víg-
színház eszméjét is ő pendítette meg. — 
Lipcsében 1874-ben Böttcher novellairó-
val együtt kiadta a Deutsche Reichslaterne 
-cz. társadalmi és kritikai folyóiratot, mely 
Rochefort Lantern-je éles hangját utá-
nozta A Kecskeméti Lapokban és a M. 
Salonban több czikke jelent meg; a M. 
Themisben Az esküdtszékekről ir t ; a P. 
Naplóban (1891. 138. sz.) A negyedik 
színház ügyéről. — Munkái: 1. Anfänge 
•des ungarischen Schauspiels. Berlin, 
1873. — 2. Geschichte des Geldes. Leip-
zig, 1874. (Le Noir névvel.) — 3. Ge-
schichte der Ehe. U. ott, 1874. (Le Noir 
névvel. Különnyomat az Ethnogr. Mit-
•theilungenból.) — 4. Deutsche Reichs-
eisenbahn frage. Leipzig, 1875. (Felolvasás 
a lipcsei egyetemen ) — 5. Társadalom-
tudomány elvei vagy érzéki, nemi és ter-
mészeti vallás. Angolból ford. Bpest, 1879. 
{Névtelenül.) — 6. Geschichte der unga-
rischen Volkswirtschaft. U. ott, 1889. 
(A magyar szöveg kéziratban maradt.) 

— 7. A vallástalanságról. U. ott, 1890. 
— Szerkesztette a Kecskeméti Lapokat 
1882. jan. 1-től 1883. decz. 30-ig és 
szerkeszti a M. Szalont 1884. máj. óta 
Budapesten. — Irt színműveket is, me-
lyek Kecskeméten előadattak, ú. m. A 
zuhany-kúra, vígj. 1 felv. (1872.), Sze-
reti a feleségét, vígj. 1 felv. és Tudomá-
nyosan. vígj. 1 felv. (1885—86.) 

Ország-Világ 1890. 51. s z . a r c z k . — Athe-
naeum Kézi-Lexikona I . 587. 1. — Egyenlőség 
1893. 4. sz. és öné le t ra jz i adatok, 

Fekete Károly (nagyfalusi), törvény-
széki biró, szül. 1816-ban ; meghalt 1880. 
febr. 7. Marosvásárhelyt. — Petri Ádám 
emlékezetét és a Marosszéki királybirák 
cz. értekezést irt a Maros-Vidékbe. Kéz-
iratban is sok dolgozatot hagyott hátra. 

Maros • Vidék 1880.11.12. sz. ( K e r e k e s S á m u e l ) 
és gyász je len tés . 
Fekete Károly, orvosdoktor és az egri 

takarékpénztár igazgatója; egri, heves-
megyei származású; meghalt 189 u. jún. 
24. Egerben 76 éves korában. — Munkái: 
1. Ertekesés a szoralról. Orvosludori 
értekezés. Pest, 1840. — 2. Kamat táblá-
satok. Eger. 1888. 

Rupp, B e s z é d 162. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — M. Könyvészet 1888. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fekete Károly, a váczi siketnéma-
intézet igazgatója, szül. 1822. júl .8. Váczon. 
hol atyja Schwarczer Antal szintén azon 
intézet igazgatója volt; ott növekedett 
12 éves koráig és már mint gyermek elsa-
játította a siketnémák nyelvét. Középisko-
láit Váczon, Budán és Pesten végezte. 
1842. febr. 1. foglalta el tanári állását 
a váczi siketnéma-intézetben. Nagy segít-
ségére volt pályáján az, hogy vagyoni 
állapota megengedte a külföldi utazáso-
kat ; így alig mult el év, melyben kör-
útat nem tett volna. A szabadságharcz 
alatt családi nevét Feketé-re változtatta. 
1857-ben hosszabb ú tat tett külföldön, 
sőt Amerikába is átvi toriázott; a siket-
néma ügyet tanulmányozta s tapasztala-
tait érvényesítette is, a mennyiben az 
intézet ujjá szervezésére vonatkozó ter-
vezetet ő készítette el Organisations-
Entwurf (1858.) czímmel. 1874-ben az 
intézet igazgatójának neveztetett ki; ezen 
évben a II. egyetemes tanítói gyűlésen 
felolvasást tartott: A siketnémák tanítá-
sáról a népiskolákban cz. alatt, mely 
fölvétetett a gyűlés Naplójába és az 1886. 
évi siketnéma-intézeti Értesítőben is meg-
jelent. Irt még a Süketnéma ügy-ről 
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Müller Gyula Nagy Naptárába (1853.) 
és a Kalauzba (Vácz, 1887—88.) Váz-
latok svájczi utazásomból, különös tekin-
tettel a siketnémák nevelése és oktatá-
sára cz. czikksorozatot. Meghalt 1889. 
jan. 11. Váczon. 

M, Paedagogiai Szemle 1882. f énynyom. arczk. 
— Karcsú, Vácz Tör t éne t e IX. 165. 1. — Ka-
lauz a S ike tnémák Okta tá sá ra . Vácz, 1889. 
6. SZ. — Nemzet 1889. 12. — Várzi Közlöny 
1889. 2. sz. és gyász je len tés . 

Fekete Lajos, orvosdoktor, F. Lajos 
és Bordács Klára fia, szül. 1834 nov. 1. 
Kisújszálláson Jász - N.-Kun-Szolnokme-
gyében ; gymnasiumi tanulmányait szülő-
városában kezdte s a debreczeni főisko-
lában végezte be s érettségi vizsgálatot 
Nagyváradon tett. Az orvosi tudományok 
hallgatása végett Pestre ment, hol 1860-
ban orvosi oklevelet nyert. Még ez évben 
kisújszállási városi, majd tiszti orvos s 
a jász-kún kerületek tiszt, főorvosa lett. 
Meghalt 1877. jan. 10. Kisújszálláson. — 
Orvosi s orvostörténeti czikkei a Gyógyá-
szatban (1861 — 63. Böngészetek a törté-
nelem mezején a gyógyászat régi korá-
ból, A vérhas, Az akasztási halál sat. ; 
1865. Az orvosi tudományok története 
Magyarországon, Magyarországon pusztí-
tott ragályos és járványos kórok), az Ország 
Tükrében (1864. A fürdők s az orvosok 
helyzete a rómaiaknál), a Századokban 
(1874 A gyógytan a régi magyaroknál) 
és a Történelmi Tárban (1878. Adalék 
a magyar sebészet történetéhez). — Mun-
kái : 1. A jáss-kúnok története. Debre-
czen, 1861. — 2. A gyógytan története 
rövid kivonatban. Pest, 1864. — 3. Ma-
gyarországi ragályos és járványos kórok 
rövid történelme. Debreczen, 1874. — 
Kéziratban : Az orvosi tudományok tör-
ténete Magyarországon. — A dr. Hamary 
Dániel által jutalmul kitűzött 20 aranyat 
1875. Élőpatakon az orvosok és termé-
szettudósok vándorgyűlésén : Magyar or-
vosi könyvészet 1848—1874-ig cz. kéz-
irati munkájának ítélték oda. 

Szinnyei Könyvésze te . — Hon 1877. 10. SZ. 

— Petrik Könyvésze te , I l léssy J á n o s orsz. l e -
vél tár i t iszt sz ives közlése és gyász je len tés . 

Fekete Lajos, m. kir. erdőtanácsos és 
akadémiai tanár, szül. 1837. jún. 18. 
TordánTorda-Aranyosmegyében, hol atyja 
unitárius vallású kamarai orvos volt 
(meghalt 18£2-ben). F. L. a gymnasiumot 
Tordán és Kolozsvárt az unitáriusoknál, 
szaktanulmányait ösztöndíj élvezete mel-
lett 1856—59-ig a selmeczbányai m. kir. 
bányászati s erdészeti akadémián végezte. 
1859. nov. 19-től a kolozsvári bánya- s 
erdőigazgatóság kerületében mint gyakor-
nok alkalmaztatott. Az erdészeti állam-
vizsgát Kolozsvárt tette le. 1867 őszén 
a megmagyarosítandó selmeczi erdészeti 
akadémiához neveztetett ki segédtanári 
helyettesnek és fokozatosan megbízatott 
az általános és erdészeti növénytan, erdé-
szeti talaj- és klimatan, erdészeti állat-
és rovartan, nemzetgazdaság és pénzügy-
tan s végre az erdőértékszámítástan elő-
adásával. 1869. nov. 11. ideiglenes erdész-
szé neveztetett ki, de tanári szolgálattétel 
végett az akadémián hagyatott. 1871. jún. 
10. rendkívüli tanárrá, 1873. máj. 30. a 
növénytan, az erdőtenyésztéstan, erdő-
védelem, az erdészeti, vadászati és úrbéri 
törvények rendkívüli tanárává neveztetett 
ki ; 1878. jan. 27. rendes tanárrá léptet-
tetett elő tanácsosi czimmel és jelleggel. 
1891—92-ben az erdőrendezés-, erdő-
becslés-. erdőértékszámítástannak, az er-
dészet statistikájának. történetének és 
irodalmának előadásával bizatott meg. 
— Az Erdészeti Lapokban megjelent 
nevezetesebb czikkei: 1868. A legártal-
masabb erdőgyomokról a füvekről. Lég-
tüneti észleletek Selmeczről, 1869. A 
vadászati jog a tulajdonjognak elválaszt-
hatatlan tartozéka, 1872. A pénzügyi 
forda ismertetése, 1873. Ausztria erdé-
szeti kiállításáról, 1874. Az erdészeti 
kísérleti állomások ügyében, 1875. Köz-
lemények a magyarországi főfanemek te-
nyésztési határairól és az erdőmívelés 
köréből, Az államerdők eladásának kér-
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déséhez Ardai név alatt, Egy eszme a 
kísérleti állomások ügyében, 1876. Art-e 
a fenyőszú? 1877. A mult évi fagy hatása 
a selmeczbányai erdészakadémia kertjé-
ben tenyésztett fanemekre, Még valami 
a mult évi fagyról, Mit teendő az erdé-
szeti szolgálathoz szükséges műszaki en-
gedélyszemélyzet nevelése érdekében ? 
Fatenyészeti kísérletek amerikai famag-
vakkal, Miként kezeljük a bükkel és 
gyertyánnal elegyült tölgyeseket ? 1878. 
A selmeczi erdész akadémikusok ez évi 
nagy gyakorlata, Reviczky Mutejecz János 
és a selmeczi erdészakadémia véleménye 
a fenyőszú káros voltáról, 1879. A virá-
gos kőris pusztulása a Bakony vidékén, 
1880. Észleletek az erdőnek a hóolvadásra 
gyakorolt befolyása felett, Az orsz. m. 
gazdasági egyesület közgazdasági értekez-
letére kitűzött erdészeti kérdésekhez, Kül-
földi fák tenyésztésének észlelete hazánk-
ban, 1881—82. A hamu hatása az elülte-
tett csemetékre, 1883. Kirándulás a foga-
rasi havasokban, 1884. A selmeczi erdő-
akadémia reformálásáról, 1887. Abauj-
Torna, Szepes és Gömör vármegyék 
erdőtenyésztési viszonyai, A debreczeni 
erdők és a talaj elszegényedésének elmé-
lete, 1888. A tolokás magvető, Bars, Nyitra, 
Pozsony és Trencsén várm. erdészeti vi-
szonyai, 1889. Ültessünk-e vagy vessünk, 
1890. Bereg. Ung, Zemplén vármegyék 
és Horvát-Szlavonország erdészeti viszo-
nyai, 1891. Az apácza gyaponcz rovar 
a bajorországi erdőkben, A Bánságban, 
Alsó-Fehér-, Bihar- és Szilágymegyékben, 
Erdély keleti határ-hegységeiben és a 
Hargitában Brassótól Naszódig, valamint 
a Dunántúli vármegyékben tett utazá-
sairól szerkesztett jelentéseinek egy része 
megjelent a Közgazdasági Közlöny-
ben ; az Erdélyi Gazdában főbb czikkei: 
1881. Vízmosások megakadályozása víz-
szintes árkok által, 1882. A talaj fel-
adata, keletkezése és nemei, A talajban 
véghezmenő physikai folyamatok, A talaj 
vastagságának és belső minőségének vál-

tozatai, A gazda kötelessége a talaj iránt, 
1883. Véderdők az Aranyos folyó mentén. 
— Munkái: 1. A közerdész. Gyakorlati 
útmutatás az erdészeti műszaki segéd-
személyzet számára, egyszersmind az erdé-
szet rövid vázlata kisebb birtokosok és 
gazdasági tanintézetek használatára. Buda-
pest, 1873. (Illés Nándorral együtt. Az 
erdészeti egyesület által 200 frt pálya-
díjjal jutalmaztatott.) — 2. Erdőértékszá-
mítástan. erdőbirtokosok, erdőtisztek és 
általában az erdőüzlettel foglalkozók szá-
mára, erdészeti tanintézeteknél való hasz-
nálatra, de egyszersmind az öntanítás 
kiváló figyelembe vételével. Selmeczbánya, 
1874. (2. teljesen átdolg. kiadás. U. ott, 
1892.) — 3. A mezőség kopdrainak be-
fásítása. Kolozsvár. 1876. (Az erdélyi 
gazdasági egylet által 50 aranynyal jutal-
mazott pályamunka.) — 4. Az erdővé-
delem körvonalai. Selmeczbánya, 1877. 
— 5. Erdészeti rovartan. U. ott, 1878. 
Két kötet. — 6. Beszélgetés az uj erdő-
törvényről.- Kolozsvár, 1880. (Különnyo-
mat az Erdélyi Gazdából. Második javí-
tott kiadás.) — 7. Az emberi trágya a 
mezőgazdaságban. Az erdélyi gazdasági 
egyesület által jutalmazott pályamunka. 
U. ott, 1881. (Nickel Zsigmonddal együtt.) 
— 8. Erdészeti talajtan. Selmeczbánya, 
1882. (2. teljesen átdolg. kiadás. U. ott, 
1891.) — 9. Az erdöbecsléstan kézi-
könyve. U. ott. 1882. (Schóltz Gyulával 
együtt; az erdészeti egyesület által 100 
arany pályadíjjal jutalmaztatott. 2. átdolg. 
kiadás. U. ott, 1893.) — 10. A tölgy és 
tenyésztése. Bpest, 1888. (Az országos 
erdészeti egyesület által a Deák Ferencz 
alapítványból 100 aranynyal jutalmazott 
pályamű.) — 11. Magyarországon 
előforduló főbb fanemek csemetéinek 
termesztése és ültetése. Néptanítók, köz-
ségi elöljárók és kisbirtokosok számára. 
U. ott, 1889. — 12. Erdészeti növénytan. 
U. ott. 1891. (Mágocsy-Dietz Sándorral 
együtt és Rejtő Adolf közreműködésével. 
Az orsz. erdészeti egyesület Deák Ferencz 
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alapítványából 200 aranynyal jutalma-
zott pályamunka. Ism. Bud. Szemle 1892.) 
— 13. Az erdei vetésről és ültetésről. 
Néptanítók, községi elöljárók és kisbir-
tokosok számára. U. ott, 1893. (Az orsz. 
erdészeti egyesület által, a Deák Ferencz 
alapítványból 40 aranynyal jutalmazott 
pályamunka.) 

Selmeczi m. kir. bányász- és erdész-Akadémiai 
Emlékkönyv. S e l m e c z , 1871. 202. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyv-Szemle 1876. 298. 1. 
- • Tipray K ö n y v é s z e t e 1878. — Horváth Ignácz 
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1891. — Corvina 
1892, 31. s z . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fekete Mihály (nagyfalusi), ev. ref. 
főiskolai tanár, F. Mihály kozárvári ev. 
ref. lelkész és Kerekes Katalin fia, szül. 
1820-ban Bálványos-Váralján, hol nagy-
atyja lakott; tanulását Dézsen kezdte s 
Kolozsvárt folytatta a rhetori osztályig; 
innét Nagy-Enyedre ment és a tanfolyam 
bevégzése után 1843-ban a költészeti 
osztály tanítója lett. Azután ifj. Bethlen 
János gróf gyermekeinek nevelése végett 
tiz évre szerződött és a gróf költségén 
a kellő szakismeret megszerzése végett 
1847-ben a berlini egyetemre ment és 
a szünidőket nagyobb utazásokra hasz-
nálta fel. 1849-ben hazatérve, nevelői 
állását foglalta el, s a kikötött tiz évet 
a Bethlen-fiuk mellett töltötte el falun, 
vagy Kolozsvárt és Pesten. 1860 végén 
a Korunk szerkesztésére hivatott meg 
Kolozsvárra s e tisztét, főleg 1862-ben, 
az akkori nehéz viszonyok közt, szemben 
a Schmerling-féle álalkotmányosság szem-
fényvesztéseivel, jó sikerrel töltötte be. 
Ennek köszönhette, a szerkesztéstől vissza-
lépése után azt is, hogy a kolozsvári ev. 
ref. főiskolához a Pestre távozott Gyulai 
Pál helyére, a magyar és latin irodalom 
rendes tanárává megválasztották. Itt a 
főiskolai könyvtárnak (25 ezer kötet) 
Gyulai által megkezdett rendezését befe-
jezte. Midőn azonban tanszékét elfoglalta, 
a sorvadásnak előjelei már mutatkoztak 
rajta, mely betegség Kolozsvárt 1871. 
júl. 3. sirba vitte. — Költészeti első kísér-

letei Hattyú és Holló álnevek alatt az 
Aurórában (1836—37.), az Athenaeuin-
ban (1837—41.), Emlényben (1838.) és a 
kolozsvári Beményben (1840.) jelentek 
meg; azután főleg az ifjúsági irodalom 
terén tekintélylyé küzdötte föl magát; a 
Gáspár János és Kovácsi Antal Magyar 
olvasókönyvébe (Kolozsvár, 1848. 1853. 
és 1859.) irt versei-, elbeszéléseivel s a kül-
földi ifjúsági irodalom termékeinek átülte-
tésével tünt ki. Ez idő alatt még a régibb 
magyar irodalom és a magyar nemzet 
őskori történelmének tanulmányozása ké-
pezte kedvencz tárgyait; e mellett fog-
lalkozott az erdélyi protestantismus tör-
ténelmi fejlődésével is, a mint ez a kolozs-
vári ref. főiskola történetére vonatkozó, 
s általa a kolozsvári tanári értekezlet 
alkalmával felolvasott monographiájából 
kitűnik ; több verse jelent meg Kopasz 
László névvel a Hölgyfutárban (1850—-
51.), Csokonai Lapokban (1850.), M. Em-
léklapokban (1850.) és a M. írók Füze-
teiben (1850.). Különösen gyöngéd vagy 
humoros dalai tűntek fel; igy az Oh du 
lieber Augustin nótájára i r t : 0 tulipiros 
lánykám cz. költeménye. Czikkei, a többi 
közt: A legújabb franczia szépirodalom 
és a franczia kritika (Budapesti Szemle 
X. XI. 1860.), A Bégeni István által 
szerkesztett latin - magyar szótárnál is 
közreműködött. Bethlen Gáborné temetése 
1622-ben (Erdélyi Prot. Közlöny 1871.). 
— Munkái: 1. Ssép Ilonka. Eredeti re-
gényes opera 5 felv. Vörösmarty Mihály 
regéje után, zenéje Mosonyi Mihálytól. 
Pest (1862. Előadatott a pesti nemzeti 
színházban 1862. jún. 26., uj szereposz-
tással 1865. nov. 4., összesen hatszor 
adták elő.) — 2. A kolozsvári ev. ref. 
főtanoda története. Kolozsvár, 1876. 
(Előbb az Értesítőben és a Kelet 92—99. 
sz. jelent meg. Kiadta Szabó Sámuel.) 
— 3. Olvasó könyvecske kezdők számára. 
Pest, év n. — Szerkesztette a Korunk 
cz. politikai lapot 1860. decz. 2-tól 1862. 
aug. 31-ig Kolozsvárt. — Kéziratban: 
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egy magyar őstörténelmi s egy régibb 
irodalmi történeti munka. 

Hölgyfutár 1862. 75. Sz. — Budapesti Közlöny 
1871. 154. SZ, — Vasárnapi Újság 1871. 28 . SZ. 
1872. 6. sz. a rczk . (Szász Káro ly . ) — Erdélyi 
Prot. Közlöny 1871. 27. SZ. (Szász Domokos.) 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj M. Athenás 129. 
1. — Deininger, Keszthely i m . k i r . gazdaság i 
tanin téze t É v k ö n y v e 60. 1. és gyász je len tés . 

Fekete Ödön (iványi), kir. itélő táblai 
b i ró ; előbb kir. főügyészi helyettes volt 
Budapesten ; 1886. okt. 6. a budapesti kir. 
Ítélőtáblához biróvá s 1890. máj. a kassai-
hoz neveztetett ki. — Czikkei a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1869. Észrevételek 
a perrendtartás 580. §-hoz, 1870. A pol-
gári törv. rendtartás 378. §-ához, Az első 
folyamodású bíróságok rendezéséhez); az 
Igazságügyben (II. 1874. Az államügyész-
ség múltja s jelene és a magyar kir. 
ügyészség jövő fejlődése.) — Munkája: 
Büntető eljárás késikönyve. Bpest, 1886. 

M. Könyvészet 1886. — SSyeviczkey, B u d a p e s t i 
k i r . Í télőtábla tör téne te . Bpest , 1891. 109. 
150. 1. 
Fekete Pál, erdélyi szőlészeti vándor-

tanár Szőkefalván Kis-Küküllőmegyében. 
— Gazdasági s különösen szőlőszeti czik-
kei az Erdélyi Gazdában (1870-től) és a 
Borászati Füzetekben (1872—74.) jelentek 
meg. — Munkája: A karikás ssölömi-
velés legajánlatosabb rendszere. Kolozs-
vár, 1877. (Az erdélyi gazdasági egylet 
által 35 aranynyal jutalmazott pálya-
munka.) 

M. Könyvészet 1877. 

Fekete Péter (P. Niger), dömés szer-
zetes, a budai főiskola igazgatója; Aqui-
nói Tamás álláspontja mellett küzdött. 
Mátyás király székhelyén irta s neki 
ajánlta hires munkáját : Clypaeus Tho-
mistarum. Velencze, 1481. 

Ompolyi M. Ernő, A bölcsészet Magyaror-
szágon . Bpest, 1878. 59. 98. 1. 

Fekete Sámuel (nagykedei), nyug. kir. 
udvari tanácsos; a m. történelmi társu-
lat alapító tagja; meghalt 1870. szept. 26. 
Kolozsvárt 66. évében. — Munkája: Régi 
római és görög pénsek s érmek. Magyar-

ország királyainak és Erdély fejedelmei-
nek pénzei. Kolozsvár, decz. 2. 1868. 
2-rét 43 lap. — Kiadta Simon Elekkel 
együtt Benkő Károly, Marosszék ismer-
tetése. Kolozsvár, 1868—69. cz. munkáját. 

Századok 1869. 69. 1870. 557. 1. — Petrik K ö n y -
vészete . — Gyász je len tés . 

Fekete (Sámuel ) Soma, m. tud. aka-
démiai irnok és javító volt 1844. jún. 
22-től 1859. márcz. végén bekövetkezett 
haláláig Pesten. — Eredeti munkát ugyan 
nem irt, de igen sok német, franczia s 
angol regényt, elbeszélést, színművet és 
tudományos czikket fordított le, melyek 
a következő lapokban jelentek meg: Já-
czint (1836.), Athenaeum (1841. Shakes-
peare életéről és költeményeiről ujabb fel-
világosítások, 1843.), Tudománytár (1840. 
Bulwer legújabb munkái, 1841. A spanyol 
költészet története, 1842. Irodalmi oroszlá-
nyok Angliában, Későbbi tiz év a franczia 
irodalomban, Saint Beuve után, Az orosz 
irodalom története a XIX. században,. 
Svéd irodalom, Bulgarin után, 1843. A 
népnevelés és oktatás alapelvei egyediség 
tekintetében, Népirodalom története, A 
kis journálokPárisban, Journálokés szem-
lék, Sismondi s az École génevoise, 1844. 
Braziliában az irodalom, tudomány és 
művészet, Michelet Németországról, A ke-
reskedés története, Az olasz költészet a 
XIX. században, sat.), Pesti Divatlap (1844. 
Heine és hitsorsosai a német irodalom-
ban, 1845-48.), Nemzetőr (1848.), Pesti 
Napló (1850. 11. 12. sz. 1856. 4 5 1 - 4 5 6 . 
sz.), Hölgyfutár (1850.1856. 1859. 1863.)^ 
Családi Lapok (1854—55.), Divatcsarnok 
(1854—58. Havasalföldi emlékek a román 
korból), Müller Gyula Nagy Naptára 
(1856.), Hölgyek Naptára (1856. 1857.),. 
Budapesti Hirlap (1858. 171—177. sz. 
Zöld dráma, Puskin Sándor beszélye). 
Színdarabjai, melyeket fordított, a nem-
zeti színházban első előadatásuk sorrendje 
szerint a következők : Nőragadás az ál-
arczos bálból vagy az egyenetlen kérők, 
bohózat énekekkel, Schiekh után, zenéje 
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Müller Adolftól (Kassán 1836. márcz. 12., 
Budán nov. 12. és Pesten 1839. febr. 10.), 
Korszellem, vigj. 4 felv. (1838. aug. 31.), 
Soluzzói korona, dr. 5 felv. Raupacb 
Emészt után (júl. 31.), Zolki, a vén diák, 
dr. 2 felv., b. Malticz Gotthilf Ágoston 
után németből (1840. okt. 12.), A szám-
űzött, dr. 5 felv., Soulié és Dehay után 
ford. a m. t. társ. költségén (decz. 14., 
megjelent a Nemz. Színházi Zsebkönyv-
ben 1841-re), A regélő, vagy két állomás, 
vigj. 3 felv. Ricard után francziából ford. 
a m. t. akadémia költségén (1841. ápr. 
29.), Legjobb az egyenes út, vigj. 1 felv. 
Kotzebue után ford. a m. t. akadémia 
költségén (aug. 21.), A szegény költő, 
dr. 1 felv. Kotzebue után ford. a m. t. 
akadémia költségén (1842. febr. 5., meg-
jelent a győri Színházi Zsebkönyvben 
1844-re), Lara hét fia, dr. 5 felv., Malle-
fille Bódog után francziából ford. a m. 
t. akadémia költségén (máj. 27.), Szent 
Pál torony harangozója, dr. 4 felv. előj., 
Bouchardy után francziából ford. a m. 
t. akadémia költségén (jún. 25.), Gáspár 
kalóz, dr. 4 felv. előj., Bouchardy után 
ford. a m. t. akadémia költségén (1843. 
máj. 29.), Nagykorú, vigj. Bauernfeld 
után (1847. ápr. 6.), A képmutató, vigj. 
5 felv. Moliére Tartuffe-je után (szept. 13.), 
Három király és három dáma, vigj. 3 
felv., Gozlan Arszlán után (szept. 23.), 
Darlington Richard, dr. 4 felv., Dumas 
Sándor után francziából (1848. máj. 1.), 
Halj meg és meglátod! vigj. 4 felv., Don 
Manuel Breton de los Herresos után spa-
nyolból (1849. decz. 7.), Egy prima donna, 
vigj. 4 felv., németből Feldmann L. után 
(1850. júl. 12.), Nőtlen maradok, vigj. 3 
felv., Nota Albert után irta Blum, ford. 
(1851. febr. 21.), Don Gutiere önbecsü-
letének orvosa, dr. 5. felv., don Pedro 
Calderon de la Barca után (1852. aug. 
23. Censurai példánya a m. n. múzeum-
ban), Correggio, szomj. 4 felv. Öhlen-
schläger után (okt. 18.), Zolky a vén diák, 
dr. 2 felv., b. Malticz után (1855. júi. 23.), 

A makranczos hölgy, vigj. 4 felv., Shakes-
peare után Deinhardstein szinre alkal-
mazása szerint ford. (márcz. 13.). Még 
a következő színműveket fordította: A 
kötelezvény, színmű két cselekvényben 
Houwald után (Családi Lapok 1854.), Két 
apa egy személyben, vigj. 3 felv., Roma-
nus és Hagemann után németből, Kaland 
IX. Károly alatt, vigj. 3 felv, Soulié és 
Badon után francziából, Chatterton (De 
Vigny), D'Ancre marschalnő (De Vigny),. 
Kétszáz 13 t. cz. (D'Ennery), Leányok 
igene (Don Leandro), Mámor és szerelem 
(Bretzner), Nem kell több tanító (Lara),. 
Szerelem vadászat (Sheridan). — Mun-
kái : 1. Darlington Richard, dr. 4 felv.,. 
Dumas Sándor után francziából ford. 
Buda, 1841. (Szinműtár III. 5.) — 2. 
Viola, vigj. 5 felv., Shakespeare és Dein-
hardstein után ford. U. ott, 1843. (Szin-
műtár IV. 7.) — 3. Gyakorlati utmutatá 
a kereskedelmi írásmód, Írásbeli föltevé-
sek . . . megtanulására. Blum Joachim után 
németből ford. Pest, 1846. — 4. Nagy-
korú, vigj. 2 felv. Magyar színpadra 
alkalmazta. U. ott, 1847. — 5. Kis nem-
zetőr, vagy hogyan kell a nemzetőrsége 
nek gyakoroztatnia fegyverben ? Wessen-
hauser W. után németből. U. ott, 1848.. 
— 6. Gallicismes dialogués. Franczia 
nyelvsajátságok köz- és társaséleti beszél-
getésekben közmondások- s példabeszé-
dekkel. A franczia nyelv alapos ismere-
tére törekvők és abban jártasok haszná-
latára. Peschier A. után oldalagos for-
dítmányban közli. U. ott, 1853. — 7. A 
tücsök. Népregény a falusi életből. Ford. 
U. ott, 1857. — Szerkesztette a Hecke-
nast-féle Nemzeti Színházi Zsebkönyvet 
1842-re. 

Honművész 1836. 29. 71. SZ. 1841. 36. SZ. — 
Regélő Pesti Divatlap 1842. 12. 19. 59. 60. SZ. 
— M. Tudós Társaság Névkönyve 1845—48. — 
Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . Tör t . I . I I . Termé-
sze t tudományok . — Greguss Ágost, Shakspe re 
P á l y á j a és T a n u l m á n y o k II. 63. 1. — Figyelő 
XVII. 153. 198. 1. — Petrik Bib l iographiá ja . — 
E g y k o r ú Szinh. Zsebkönyvek és színlapok.. 
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Fekete Tamás (kökényesdi). — Mun-
kája : De lege et evangelio, deque utri-
usque discrimine. Heidelberg, 1620. (Pa-
reus 366—367. 1.) 

Koncz József sz ives közlése. 

Fekete Zsigmond, műszaki tanácsos, 
szül. 1847. okt. 14. Alsó-Lugoson Bihar-
megyében ; tanulmányait a József-mű-
egyetemen végezte, mire 1874-ben állami 
mérnök lett; 1875. aTemes-Bégavölgyi viz-
szabályozó társulatnál működött 1881-ig, 
mikor országgyűlési képviseló'vé válasz-
tatott; 1884-ben ismét államszolgálatot 
vállalt és műszaki tanácsos lett; a nagy 
műszaki tanácsnak is tagja és a Felső-
Dunai szakasz szabályozási munkálatai-
nak vezetője. — A Magyar Mérnök és 
Építész-Egylet Közlönyének 1874óta mun-
katársa. — Munkái : 1. Okszerű viz-
művelettan. I. kötet. Bpest, 1881. — 2. 
A viz mozgása csövekben. U. ott, 1882. 
(Részlet az Okszerű vizművelettan II. 
kötetéből.) — 3. Magyarország visei 
múltjának és vizépítkezésének történelme 
a magyarok beköltözéséig, tekintettel a 
művelődéstörténeti viszonyokra. U. ott, 
1882. (Ism. Századok 1883.) — 4. A 
magyar faj és művelődés eredete. U. ott, 
1888—90. Három kötet. (Névtelenül.) 

M. Könyvészet 1881—82. 1888—90. — Acsády, 
Atl ienaeum Kézi Lex ikona I . 587. 1. 

Fekno Péter Pál, tanító Torgauban 
Szászországban, galgóczi származású volt 
és 1683. ápr. 27-től fogva Vittenbergában 
theologiát és bölcseletet tanult. — Mun-
kája : Vossii rhetorices et logices Sy-
nopsis. Torgaviae, 1709. — Krmann 
Dánielhez latin költeményt irt, ennek 
Disputatio theologica (Vittebergae, 1783.) 
cz. munkája végén. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 314. 1. — Bartholo-
maeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 188. 1. 

Fektor Gáspár András, szent Bene-
dek-rendi áldozópap, szül. 1816. nov. 25. 
Komáromban ; gyermekéveit ugyanott és 
Szent-Péter komárommegyei községben 
töltötte; iskoláit szülőhelyén és Győrött vé-

gezte, mire 1838. szept. 16. Pannonhalmán 
a szent Benedek-rendbe lépett; elvégez-
vén tanulmányait, 1845. aug. 1. áldozó-
pappá szenteltetett föl. Mint gymnasiumi 
tanár 1850-ig Nagyszombatban, 1850—' 
51-ben Pápán és 1851—60-ig Esztergom-
ban működött; 1860—69-ig a füssi plé-
bánia administratora volt. 1869-től a nö-
vendékpapok mestere és tanára volt Pan-
nonhalmán. hol 1890. decz. 29. meghalt. 
— Munkája!: Illedelmi szabályok. Német 
kútfők nyomán. Komárom, 1872. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti 88. I . — Re-
ligio 1891. 48. SZ. 

Felber Arthur, jogi doktor, kir. ügyész, 
szül. 1856. febr. 10. Sopronban; a gym-
nasiumot Győrött és Sopronban végezte 
1873-ban ; négy évi jogot a jog- és állam-
tudományi államvizsgával 1877-ben Győ-
rött és Budapesten ; ezután ügyvédi pá-
lyára készült és 1881. jan. 18-ig ügyvédi 
gyakorlaton volt; ekkor a győri törvény-
székhez joggyakornoknak állott be. 1881. 
okt. 1. jogi doktorrá avattatott föl Buda-
pesten és ugyanott 1882. nov. ügyvédi 
vizsgát tett. 1883. febr. a győri törvény-
székhez aljegyzővé s 1886. márcz. jegy-
zővé, decz. 30. kaposvári kir. alügyészszé 
neveztetett ki. 1888. nov. a győri ügyész-
séghez helyeztetett át. 1891. júl. 10-én 
zalaegerszegi kir. ügyészszé léptettetett elő. 
— Munkái: 1. A magyar büntető tör-
vénykönyvek (1878. V. és 1879. XL.) és az 
életbeléptetési törvény (1880. XXXVII.). 
Az indokolások nyomán indokokkal, úgy 
a hatálybalépés óta hozott döntvények-
kel s jegyzetekkel ellátva és kézikönyvül 
szerkesztve. Eger, 1886. (Ism. Büntető 
Jog Tára, A Jog sat.) — 2. A magyar 
bűnvádi eljárás a törvényszékek, járás-
bíróságok és közigazgatási hatóságok előtt. 
Zala - Egerszeg, 1892. (Ism. M. Hírlap 
.131. sz., M. Közigazgatás sat.) — 3. Dönt-
vények és törvények gyűjteménye. U. ott, 
1892. 

•V. Könyvészet 1886. — Vasárnapi Újság 1892. 
22. sz. és öné le t r a j z i ada tok . 

10. iv sajtó alá adatott 1893. szept, 14. 
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Felber Domonkos István. L. Tihanyi 
(Felber) Domonkos István. 

Felber János, győr - káptalandombi 
lelkész, szül. 1853. máj. 6. Kajáron Győr-
megyében ; középiskoláit Győrben járta 
s 1870-ben ugyanott a kisebb papnevelő-
intézetbe vétetett föl; 1878. febr. 19. mi-
séspappá szenteltetett föl; jelenleg győri 
lelkész és ugyanott az állami főreálisko-
lában hittanár. — Ismeretterjesztő czik-
keket irt az Egri Népújságba többnyire 
névtelenül vagy Felicián név alatt (1874 
—78. Az epertermesztésről, A vakondról, 
Istenes sz. János, A győrvidéki köznép 
balhiedelmei); a M. Államban az 53. §-ról 
czikkezett Felicián és Vértesi álnevek 
alatt. Mint a győri szent László-társulat 
jegyzője, annak gyűlésein több felolvasást 
tartott, ilyenek: Az orr, A gyufa, A 
kereskedés 400 év előtt, A párbaj sat. 
A Borromaeus hitszónoklati folyóirat 
1887 óta több egyházi beszédét közölte. 
— Kéziratban: Két teljes évfolyam Vasár-
napi s ünnepnapi sz. beszédsorozat és 
egy évfolyam Ifjúsági sz. beszéd a győri 
főreáliskola r. k. tanulóihoz intézve. 

Emlékkönyv. Gryör , 1892. 136. 1. é s ö n é l e t -
r a j z i a d a t o k . 

Felbermann Lajos, hirlapiró s a Life cz. 
folyóirat szerkesztője Londonban; magyar-
országi származású. 1893. nyarán Buda-
pestre érkezett; miután Teck herczeg az 
angol kir. család tagja megbízta, hogy 
irja meg a Rhédey család történetét 
(Teck hg. t. i. anyai ágról a Rhédey 
családból származik.) E czélból Heves-
megyébe utazott, hol a Rhédey grófok 
laktak, hogy adatokat gyűjtsön munká-
jához. Erdélybe is elutazott, hogy egy 
készülőben levő három kötetes magyar 
tárgyú regényhez tanulmányokat gyűjtsön. 
— A Life cz. lap után a Zemplén (1885. 
29. 30. sz.) közölte : Egy reggel Kossuth-
nál cz. czikkét. — Munkája: Hungary 
and its people. Magyarország és népei. 
London, 1892. rajzokkal. 

Fővárosi Lapok 1893. 148. s z . 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

Felbiger János Ignács, pozsonyi pré-
post és főesperes, szül. 1724. jan. 6. (a 
Pressburger Zeitung szerint 1725. jan. 8. 
született) Nagy-Glogauban Sziléziában; 
a theologiát Boroszlóban hallgatta; sz. 
Ágostonrendű kanonokból apát lett Sagan-
ban (Poroszország) és 1758-ban a kerület 
főapátja. Az iskolai nevelésre fordította 
különösen figyelmét; meglátogatta Berlint, 
hogy az ottani kir. reáliskolában a taní-
tási rendszert tanulmányozza. Visszatérte 
után a sagani apátságban alkalmazta 
rendszerét, melyet azután egész Sziléziára 
kiterjesztett; később tanítóseminariumot 
alapított, melynek ő volt a főnöke; egy-
úttal az iskolai igazgatókat és tanítókat 
saját rendszerére oktatta. 1774-ben Mária 
Therézia meghívta őt Bécsbe a csász. 
kir. államokba az iskolatanács főigaz-
gatójának, s 1778-ban pozsonyi prépost 
és főesperes lett. Az ő rendszere szerint 
átalakított iskolákat nevezték aztán nor-
mális iskoláknak, melyekben az ő ABC-és 
és egyéb tankönyveit használták. Meghalt 
1788. máj. 17. Pozsonyban. Halálának 
száz éves évfordulóját 1888-ban meg-
ünnepelte a pozsonyi kath. tanítótestület. 
— Munkái: 1. Versuch, die Höhe des 
Riesengebirges zu bestimmen. Breslau. 

1769. — 2. Erkenntniss und Anwen-
dung der verschiedenen Erdarten zur 
Verbesserung des Ackerbaues. Leipzig, 
1770. — 3. Vorschläge, wie Nordlichter 
zu beobachten sind. Sagan, 1771. — 
4. Die Kunst, Thürme und andere Ge-
bäude von den schädl. Wirkungen d. 
Blitzes zu bewahren. Breslau, 1771. — 
5. Sagan-Käte. (1772-ben császári rende-
letre tanították az osztrák tartományok-
ban). — 6. Anleitungen, jede Art von 
Witterung genau zu beobachten. Sagan, 
1773. — 7. Bechenbuch f. d. Schüler der 
k. k. Staaten. Wien, 1774. — 8. Methoden-
buch für die deutschen Schulen in den 
k. k. Staaten. U. ott, 1775. — 9. Nach-
richt von der gegenwärtigen Beschaffen-
heit der Normalschule und einigen andern 

11 
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deutschen Schulen in und bei Wien. 
U. ott, 1775. — 10. Anleitung zur Er-
kenntniss d. Landwirthschaft. U. ott, 
1776. — 11. Anleitung zur Erkenntniss 
der natürl. Dinge. I. Theil. Naturlehre. 
U. ott. 1778. — 12. Naturgeschichte. 
ü. ott, 1780. — 13. Anleitimg zur Er-
kenntniss der natürlichen Dinge. Wien, 
1778. — 14. Die Beschaffenheit und 
Grösse der Wohlthat, welche Maria 
Theresia erwiesen hat. Frankfurt a. M., 
1781. — 15. Vorlesung von der Schuldig-
keit der Geistlichen in Absicht auf die 
Pfarrschulen gehalten am 9. Dec. 1780. 
ü . ott, 1782. — 16. Anleitung Schul-
gebäude auf d. Lande wohl anzulegen. 
U. ott, 1783. — 17. Briefwechsel mit 
Lambert, vornehmlich d. Meteorologie 
betreffend. Berlin, 1783. (kiadatott Ber-
noulli által.) — 18. Beiträge zur Ge-
schichte des harten Winters 1783—84. 
Pressburg, 1784. — 19. Geschichte des 
langen Winters 1784—85. U. ott, 1785. 
— 20. Katholischer Katechismus Zum 
Gebrauche Kath. Schulen in drei Glassen 
mitgetheilt. Salzburg, 1787. — 21. Wie 
weit gewähren wohl Gewitterabieiter 
Sicherheit für umstehende Gebäude. 
Aus den hinterlassenen Papieren des 
sei. Abtes Sagan von Ignaz von Felbiger. 
Pressburg, év n. — 22. Versuch über 
die beste Art die Jugend in den Wahr-
heiten der Religion zu unterweisen. Aus 
den hinterlassenen Papieren . . . U. ott, 
év n. — Arczképe Reinitius után réz-
metszet Schleuentől (Berlin, az Alig. 
Deutsche Bibliothek 19. kötete mellett is.) 

Pressburger Zeitung 1788. 44. SZ. — Alig. 
Literatur Zeitung. J e n a , 1788. I I I . 158. SZ. — 
Márki József, M ó d s z e r t a n . P e s t , 1844. — Wurz-
bach, B i o g r . L e x i k o n I V . 166. 1. — Poggen-
ilorf B iog r . L i t e r . H a n d w ö r t e r b u c h . Leipz ig , 
1863. I . 730. 1. — Természettud. Közlöny 1871. 
451. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, 
M. N é p i s k o l a i T a n i t á s T ö r t é n e t e 253. 1. — 
Figyelő X I I . 1882. 56—80. 1. — Necrol. Strigon. 
CO. — Zelliger, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a . 
N a g y s z o m b a t , 1893. 124. 1. 

Feld Vilmos, kegyes-tanítórendi tanár. 

szül. 1847. júl. 5. Székesfehérvárt; 1864. 
aug. 31. lépett a rendbe s 1871. okt. 12. 
misés pappá szenteltetett föl. Paedagogiai 

; s bölcseleti tanulmányai után tanárkodott 
Kecskeméten 1866—69-ig, a theologia 
végeztével 1871—72-ben Tatában és 
1872—77-ig ismét Kecskeméten, azután 
Máramaros-Szigeten és Kolozsvárt taní-
tott és 1885-től 1892-ig a máramaros-
szigeti algymnasium igazgatója volt; 
1892 óta pedig Váczon tanár és házi 
másod főnök. — Programmértekezései: 
A villanyosság és az égi háború (Tatai 
gymnasium Értesítője 1872), Néhány szó 
az alsóbb osztályú szülőkhöz. A só és 
annak felhasználása, szerepe az ember 
szervezetében és az államháztartásban 
(Máramaros-Szigeti gymnasium Értesítője 
1888. és 1889.). 

A Kegyesrendiek Névtára. 

Feldinger Gottfried. L. Főidényi. 
Feldmann Antal, bölcseleti s orvos-

doktor, szül. 1809-ben Beszterczebányán, 
Zólyommegyében ; 1831-ben a pesti egye-
temen orvosdoktori oklevelet nyert, és a 
pesti orvosi kar tagja volt. Meghalt . . . 
— Munkája : Dissertatio inaug. medica 
de moxa. Pestini, 1831. 

ftupp, B e s z é d 155. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — Oláh Oyula, 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 s t a t i s t i k á j a . Bpes t , 1876. 85. 1. 

Feldmann János Ede, orvosdoktor, 
nagyváradi, biharmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medico-
practica sistens brevem morborum cordis 
synopsim. Vindobonae, 1831. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Feldmann József, bölcseleti doktor. — 
Munkája : Chananel B. Chusiel élete és 
irodalmi munkálkodása. Bölcsészettudori 
értekezés. Bpest. 1887. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 

Félegyházi Ágost, jogi doktor, tőzsdei 
jogügyi titkár Budapesten. — Munkái: 
1. A Budapesti árú- és értéktőzsde 
árúüzleti szokásai. Függelékül: Az 
1881 : LIX. t.-czikknek a tőzsdei válasz-
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tott biróságok hatáskörére és eljárására 
vonatkozó határozmányai. Bpest, 1883. 
(2. tetemesen jav. kiadás. U. ott, 1886. 
Ugyanez németül is.) — 2. A tőzsde-
hiróság hatásköre és eljárása a törvény, 
a birói gyakorlat s a budapesti árú- és 
értéktőzsde választott bíróságának eljárási 
szabályai szerint. U. ott. 1885. (2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1892.) — 3. Szemelvények 
a tőzsdebiróság gyakorlatából. A buda-
pesti árú- és értéktőzsde választott bíró-
sága által hozott határozatok és ítéletek 
gyűjteménye. A tőzsdetanács megbízásá-
ból. U. ott, 1887. 

M. Könyvészet 1883. 1892. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1885—87. 

Félegyházi Antal, ev. ref. főiskolai 
lanár, szül. 1847-ben Szatmár-Németi-
ben ; 1874-ben a kolozsvári tanárképző 
rendes tagja volt és 1876 óta a székely-
udvarhelyi ev. ref. kollégium rendes 
tanára, hol a természettant és mennyi-
ségtant adja elő. — Munkája: A testek 
hő okozta kitágulása általában véve s 
különösen a szilárd testek kitágulása s 
azok kitágulási együtthatói. A kolozsvári 
m. kir. középtanodai tanárképezde által 
1873—74-ben jutalmazott dolgozat. Ko-
lozsvár, 1874. 

Szinnyei Könyvésze te . — Wutz Névkönyve. 

Félegyházy Béla, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1857-ben Erdődön Szatmármegyé-
ben ; 1881. decz. 31. a sátoralja-ujhelyi 
r. kath. gymnasiumhoz a mennyiségtan 
és természettan tanárának neveztetett 
ki; 1891-ben a munkácsi főgymnasium-
hoz helyeztetett át, hol 1892. nov. 7. meg-
halt. — Programmértekezése : A mennyi-
ségtan tanításáról (Sátoralja-újhelyi gym-
nasium Értesítője 1884.) 

Wutz N é v k ö n y v e . — Pesti A'opiól892. 313. SZ. 

Félegyházi István (debreczeni) ev. 
ref. rektor ; F. Tamás debreczeni lelkész 
testvéröcscse ; előbb Debreczenben taní-
tott; 1587. ápr. 7-től Vittenbergában 
tanult; innét haza érkezvén, Kolozsvárra 
ment rektornak. — Munkája : Epicedion 

in obitum theologi clarissimi. . . Thomae 
Félegyházii, qui . . . quievit Debrecini. 
anno 1586. 16. die mensis januarii . . . 
Addita sunt epitaphia quadam tum a 
fratre moeslissimo, tum vero ab aliis 
quibusdam nationis Ungaricae studiosis. 
Vitebergae, 1587. (A marosvásárhelyi ev. 
ref. főiskola könyvtárában.) Félegyházi 
Tamás Uj Testamentoma (Debreczen, 
1586.) cz. munkájában Ad lectores cz. 
és vittenbergai tanulótársához Varsányi 
Jánoshoz szintén latin verset irt (1587. 
máj.). 

Rod, I l u n g a r u s T y m b a u l e s 20. 29. 30. 1. és 
His tór ia Eccl . I. 249. I I . 425. 426. 1. — Bar-
tholomaeides, Memoriae Ungarorum 44. 83. 
90. I. — Franki, Haza i és Külföldi I sko lázás 
87. 114. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények I . 
és Bakóczi J á n o s szives közlése. 

Félegyházi (K.) Pál, iskolaigazgató, 
1683. ápr. 6. Debreczenben az ev. ref. 
kollégium felső osztályába lépett; 1689. 
márcz. 21-től 1696-ig Diószegen iskola-
igazgató volt. — 1686-ban mint debre-
czeni tanuló Felvinczi Sándor halálára 
a Hedera Poeticába verset irt. 

Bakóczi J á n o s szives közlése. 

Félegyházi Tamás. ev. ref. lelkész, 
1540 körül szül. Debreczenben ; tanult 
Krakkóban (1561.), Boroszlóban (1562.), 
Odera melletti Frankfurtban (1563.) és 
1564. jan. 18-tól a vittenbergai egyete-
men. Visszaérkezvén hazájába 1567-ben 
Túron volt tanító. Innét egy év múlva 
(1568.) Debreczenbe hivatott meg, hol 
Melius halála után 1573. elején lelkészszé 
s az egyházmegye esperesévé választatott 
meg. Meghalt 1586. jan. 16. Debreczen-
ben pestisben. — Munkái: 1. Az Keresz-
tiem igaz hitnek részéiről való tanitas, 
kerdesekkel es feleletekkel, ellenuetesek-
kel es azoknak meg feitesiuel, az hiuek-
nekeppiiletekre irattatot. Debreczen, 1579. 
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1580. 3. bőv. kia-
dás. U. ott, 1583. 4. k. U. ott, 1588. 5. 
k. U. ott, 1601.) — 2. Az mi Vronc 
Jesos Christvsnac Vy Testamentoma 
auuagi frigie, Görögből Magiar nielure 

11* 
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fordittatot. Es niluan való ertelemvel 
nemeli nehez helieken rövideden megh 
magiaraztatot. U. ott, 1586. (Gönczi György 
említi az ajánlásban, hogy a szerző az 
egész uj testamentom fordítását elvé-
gezte, a Júdás apostol levelén kívül, melyet 
F. T. halála után ő fordított le.) — 3. 
Catechesis Az az, Rövid Kerdesek es 
Feleletek az keresztyeni hitnek agairól, 
az gyermekeknek es az egy-igyüeknek 
tanitasokra. U. ott, 1601. (Az 1. sz. 
munka 3. 4. és 5. kiadásához mellékelve 
külön czímlappal.) 

Gyulai J., Threnos ecclesiae Debrecinae de 
morte Thomae Felegyházi . Debrecini , 1586. 
— Bod, M. Athenas 82. — Horányi, Memoria 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 44. 
83. (Összezavarja F. Tamást öcscsével F . 
Is tvánnal .) — Sárospataki Füzetek 1858. 67. 1. 
— Franki, Hazai és Külföldi Iskolázás 190. 
191. 320. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár I. HO. I I . 53. 82. 87. 104. 112. 173. 1. — 
Szilád íj Áron, Régi M. Könyvtá r I. II . IV. 
V. és Bakóczi János szives közlése. 

Feleki Béla, jogi doktor és ügyvéd, 
szül. 1862. okt. 3, Lovasberényben Fehér-
megyében, hol atyja, Füchsel Miksa, kör-
orvos és megyei tiszt, főorvos volt; közép-
iskoláit és jogi tanulmányait Budapesten 
végezte ; elnöke volt az egyetemi közjogi 
szakosztálynak. 1887-ben ügyvéddé lett 
a fővárosban, hol a VI. kerületi szabad-
elvű pártnak egyik vezérembere s vá-
lasztmányi tagja az ügyvédi körnek. — 
Jogi czikkeket irt az Ügyvédek Lapjába 
s az Igazságügyi Közlönybe: A sommás 
eljárásról, A fizetési meghagyásról, A 
végrehajtási törvény, A csődeljárásról, A 
kereskedelmi jog ismertetése, A képvise-
let a sommás eljárásban, sat.; több társa-
dalmi czikke van az Egyenlőségben. 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 
s ta t i s t ikája 121. 1. és öescsének dr. Feleki 
Sándornak szives közlése. 

Feleki Hugó, orvosdoktor, előbbinek 
testvéröcscse, szül. 1860. márcz. 14. Lovas-
berényben Fehérmegyében; tanulmányait 
részint mint magántanuló szülőhelyén, 
részint Budapesten végezte, hol 1884-ben 

orvosdoktorrá avattatott föl; azután két 
évet töltött mint assistens Báron Jónás 
tanár mellett a pesti izraelita kórházban, 
majd egy évet a klinikán mint műtő 
Kovács József tanárnál. Ezután külföldi 
tanulmány-utat let t ; onnét visszatérve 
mint fővárosi gyakorló orvos működik. 
A fehérmegyei társaskörnek hat év óta 
elnöke. — Orvpsi czikkei a Gyógyászat-
ban (1887. A húgycső egyes ritkább bán-
talmainak és rendellenességeinek néhány 
esete, 1889. A tendovaginitis blennor-
rhagicaról kóresetek kapcsán, Dermoid 
okozta kőbántalom esete, ugyanez a P. 
mediz.-chirurg. Presseben, A Blennor-
rhagicus bántalom-e a Bartholini mirigy 
lobja ? A húgycsőbe és a hólyagba jutott 
idegen testek eltávolítása az endoskop 
segélyével, Antiparasiticus gyógymód a 

1 heveny blennorhoea kezelésénél, 1890. 
Az endoskopia szerepe a húgycső bán-
talmainak kezelésénél, 1891. Az Urethritis 
externa férfiaknál, kóresetek kapcsán, 
1892. Urethritis membranacea desqua-
mativa esetei, A húgycső argyriája, Meg-
jegyzések az irritabilis hólyagról cz. köz-
leményre), A m. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (XXIV. 1888. 
Idült blennorrhoea kezelésére szolgáló 
gyógyszeres szonda, XXVI. 1892. A blen-
norrhoea infectiosításának tartama), A 
gyakorlati orvostan haladásában (1890— 
92. Haladás az ivar- és húgyszervek bán-
talmainak kór- és gyógytana terén), az 
Internationale Centralblatt f. d. Phys. u. 
Path. d. Harn- und Sexualorgane-ban 
(Hamburg II. ÜberUrethroskopie,III. 1891. 
Experimentelle Beiträge zur Funktion der 
Harnröhrenschliessmuskeln und zur Aus-
spülung der Blase ohne Katheterismus, 
Die Rolle des Compressor partis mem-
branaceae gegenüber der Urethritis acuta 
anterior und posterior, Fälle von Ureth-
ritis membranacea desquamativa, Argyrie 
der Harnröhre), a Klinikai E'üzetekben 
(1891. A cystitis kórisméje és orvoslása), 
az Orvosi Hetilapban (1891. Kísérleti ada-
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tok a húgycső záróizom - készülékének 
szerepéhez.) — Munkái: 1. A divat be-
folyása az egészségre. Bpest, Székes-
fehérvár (1886.). — 2. Az ivar- és húgy-
szervek blennorrhoeás megbetegedései-
nek és az ezekhez csatlakozó bántalmak 
kór- és gyógytana. A húgycső és hólyag-
tükrözés (Endoskopia) valamint az ope-
rativ eljárások különös méltatásával. I. 
rész. Bpest, 1890. — 3. A gyakorlati 
orvostan haladása. U. ott, 1890. (Töb-
bekkel együtt.) — 4. Über sogenannte 
latente Gonorrhoe und die Dauer der 
Infektiosität der gonorrhoischen Urethri-
tis. Leipzig, 1893. — Szerzett zenemü-
veket is. melyek ismeretesekké lettek az 
országban és a nép szájába is átmentek, 
így az Újra és Ludovika cz. csárdások. 

Acsády Ignácz. A thenaeum Kézi L e x i k o n a 
I . 589. 1. — M. Könyvészet 1886. 1890. é s ÖCS-
csének dr . Fe leki Sándornak sz ives közlése. 

Feleki József fnagy-galambfalvi), ev. 
ref. lelkész, F. Miklós szinész és Szákfi 
Szabó Amália színésznő fia, szül. 1847 

júl. 16. Debreczenben ; középiskoláit Pes-
ten. Pápán és Nagy-Kőrösön, a theologiai 
tanfolyamot pedig 1871-ben Pesten vé-
gezte ; fél évet a müncheni egyetemen 
töltött, hol Döllingert hallgatta. 1872-ben 
letette a papi vizsgát és budapesti káp-
lán lett; másfél év múlva a tanári pá-
lyára szándékozott lépni, ezért egy évet 
a lipcsei egyetemen töltött, hol a philo-
sophiai tudományokat hallgatta; 1874. 
nov. 27. azonban a foktői (Pestm.) ref. 
egyház megválasztotta lelkészül és azóta 
ott működik. — Irodalmi kísérletei 1864-
ben a szépirodalmi lapokban jelentek 
meg s pappá választatásaig alig volt 
politikai és szépirodalmi lap, melybe 
valamit ne irt volna. 1873. májusától 1874. 
júliusig a Prot. Egyh. és Isk. Lap és 
mellékletének, a Prot. Tud. Szemlének 
segédszerkesztője volt. Bemutatta és le-
fordította Legouvénak különösen a női 
és a gyermek-nevelés kérdését tárgyaló 
munkáit; az utóbbi négy év alatt külö-

nösen a csillagászattal, jelesül Flama-
rionnal foglalkozott és számos csilla-
gászati tárczát közölt a Nemzetben és a 
Fővárosi Lapokban; ez utóbbi lapba irt 
A tánczról (1869.), A kommunismus Ame-
rikában és tárczákat (1876.), Legouvé 
után ford. tárczákat sat. (1877—90.), Az 
ember egyéni értékéről (1891.), Nyári 
éj (1892. sat.), A női kérdés (1893.); a 
Protestáns Szemlébe (1872.) ; továbbá 
irt a Vasárnapi Újságba (1869.). a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapba (1876—77. Í887. A 
falusi egyházi életből, 1888-91.), A P. 
Naplóba (1877. 257. sz. Krijanich György 
a panslavismus úttörője a XVIII. század-
ban), a Tolnamegyei Közlönybe (1880. 
Látogatások egy szász faluban), a Nem-
zetbe (1890. 65. sz. Sámson és tanítvá-
nyai. 353. sz. A római katakombák mű-
vészete, 1891. Deák Ferencz és Magyát-
ország, A polgárosult népek vallási jövője, 
1892—93.) sat. — Munkái: 1. A kom-
panisták, vígj. 1 felv., Labicbe E. és 
Nus E. után ford. Pest, 1871. (Nemzeti 
Színház Könyvtára 8. Először adatott 
febr. 17.) — 2. A farkas torka, szinmű 
4 felv., Laja Leon után ford. U. ott. 1875. 
(N. Színház K. 83.) — 3. Samu bácsi, 
szinmű 4 felv., Sardou Victor után ford. 
U. ott, 1876. (N. Szinh. K. 100. Először 
adták a nemzeti színházban decz. 15.) 
— 4. A legújabb botrány, vígj 3 felv., 
Barriere Theodor után ford. U. ott. 1876. 
(N. Színházi K. 107. Először adták 1877. 
nov. 7.) — 5. A polgárosult népek val-
lási jövője, Laveleye Emil után ford. U. 
ott. 1878. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1877.) — 6. Atya és fiú a tizenkilencze-
dik században, Legouvé Ernest után 
ford. U. ott, 1878. (Kis Nemz. Muzeum 
42. 43. és Zöld Könyvtár 10.) — 7. A 
nők erkölcsi története. Legouvé Ernő 
után fr. ford. U. ott, 1880. — 8. A nők 
társadalmi állása. U. ott, 1881. — 9. 
A foktői ref. egyház múltja és jelene. 
U. ott, 1881. — 10. Beatrix vagy a szín-
művészet istennője, szinmű 5 felv.. Le-
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gouvé Ernő ulán fr. ford. U. olt, 1882. 
(Olcsó Könyvtár 152.) — 11. Leányaink 
és fiaink. Egynehány jelenet a családi 
életből. Legouvé Ernő után ford. U. ott, 
1885. — 12. Borgia Lucretia. Grego-
rovius után ford. U. ott, 1886. (Márkus 
István kezdte fordítani, ennek halála 
után ő fejezte be.) — 13. Az olvasás 
művészete. Legouvé Ernő után fr. ford. 
U. ott, 1886. (Legouvé irta hozzá az elő-
szót.) — 14. A nő tényleges rendelte-
tése. Tanulmány. Paks, 1888. (Fordítás.) 
— 15. Csillagászati olvasmányok. U. oct, 
1893. ̂ Flammarion munkáiból. Sajtó alatt.) 
— Még a következő színműveket fordí-
totta : Plumet öröksége, vigj. 3 felv., 
Barriere Theodor és Capendu E. után 
(először a bpesti nemz. színházban 1874. 
jan. 30.), Idegen vő (atyjával, F. Miklós-
sal együtt), Bolondok háza (Rosen), Egy 
ismeretlen csók, Shakespeare és Elefánt. 

.!/. Könyvészet 1876. 1878. 1880—81. 1885—S6. 
1888. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. 
1888. — Uj Hl. Athenás 130. 1. és egykorú szín-
lapok. 

Feleki Miklós, a nemzeti szinház nyug. 
tagja s ~a" fövSLTÖsi jobbparti színházak 
volt igazgatója, szül. 1818. decz. 18. 
Galambfalván Udvarhelymegyében szé-
kely szülőktől; hat éves korában az 
udvarhelyszéki iskolába kezdett járni ; 
szülői papi pályára szánták, ő azonban 
katona akart lenni, de a sors máskép 
határozott. Kilencz éves korában látott 
először szini előadást és ez rá nézve 
rendkívüli hatással volt. Megtörtént, hogy 
próba alatt a színpad alá rejtőzött s ott 
reggeli 9 órától esti 6-ig volt, csakhogy 
Bátori Máriát megláthassa, azonban a 
teremtisztító észrevette s kikergette és F. 
csak egy jószívű úr kegyének köszönhette, 
hogy az óhajtott előadást mégis végig 
nézheté. Szerfölött tetszett neki, s az 
egész darabot másnap iskolatársainak 
eljátszotta. Szülei ellenzése daczára 1839-
ben színész lett Szigetvári László társu-
latánál ; először Csíkszeredában Kisfaludi 
Ilkájában mint^Alexis lépett föl. 1841-ben 

Pály Elek nagyobb társulatához szerző-
dött, mellyel Bukarestbe utazott, hol 
magyar, német és oláh nyelven tartottak 
előadást. 1844-ben átvette a Pály-féle 
társulat igazgatóságát. 1845-ben Mára-
maros-Szigeten nőül vette a társulat 
14 éves színésznőjét Szákfi Amáliát, kitől 
azonban később elvált. Pesten 1846-ban 
nejével együtt háromszor lépett föl mint 
vendég, majd Ráday gróf megbízásából 
a budai műkedvelő társaság rendezését 
intézte hat hétig. Ezután Nagyváradon, 
Debreczenben s Torontálban mint igaz-
gató és színész működött. 1848-ban hon-
véd lett s mint közhonvéd Erdélybe ment 
Bem táborába; ez meghagyta neki. hogy 
Kolozsvárt előadásokat rendezzen s F. 
honvéd szinészlársai közreműködésével 
négy hétig játszott a kolozsvári színpadon ; 
azután hadnagy, majd százados lett. 1849 
végén Nagy-Bányán szervezett a mene-
kültekből társulatot, melynek minden 
tagja egyenlő fizetést kapott, még az 
igazgatót sem véve ki ; később Debre-
czenben és Nagyváradon játszott és igaz-
gató volt. 1851-ben háromszor lépett föl 
ismét Pesten s majd Bécsbe utazott a 
német színművészet tanulmányozása vé-
gett. Ezután néhány hónapig még vidé-
ken játszott, míg 1852. ápr. szerződtetett 
a pesti nemzeti színházhoz, hol 1857-ig 
maradt és mint színész, rendező s nyug-
díjintézeti választmányi tag működött, 

j 1857-ben külföldre utazott, bejárta Német-
j ország legnevezetesebb városait, meglá-
togatta Párist és Londont és a legelső 
színházaknál szakismereteket gyűjtött. 
1858-ban Munkácsi Flórát, a pesti nem-

j zeti szinház egyik ünnepelt tagját vette 
nőül. Azután ismét szerződtették a nem-
zeti színházhoz. 1865-ben a szinházi 
takarékpénztár elnöke lett. A vidéki szülé-
szeti kebelzet központi kormányának al-
elnöke. 1860 óta a főváros képviselő 
testületébe is beválasztatott. 1877. ápr. 
16. ünnepelte negyedszázados jubileumát, 
mely alkalommal a király is méltányolta 
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művészi tehetségeit és a Ferencz-József-
rend lovagkeresztjével díszítette föl. Kitű-
nőbb szerepei drámákban : Könyves Kál-
mán (Jókai dr.), IV. László (Dobsa dr.), 
Clavigo, Edgár (Lear királyban), Bourig-
nard tábornok (Kövér Szép marquisnő-
jében), Maurice (St. Tropezi úrnőben), 
Paul Jones ; társadalmi vígjátékokban : 
Ferdinand (Falura kell menni), Oliver 
(Divathölgyek), Gibbon (Angolosan), St. 
Georges lovag, Duforet., Északi (Egy kis 
ármányban); vannak sikerült komikai 
alakjai is, péld. Dromio (Shakspeare Téve-
dések vígjátékában) vagy Szigligeti Nagy-
apójában a hazug parlagi úrfi. — Apróbb 
vidéki szinészeti közléseket irt Búvár 
névvel Vahot Imre Pesti Divatlapjába 
(1846—47.), Útirajzok Pestről Debreczenig 
és vissza, Párisi és londoni utamból (Hölgy-
futárban 1854—55. és 1857.), A csóva 
története és Mihály bácsi népies költe-
mények sat. (Vasárnapi Újság 1855. 1858. 
1860.); apróbb elbeszélések több hírlap-
ban : A magyar vándorszínészet (Beöthy 
László Laczi-konyhája. Pest, 1855.). Jegy-
zetek a magyar vándorszínészeiről (Szín-
házi Naptár 1857-re), A külföldi színé-
szetről, főkép a francziáról és angolról, 
Macklin, Bellami, Kemble (M. Színházi 
Lap 1860.), Színészetünk az utolsó évek-
ben (Családi kör 1861.), Színházi nyug-
díjintézet állása (Színházi Látcső 1863.), 
Két szép nap egy színművész (Kean 
Károly) életéből (Fővárosi Lapok 1865.), 
Búcsúbeszéd Badnótfáy koporsójánál (u. 
ott 1869.), Beszéde Tóth József temetése 
alkalmával (Budapesti Közlöny 1870. 52. 
sz.), Petőfi és a censor (Koszorú 1879. II.), 
Thália, emléklap a Szigligeti-ünnepély 
alkalmából (Aradi Közlöny 1886. 232. 
sz ), A magyar színészek háza, Szini elő-
adások 1848—49-ben (M. Hirlap 1891. 
132. 140. sz.), Nem úgy van most, 
mint volt régen (Magyar Szellemi Élet 
1892). Irt eredeti színműveket és többet 
fordított francziából, néhányat németből, 
melyek a budapesti nemzeti színházban 

első előadásuk sorrendje szerint a követ-
kezők: Tudós pártfogó, vigj. 1 felv. Seribe 
után (1854. jul. 7.), Fürdőre kell mennie, 
vigj. 1 felv. Gozlán Leo után (aug. 5.), 
Báthori Mária, eredeti szomj. 5 felv. 
Dugonics András után színre alkalmazta, 
zenéje Bognár Ignácztól (1855. márcz. 
27.), Lys Diana, dr. 5 felv. ifjú Dumas 
S. után (szept. 15.), Divathölgyek, (ké-
sőbb Demi monde cz.) vigj. 5 felv., ifj. 
Dumas S. után (okt. 3.), Flaminio, szinj. 
3 felv. előj., Sand György után (okt. 24.), 
Rang és szerelem, vigj. 3 felv. Legouvé 
után (1856. jan. 26.), Enyingi Török János, 
eredeti tört. dr. 4. felv., zenéje Bognár 
Ignácztól (ápr. 21. Ism. M. Sajtó 97. sz. 
B. Hirlap 99. sz. és Greguss Á. Tanul-
mányai II.), Férjem színész, eredeti vigj. 
2 felv. (aug. 21.), Orosz házasság, ered. 
vigj. 3 felv., zenéje Bognár Ignácztól 
(1857. jan. 2. Ism. P. Napló 4. sz.), Pénz-
kérdés, vigj. 5 felv., ifj. Dumas S. után 
francziából ford. (jún. 16. Haszár Imré-
vel együtt; Ism. Greguss A. Tanulmányai 
II.), Hős Guzman, dr. 5 felv. Méry után 
francz. ford. (jún. 23. Huszár Imrével), 
Fekete orvos, dr. 5 felv. Dumanoir és 
Anicet Bourgois után fr. ford. (szept. 21. 
ism. Greguss Á. Tanúim. II.). Az arany 
lakodalom, szinmű 5 felv. kardalokkal 
és tánczczal, Ivotzebue után színre al-
kalmazta (1858. jún. 14.), A szerelem 
gyermeke, szinmű 4 felv., ifjú Dumas S. 
után fr. (decz. 4.), Angyal Bandi, nép-
színmű (1859. márcz. 5.). Hamupipőke, 
dr. 5 felv. Barriere után (máj. 3.), Egy 
szegény ifjú története, Feuillet Octáv 
után (jún. 18. Hegedűs Lajossal), Tün-
dérujjak, Seribe és Legouvé után ford. 
(okt. 10.), A tékozló apa, ifj. Dumas S. 
után (1860. ápr. 16.), A normandi Pene-
lope, Karr Alfonz után (nov. 5.), Port a 
szemébe, vigj. 2 felv. Labiche és Martin 
után (1861. máj. 7.), Kézműves mint 
fejedelem, tört. boh. 3 felv. (máj. 17. a 
budai népszínházban). Míg a férj távol 
van, dr. 2 felv. Seribe után (máj. 21.), 
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A völgy lilioma, dr. 5 felv. Barriere után 
(okt. 18.), Egy szegény marquis, dr. 2 
felv. Dumanoir után fr. ford. (1862. 
jún. 30.), A házasság rokkantjai, vigj. 
3 felv. Dumanoir és Lafargue után ma-
gyarosította (szept. 5.). A kártyavetó'nő, 
dr. 5 felv. előj. Sejour Viktor után (1863. 
márcz. 23.), A púpos vagy a rendszeres 
férjek, vigj. 3 felv. Belot A. után (aug. 
1.), Borúra derű. vigj. 1 felv.. Girardin 
Emil után és Csacska nők, Dumanoir 
után (1864. aug. 3.), Három Maupin vagy 
Maintenon asszony kora, szinmű 5 felv. 
Seribe és Bisseut után (aug. 26.) A szere-
lem mámorosak, szinmű 4 felvonásban, 
Barriere és Thiboust után (1865. máj. 
26.), Az erdő szépe, dr. 5 felv. Feuillet 
Oktáv után (nov. 10.), Páholy az operá-
ban. vigj. 1 felv., Lecomte Gyula után 
(nov. 24.), A rosszul őrzött leányok, vigj. 
3 felv. Varin és Delaporte után fr. ford. 
(1866. szept. 3.), A nyelvtan, vigj, 1 
felv. Labiche és Jolly után (1868. máj. 
8.), Nemes és polgár, vigj. 4 felv. Augier 
Emil és Sandeau Gyula után (szept. 5.), 
Az idegen nő, szinmű 5 felv. Dumas S. 
után (1876. nov. 15.), Samil az oroszok 
ellen, látványos szinmű karénekkel és 
tánczczal 5 felv. Meurice Pál után fr. 
ford. (1877. jun. 15.), A Demi monde, 
vigj. 5 felv. ifj. Dumas S. után (1878. 
szept. 6., előbb Divathölgyek cz., ism. 
Beöthy Zsolt, Színműírók 310. 1.), A tör-
vénytelen fiú. szinmű 5 felv. ifj. Dumas 
S. után (1879, jan. 17.), Poirier úr veje, 
vigj. 4 felv. Augier és Sandeau után 
(1883. szept. 17.); még következő szín-
műveket irt és fordított, melyek a vidéki 
színpadokon előadattak: Család öröme, 
Egy csésze tliea (Nuiter), Egy szegény 
nő története (Barriere). Egy tékozló apa 
(Dumas), Felolvasónő (Bayard), Idegesek 
(Sardou), Joob berezeg (Laya), Liba 
pásztor. Még nem késő, vigj. 2 felv. (ere-
deti), Menekültek (Sand), Nevelőnő (Tau-
cher), Penarvan család (Sardou). Rabló-
vezér, vigj. 2 felv. (eredeti) és Titkos! 

pártfogó (Seribe) — Munkái: 1. Játék-
ssini Zsebkönyv. Kolozsvár, 1838. — 2. 
Eljegyzés lámpafénynél, operette 1 felv. 
Carré és Battu után ford. Pest, 1860. — 
3 Hogy lehet hirt szerezni P Vigj. 1 
felv. Seribe és Mazéres után. U. ott, 
1861. (Nemzeti Színházi Zsebkönyv 1861-
re.) — 4. Nemes és polgár, vigj. 3 
felv., Augier és Sandeau után. Bpest, 
1873. (Nemz. Szinház Könyvtára 43.) — 
5. Tűz a zárdában, vigj. 1 felv. Barri-
ere után francz. ford. U. ott, 1877. (Kül-
földi Szinmütár 4.) — Arczképe: kő-
nyomat Barabás Miklóstól az Arczkép-
Albumban. (II. Pest, 1856.) 

Arczkép-Album. P e s t , 1856. a r c z k . — Jelenkor. 
E n c y c l o p a e d i a . P e s t , 1858. 361. 1. — Danielik, 
M. í r ó k I I . — Képes Újság 1859. 2. sz . a r c z k . 
186D. I I . 3. 4 . SZ. — Vasárnapi Újság 1863. 25. 
sz. arczk. 1864. 52. sz. 1870. 7. sz. arczk. 
1877. 14. 16. sz . a r c z k . — Családi Kör 1869. 
35. sz . a r c z k . 1877. 14. s z . a r c z k . — Abauj-
Kassai Közlöny 1876. 3. SZ. — Fővárosi Lapok 
1877. 77. 86—88. 1887. 116. 117. SZ. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1877. 14. s z . a r c z k . 1880. 
2. SZ. a r c z k . — M. Könyvészet 1877. — Pesti 
Napló 1877. 74. 92. s z . 1884. 265. s z . 1887. 77. 
117. SZ. — Kelet Népe 1877. 103. 104. Sz. — 
Hon 1877. 92. Sz. — Egyetértés 1877. 90. SZ. 1887. 
117. SZ. — 1877 : Budap. Napilap 106. Sz. Ellenőr 
99. SZ. Petőfi Társaság Lapja 16. SZ. Közvéle-
mény 106. SZ. Nemzeti Hírlap 105. SZ. M. Állam 
88. SZ. M. Polgár 82. SZ. — M. Lexikon V I I . — 
Molnár György, V i l á g o s e l ő t t . S z a b a d k a , 1880. 
43—45. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . 
— 1887 : Színészek Lapja 18. SZ. a r c z k . Nemzet 
117. SZ. Budapesti Hirlnp 117. SZ. — Váli Béla, 
Az a r a d i sz ínészet tö r t éne te . Arad, 1889. 
58.1. — h'oltai Virgil, G y ő r S z í n é s z e t e . G y ő r , 
1890. I I . — Szellemi Élet. B p e s t , 1892. a r c z k . 
és néva lá í r á sa . — E g y k o r ú sz ínlapok és 
öné le t ra jz i ada tok . 

Feleki Miklósné (Munkácsy Flóra), a 
budapesti nemzeti szinház tagja, wolf-
feldi Munkácsy Gaidler Pál és nagylucsei 
s bodóbári Mészáros Anna (meghalt 1893. 
aug. 27.) lánya, szül. 1836. ápr. 29. Baján 
Bács-Bodrogmegyében ; 14 éves korában 
lépett a színpadra; 1855-ben a nemzeti 
színházhoz szerződött, 1858-ban ment 
nőül Feleki Miklóshoz. — Külföldi cseve-
gések cz. tárczája jelent meg a Fővárosi 
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Lapokban (1867. 198. 199. sz.). Töredé-
keket közölt naplójából : Az én első föl-
léptem (Szegedi Napló 1884. 64. sz.), Első 
fölléptem a nemzeti színházban (M. Szel-
lemi Élet 1892.). — Kőnyomatú arczképe 
és színpadi képe többször megjelent. 

Képes Újság 1859. 2. s z . a r c z k . 1860. IT. 3 . s z . 
— Családi Kár 1862. 10. s z . a r c z k . 1870. 31. Sz. 
a r c z k . 1877. 47. SZ. a r c z k . -— Vasárnapi Újság 
1863. 25. sz. a r czk . 1870. 7. sz. a rczk . 1882. 
48. SZ. a r c z k . — Abauj-Kassai Közlöny 1876. 
3 . Sz. — Magyarország és a Nagyvilág 1880. 2. 
SZ. a r c z k . — Molnár György, V i l á g o s e lő t t . 
44—45. 1. — 1 8 8 2 : B. Színházi Közlöny 49. SZ. 
Nemzet 86. 87. SZ. P. Napló 325. SZ. Egyetértés 
326. 327. sz . P. Hirlap 325. sz. ( P o r z s o l t K . ) 
— M. Szellemi Élet. B p e s t , 1892. a r c z k . és n é v -
alá í rása . — Acsády, At l ienaeum Kézi Lexi-
k o n a I . 589. 1. — Pesti Napló 1893. 243. SZ. 

Feleki (Frieder) Mór, megyei járás 
orvos, szül. 1834. ápr. 14. Sárospatakon, 
hol az öt gymnasiumi osztályt végezte 
1848-ban, mire mint 14 éves fiú a Pál-
kövy tanár által alakított guerilla-csapat-
nál mint tizedes szolgált. A szabadság-
harcz után Debreczenben folytatta tanul-
mányait és 1852-ben a pesti egyetemre 
orvosi cursusra ment. 18ö7-ben orvosi 
vizsgákat tett és Hajdú-Böszörményben 
telepedett le ; az 1859. olasz-franczia had-
járat alkalmával tábori orvos volt. A 
békekötés után hazatért és folytatta orvosi 
gyakorlatát; megyei járásorvos volt Be-
regszászon. Meghalt. . . — Orvosi czikke-
ket irt a Gyógyászatba (1861—63.), a 
Pesti Naplóba (1867.) és a Bereg czímű 
lapnak rendes munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. Emlékirat a magyar zsidók egyen-
jogúsításáról. Pest, 1868. (Tiszta jövedel-
mét a szatmármegyei honvédegyletnek 
adta.) — 2. Az élet és egészség rendsza-
bályai. Beregszász, 1879. — 3. A pálinka 
ital kártékonysága. U. ott, 1883. (Tiszla 
jövedelmét a beregmegyei közművelődési 
egyletnek adta.) 

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 S ta t i s t iká ja 53. 1. — lehoczky, Bereg 
v á r m e g y e I I . 139. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 

Feleki Sándor, orvosdoktor. F. Béla 
ügyvéd és F. Hugó orvos testvéröcscse. 

szül. 1865. okt. 31. Lovasberényben (Fe-
hérm.); a gymnasiumot szülőhelyén és 
Budapesten végezte, hol az orvosegye-
temet is látogatta. 1890-ben orvosdok-
torrá avatták föl ; azóta gyakorló orvos 
a fővárosban. — Irt számos elbeszélést, 
eredeti s fordított költeményeket a követ-
kező lapokba: Képes Családi Lapok (1882-
től). Székesfehérvár és Vidéke (1884-től 
Fidelis álnév alatt), Ország-Világ (1886-
tól). Vasárnapi Újság (1888-tól), M. Szalon 
(1891-től), A Hét (1891-től), Pesti Napló 
(1891.), Vasárnap (1891.), Élet (1892.); 
a M. Nyelvőrben (1884—86.) hosszabb 
dolgozata van Mikes Kelemen nyelveze-
térői ; az Egyenlőségben két czikksoro-
zata (1888—89 ) Zsidó-magyar művészek 
cz. és (1890—91.) Zsidó-magyar irók és 
tudósok cz. Irt ezeken kivül népszerű, 
orvosi s egészségügyi czikkeket és a M. 
Géniusznak (1892 óta) belső munkatársa, 
hol az Orvosi szalon és Arczképtanul-
mány rovatot vezeti. — Álnevei s jegye: 
Dr. Fidelis, Argus és —el—. 

Borsod - Miskolcit Közlimy 1891. 96. SZ. — 
Képes Családi l.apok 1892. 9 . SZ. a r c z k . — M. 
Salon 1893. a r c z k . — Egyenlőség 1893. 7. SZ. 
arczk. — M. Géniusz 1893. a r czk . és önéletr . 
ada tok . 

Felfalusi József, ev. ref. lelkész és főis-
kolai tanár ; 16S6 előtt a Bethlen Mik-
lósnak Mihály fia melleit volt nevelő s 
1686-tól a franekerai egyetemen tanult; 
hazajövetele után folytatta a nevelőséget. 
1691. jún. 14. a marosvásárhelyi ev. ref. 
kollégium rektori hivatalába igtatták be; 
1692. márcz. 6. ugyanott a ref. egyház 
megválasztotta papjának. 1711-ben espe-
resi hivatallal tisztelte meg a marosszéki 
egyházmegye. Neje volt Dobos Tofaeus 
Zsófia, a Szakácskönyv írója s D. Tofaeus 
Mihály erdélyi ref. püspök leánya. — 
Munkája: Disputatio philosophica de 
innata Dei idea, Franequerae, 1689. Ugyan-
ekkor Diosi Andráshoz is irt latin üdvözlő 
verset és 1702-ben Dálnoki Benkő Már-
tonhoz, melyben Florusáért gratulál. 

Weszprémi, S u c c i n c t a M e d . B i o g r . IV. 127. 1. 
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— Sárospataki Füzetek 1865. 281. 1. ( E r d é l y i 
János.) — Koncz József, Marosvásárhelyi ev. 
ref. régi iskola ismertetése. Marosvásárhely. 
1884. 53. 1. - Történelmi Tár 1G86. 797. 1. ( J o -
sephus Telffalusi-nak irva.) 

Felházi Károly, első éves joghallgató 
volt a pesti egyetemen, midőn 1868. jún 
16. P.-Csehben Erdélyben meghalt 22 éves 
korában. — Czikkei: Hunyadi Mátyás 
születéshelye, XII. Károly svéd király és 
az emlékezetes zilahi ház, A kolozsvári 
magyar nemzeti szinház, Drági várkas-
tély (Hazánk és a Külföld 1867-68.) 

Gyászjelentés. 

Felhő Nándor. L. Mangold Nándor. 
Felicides Jónás, zsolnai trencsény-

megyei származású. — Munkája: Oratio 
ad Virum. . . Samuelem Pomar ium. . . 
Athenaei Statuum Augustano Evangeli-
corum Munificentia Eperiessini exstructi 
Moderatorem supremum habita, cum ip-
sius Excellentia primo Scholam inviseret 
Rhetoricam, anno 1662. Lipsiae, 1668. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi. Sapp l . 
II. 165. 1. 
Felicides Pál, ág. ev. lelkész, tren-

csénymegyei származású ; szulyói (Tren-
csénm.) lelkész volt és száműzetést szen-
vedett. — Munkája : Vena denuo rese-
rata. sive nova Epigrammatum theol.-
ethico-politicorum Continuatio. . . Olsnae, 
(1689.) 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi. Suppl. 
II . 165. — Fabó, Monumenta I . 128. 

Felicius György, ág. ev. pap volt és 
szintén száműzetett. — Munkája: Geistl. 
Lockspeise. 1680. 

Figyelő XVII. 389. 1. 

Feliczki János (farkasfalvi). — Kéz-
irati munkája: Xénia natalitia. . . Sce-
pusio dicata, consecrata et oblata 1604. 
(Megvan XVIII. századi másolatban a m. 
nemzeti múzeumban.) 

Felix Antal, kohófőnök. — Czikke : 
Analyse der Mineralquellen in Eisenbach 
und Méhes (Jahrb. f. d. Berg- u. Hüttenw. 
d. österr. Kaiserst. 1855 ) — Munkája : 
A csizi ásványvíz vegybontása. Pest. 

1863. (Különnyomat a Gyógyszerészi Heti-
lapból.) 

Szinnyei Könyvészete . 

Felix János, bölcseleti doktor, gymna-
siumi igazgató-tanár,szül. 1854-ben Baján 
Bács-Bodrogmegyében ; 1883 óta az ér-
sekújvári községi algymnasiumban a ma-
thematika és természettan tanára s 1886 
óta egyszersmind igazgató. — Munkái: 1. 
Die Holzopale Ungarns in palaeophy-
siologischer Hinsicht. Bpest, 1884. (Külön-
nyomat a Jahrbuch der k. ung. geologi-
schen Anstalt VII.; magyar nyelven Staub 
Mórtól a M kir. Földtani Intézet Évkönyve 
VII. 1884.) — 2. Magyarország fosszil 
fái. Két foto-litogr. táblával. U. ott, 1887. 
(M. Földtani Intézet Évkönyve VIII. 5. 
Ugyanez németül az intézet Jahrbuchjá-

i ban.) — Szerkeszti az Érsekújvári községi 
kath. gymnasium Értesítőjét 1887 óta. 

Wutz N é v k ö n y v e 55. 1. — Horváth Ignác z, 

Könyvészete 1884. 1887. 
Felix Mihály, jegyző és kántor volt 

Sződön Pestmegyében ; állítólag Ameri-
kába vándorolt ki. — Munkája : Észre-
vételek a közadók kezeléséről szóló tör-
vényjavaslatra. Vácz, 1874. — Szerkesz-
tette a Vácz-Vidéki Lap cz. társadalmi s 
közgazdasági heti közlönyt 1873-ban Vá-
czon és a Jegyzők Lapját 1877-től 1878. 
máj. 20-ig Budapesten. 

Karcsú Arzén. Váczi könyvnyomdásza t tör-
ténete. Vácz, 1875. 33. 1. — Petrik Könyvé-
szete. 
Felker András, bölcseleti doktor, Jé-

zus-társasági áldozópap, szül. 1698. nov. 
30. Szakolczán Nyitramegyében; 1715-ben 
lépett a rendbe ; 1726—29-ig Nagyszom-
batban theologiát hallgatott; 1734-ben 
Kassán a bölcselet tanára volt. Meghalt 
1737. márcz. 22. Zsolnán Trencsényme-
gyében. — Munkái : 1. Arcana natúrae 
et artis. Partes 2. Cassoviae, 1734—35. 
— 2. Celebriores Hungáriáé reges cum 
praeclaris principibus collati. . . neobacca-
laureorumcum in universitate Cassoviensi 
prima aa. 11. et philosophiae laurea orna-
rentur promotore. . . ab humanitate Cas 
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soviensi dicata. U. ott. 1734. — Hibásan 
tulajdoníttatik neki Árvái Mihálynak név-
telenül megjelent műve: Res literaria 
Hungáriáé. 

Katona, His tór ia Cri t ica XXXVIII. 860. — 
Fejér, His tór ia Academiae 59. — Szinnyei 
Könyvésze te . —Petrik Bibliogr. — De Backer-
Sommervogel, Bibl io théqae de la Compagnie 
de J é s u s I I I . 606. 

Fellegi (Feigler) Viktor, a budapesti 
nemzeti zenede tanára, szül. 1840. febr. 
15. Rozsnyón Gömörmegyében; a zené-
ben korán nyert oktatást és mint gym-
nasiumi tanuló, már 12 éves korában 
nemcsak a praemontreiek templomában 
a tanuló ifjúság számára tartott isteni 
tisztelet alatt orgonált, de a sz. Ferencz-
rendieknél is néhány évig mint rendes 
orgonista volt alkalmazva. 1855-ben a 
rozsnyói kath. papnövendékek közé véte-
tett föl és az érettségi vizsga letétele után 
1857-ben Iíollarcsik István megyés püs-
pök által Bécsbe a Pazmanaeumba kül 
detett, hol a theologiát három évig hall-
gatta. 1860-ban elhagyta a papi pályát 
és 1861—65-ig a pesti egyetemen a jogot 
hallgatta, az államvizsgát letette s a poli-
tikai tudományokból is szigorlatot állott 
ki 1862—66-ig egyszersmind a nemzeti 
zenede növendéke volt. 1868-ban Lónyay 
Menyhért a pénzügyminisztériumhoz fo-
galmazó gyakornokká, 1870-ben segéd-
fogalmazóvá s 1874 ben Ghiczy Kálmán 
miniszteri fogalmazóvá nevezte ki. Végűi 
a budapesti nemzeti zenede tanára volt. 
Meghalt 1874. okt. 1. Esztergomban. — 
1872-ben megindította zongorázok és 
énekesek számára Apollo cz. zenemű-
folyóiratát, hazánkban az első ilynemű 
közlönyt; 1873-ban egy kis zenelapot is 
mellékelt hozzá, melyet nagy részben ő 
maga irt ; ezt azonban 1874-től a lap 
boritéka váltá fel, melyen 1876 végéig 
sok érdekes elméleti közleménye jelent 
meg. A Fővárosi Lapokban (1878.) is 
jelent meg egy zenetárczája. 

Ságh József, M. Zenészeti Lex ikon . Bpest, 
1879. 108. 1. — Figyeli'i X I I I . 106. 1. — Wekerle, \ 
Kis Lex ikon 587. 1. és gyász je len tés . 

Feiler János, selmeczbányai szárma-
zású, 1703. júl. 18-tól a vittenbergai 
egyetemen tanult. — Munkája: Disser-
tatio de propositionibus personalibus. 
Vitebergae, 1702. 

Bartholomaeides. Memor ia U n g a r o r u m 200.1. 

Fellermayer János, egri egyházmegyei 
áldozópap, szül. 1812. máj. 1. Bákos-
Keresztúron Pestmegyében; a gymna-
siumot Gyöngyösön és Egerben végezte 
s a pesti seminariumban folytatta tanul-
mányait. 1835-ben szentelték föl áldozó-
pappá és négy évig Miskolczon káplán-
kodott; azután Balmaz-Ujvároson, majd 
Szirákon lett lelkész, hol 1856. máj. 3. 
meghalt. Jeles egyházi szónok volt. — 
Jakab szomszéd és Takács Mihály kurátor 
név alatt 1852-ben népies levélsorozatot 
irt a Ivathol. Néplapba ; ezeken kívül: 
Aranyszájú szent János homiliája a föld-
indulásról, a dúsgazdagról és Lázárról, 
a szolgaság eredetéről (Pesti központi 
papnövendékek Munkálataiban 1835.) 

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 roda lmi té ren . E g e r , 1892. 81. 1. és Babik 
József szives közlése. 
Felletár Emil, gyógyszerészeti doktor 

és országos művegyész, szül. 1834-ben Ta-
polczán Zalamegyében, hol atyja F. József 
megyei főorvos volt; a gymnasiumot 
Veszprémben és Pesten végezte. Gyógy-
szerészmesteri oklevelet a pesti egyetemen 
nyert, hol 18^2-ben a gyógyszerészet dok-
torává avattatott. 1863-ban a budapesti 
egyetemen a törvényszéki s rendőrségi vegy-
tan magántanárává képesíttetett. 1869-től 
tiz évig a budapesti kereskedelmi aka-
démián a vegytant és vegyi iparműtant 
adta elő. 1871-ben országos művegyész-
szé neveztetett ki. — Vegytani czikkeket 
irt a Gazdasági Lapokba (1858—59.), 
a Gyógyászatba (1861-től 1876. A vér-
foltok biztos felismeréséről, 1887—90. 
A phosalit kimutatása emberi hullák-
ban a halál után 12—13 hónap múlva, 
A partus port mortem három esete), 
a Gyógyszerészeti Hetilapba (1861 óta). 
M. Term. Társulat Közlönyébe (1861 
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óta) sat.; vegyes czikkeket a Családi 
Körbe (1860. Váz-latok az »ember életéből), 
Hölgyfutárba (1859. 1860. A Mátra 
hegységből), az Emich Gusztáv Nagy 
Naptárába (1862. Az anyag halhatat-
lansága), a Fürdői Lapokba (1868. Váz-
latok a virágok életéből), a Fővárosi 
Lapokba (1866. A bártfai fürdőről. A 
zborói vár. Krynica fürdő Galicziá-
ban, 1870. Úti és fürdői rajzok), a Zeit-
schrift für Chemie-be (IV. 1868. Ueber 
drei neue organische Verbindungen: Ca-
prylonitril, Pelargonitril, Caprylamid.) 
— Munkái: 1. A parádi kénes gyógy-
vizek vegybontása. Pest, 1861. — 2. A 
gyógyszerészeti tudományok alapvona-
lai. Tankönyv pályakezdő gyógyszeré-
szek használatára. 1. (Gyógyszerészet 
és természettan.) III. kötet: Vegytan 
különös tekintettel a gyógyszerészeire. 
U. ott, 1866. (Az I. kötet egyéb részét 
és a II. kötetet Ivátai Gábor irta. A 
m. orvosok és természetvizsgálók fiu-
mei 1869. gyűlésén dicsérettel méltat-
tatott.) — 3. Tapasztalatok törvényszék-
vegyészeti gyakorlatomból. Bpest, 1874. 
(Különnyomat a Gyógyászatból.) — 4. 
Adalék a vér foltok biztos felismerésé-
hez törvényszéki vizsgálatoknál. U. ott. 
1876. (Különnyomat a Gyógyászatból.) 
— 5. Vélemény a halotthamvasztás en-
gedélyezésének kérdése tárgyában U. 
ott, 1890. (Különnyomat a Gyógyá-
szatból.) — Szerkesztette a Vegyészet 
és Gyógyszerészet cz. folyóiratot 1863-
ban és a Fürdői Lapokat 1868. máj. 18-tól 
szept. 21-ig, összesen 19 számot Pesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gyógyszerészi Heti-
lap 1887. 1. 

Felletár József orvosdoktor, alsó-dom-
borúi zalamegyei származású, Zalamegye 
másod-főorvosa Sümegen. — Munkája: 
Dissertatio inaug. anatomico-physiolo-
gica de circuito sanguinis. Budae, 1829. 

Magyarországi Orvosrend Névsora 1840- re 115. 
1. — Rupp, B e s z é d 154. 1. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . 

Fellner Antal, orvosdoktor, magyar 

nemes, pesti származású, a pesti orvosi 
kar rendes tagja s városi főorvos. Meg-
halt 1841-ben Pesten. —Munkája: Bis-
sertatio inaug. medico-practica de fluxu 
haemorrhoidali. Vindobonae, 1830. 

Magyarországi Oreosrend Névtára 1840- re 61 . 
1. — Magyar orvosolc és természetvizsgálók Mun-
kálatai I . P e s t , 1841. 10. 1. — Szinnyei K o n y -
v é s z e t e . 

Fellner Antal, főelemi tanító, váczi 
(Pestm.) származású volt és ott tanított 
az alsóvárosi főelemi iskolában 1843-tól 
a 60-as évek elejéig. — Munkái : 1. Ábel 
áldozata. Ker. kath. gyermekek ájtatos 
fohászai. Pest, 1852. — 2. Magyar olva-
sástan, elemi tanodák használatára. Vácz, 
1853. — 3. A váczi hét kápolna és benne 
lévő csodálatos képek története. Imád-
ságokkal. U. olt, 1854. és Pest, 1856. — 
4. Lelki rózsabimbók. Imakönyv keresz-
tény kath. gyermekek számára. A váczi 
püspöki hatóság jóváhagyásával. U. ott. 
1854., 1856. és 1889. — 5. Kis köszöntő. 
100 különféle alkalmi verskében. U. ott, 
1856. és 1863. — 6. Emlék mélt. és főt. 
Roskoványi Ágoston püspök úr által a 
váczi székes egyház számára készíttetett 
. . . nagy harang felszentelésének örökí-
tésére. Gyümölcsoltó bold. asszony napján 
1857. Vácz. (Költemény.) — 7. Gyermeki 
áldozatok szent oltára. Pest, 1860. 

Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Karcsú, 
V á c z T ö r t é n e t e I X . 58. 59. 60. 79. 1. — Hor-
váth, lgnácz K ö n y v é s z e t e 1889. 

Fellner Frigyes, jogszigorló, szül. 1871. 
júl. 11. Budapesten ; tanulmányait a buda-
pesti ev. ref. főgymnasíumban és az egye-
temen végezte; jelenleg jogszigorló. — 
Czikkei: A festészet fejlődése Magyar-
országon (Egyetértés 1889. 225. sz.), A 
régi és mai nő (u. ott. 1890. 180. sz.) — 
Munkája: A nemzeti vagyon becslése. 
A kir. magyar tudomány-egyetem által 
jutalmazott pályamű. Bpest, 1893. — 
Kéziratban : A magyar egyenes adók tör-
ténelmi iejlődése és reformja. (Jutalma-
zott pályamű.) 

Corvina 1893. 15. s z . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 
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Fellner János, selmeczbányai szárma-
zású. — Munkája : Dissertatio Dialec-
tica Propositiones personales : Deus est 
homo, et homo est Deus, expendens eas-
demque inusitatas vere tamen parony-
micas demonstrans, quam Praeses M. 
Georg. Mich. Cassai et respondens Joan. 
Fellnerrus. . . 1703. Eruditorum placido 
examini submittunt. Wittenbergae. 

Catalogus F r . Com. S z é c h é n y i . S u p p l . I I . 
122. 

Fellner László, elemi iskolai tanító. 
— Munkái: 1. Szemléltető, vagyis segéd-
könyv a szemléltetéshez, szülők, tanítók 
és kisdedóvók használatára. Pest, 1863. 
— 2. Arany kereszt. Imádságos és éne-1 
keskönyv a népiskolába járó kath. gyer-
mekek használatára. Debreczen, 1864. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Fellner Simon, vasúti felügyelő, szül. 
1846. jan. 23. Budapesten, hol atyja te-
hetős molnármester volt, ki fiát keres-
kedelmi intézetbe adta. A Heller-, Becker-
és Böser-féle intézet tanfolyamait végezte. 
Atyja tehetséges fiában méltó utódot lá-
tott virágzó üzlete vezetésére ; ily czél-
ból utazásra kelt F., s beutazta Német-
országot, Francziaország egy részét és 
meglátogatta Párist. Utazása, mely hat 
évig tartott, 1869-ben ért véget. Vissza-
térve, anyjának ösztönzésére lisztkeres-
kedést vezetett, de csak rövid ideig; mert 
már 1870-ben a tiszavidéki vasút szol-
gálatába lépett, honnét 1871. nov. elő-
nyösebb állásba, a m. kir. államvasutak-
hoz lépett á t ; itt fokozatosan előléptetve 
felügyelői rangot nyert. 1881-ben a köz-
munka s közlekedési minisztérium újjá-
szervezésekor, Fellnert a minisztérium 
tarifaosztályába hívták meg. Akkor azon 
helyes s eredményben sikeres szándék 
vezérelte az intéző köröket, hogy az ál-
lami befolyást a közgazdaság és a társa-
dalmi érdekek szempontjából inteziveb-
ben érvényesítsék. F. lelkes munkása lett 
ez iránynak. Túlfeszített munkásságának 
alkalmasint része van abban, hogy java 

féríikorában elhunyt. Hivatalos teendőin 
kívül, egyetlen ambicziója volt a hazai 
vasutak tarifa-ügyeinek vizsgálása elvi 
szempontok alapján. Meghalt 1884. febr. 9. 
Budapesten. — Czikkei: A magyar vas-
utak tarifái az osztrák vasúti tarifa-en-
quéte IX. csoportjának tárgyalásaira és 
javaslataira, Hajózási vállalataink tarifá-
lis viszonyai, különös tekintettel az első 
cs. kir. szab. dunagőzhajózási társulatra 
(Vasúti és Közlekedési Közlöny 1883.). 
— Munkája : A vasúti tarifák reformá-
lásának kérdéséhez. Bpest, 1884. (Külön-
nyomat a Nemzetgazdasági Szemléből.) 

Nemzetgazdasági Szemle 1884. 2G5. 1. Horváth 
Igtiácz K ö n y v é s z e t e 1884. és g y á s z j e l e n t é s . 

Felmer János Mihály, ág. ev, lelkész, 
F. Márton szebeni lelkész fia, az erlan-
geni, majd 1783-ban a lipcsei egyetemen 
tanult, azután szebeni prédikátor, 1792. 
aug. 30. pedig szent-erzsébeti (Hammers-
dorf) lelkész lett. Meghalt 1817. márcz. 
30. — Kézirati munkája: Inscriptiones 
Monumentorum in Templo Cibiniensi 
Parochiali 1781. (A Bruckenthal Sámuel > 
báró könyvtárában.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 295. 

Felmer Márton, ág. ev. lelkész, szüh 
1720. nov. 1. Szebenben, hol atyja F. 
Márton posztókészító' volt; középiskoláit 
szülővárosában járta s 1740. máj. 13. a 
ballei egyetemre ment, hol három évig 
a theologíát és a bölcseletet hallgatta. 
A történeti tanulmányokra különösen 
Schultz és honfitársa Schmeitzel buzdí-
tották. 1743. májustól deczemberig az 
ifj. Hoffnungswald Mihály mellett instruk-
tor volt Bécsben ; mire azonnal alkalma-
zást nyert a nagyszebeni iskolánál és 
1850. febr. az egyháznál. 1756-ban is-
mét visszahivatott a gymnasiumhoz con-
rectornak és 1758. febr. 15-től 1763. ápr. 
4-ig ugyanott rector volt; uj tanrend-
szert s a hazai történelemből vonzó fel-
olvasásokat hozott oda be. 1763-ban 
Nagy-Disznódon lett lelkész és onnét 
1766. jan. 29. nagv-szeheni városi lel-
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késznek választatott meg. hol 1767. márcz. 
28. meghalt. A lipcsei tudós társaság is 
tagjai közé választotta. — Munkái : 1. 
Dissertatio theologica, de Efficacia S. 
Scripturae naturali et supernaturali, sub 
praesid. Sigism. Jacobi Baumgarten . . . 
ad diem . . . oct. 1742. Halae. (Újra 
nyomatott u. ott, 1753.) — 2. Tabulae 
oratoriae Freyerianae. Praelectionibus 
publicis accomodatae. Hely és év n. 
(Mint a rhetorikai osztály rectora tanít-
ványai számára Nagyszebenben adta ki ; 
1761-ben újra nyomatott és Filtsch Dániel 
Tirocinium Poeticum-ával bővíttetett.) — 
3. Ehrgedächtniss des Wohlgeb. H. Herrn 
Joseph von Sachsenfels, gewesenen Ritt-
meisters bei dem löbl. Husarenregi-
mente von Kälnoky. Hermannstadt, 1763. 
— 4. Kursgefasste und mit Hauptsprü-
chen der h. Schrift bewiesene Grundsätze 
der christlichen Religion. U. ott, 1764. 
és 1780. — 5. Primae Lineae, M. Prin-
cipatus Transylvaniae Históriám, antiqui, 
medii et recentioris aevi referentes et 
illustrantes. U. ott, 1780. (Ezen munkáját 
fiatal korában irta s 1762-ig vitte, nem 
is szánta ily alakban kiadásra ; jóllehet 
még igy is az Erdély történetére vonat-
kozó kézikönyvek közt ez a legjobbak 
egyike. Eder József Károly 1803-ban újra 
kiadta u. ott és saját munkáját : Obser-
vationes criticae et pragmaticae cum X. 
Excursibus, csatolta hozzá.) Kisebb tör-
téneti s vegyes munkái is jelentek meg: 
a Neueste aus der anmuthigen Gelehr-
samkeit cz. folyóiratban (1761. Schreiben 
an den Herausgeber dieses Neusten : Von 
der Münze des ungarischen Königs Sa-
muel, Von der merkwürdigen siebenbür-
gischen Münze mit der Aufschrift: A 
Tergo Et Fronte Malum Tandem Deus 
Propitiare. A. MDCII. Fatali. Transsyl-
vani), Joachim Münzkabinet-jében (Nürn-
berg, 1764. II. F. tiz magyar éremnek 
és az I. kötet XXXIV. tábláján levő szin-
tén magyar érmeknek magyarázatát közli), 
a Seivert Naclirichten-jében (1785. Cata-

logus Woyvodorum Transylvaniae ex 
Diplomatibus erutus), a Siebenb. Quar-
talschrift-ben (VI. Deutsches Register 
zu dem im Jahre 1767. in Hermannstadt 
gedruckten ungarischen Wörterbuch Franz 
Pcíriz Pápai und Peter Bod), van egy 
költeménye is: Panegyricum Francisci 
I. Imperatoris Augusti 1765. (Schunn S. 
munkájával együtt) halála után az Ar-
chiv des 'Vereins für siebenb. Landes-
kunde-ban (N. F. VII. Kurzgefasste histo-
rische Nachricht von der walachischen 
Völkerschaft überhaupt, und insonderheit 
derjenigen, die heut zu Tage in dem 
kaiserl. königl. Erbfürstenthume Sieben-
bürgen anzutreffen ist. Kézirata a m. n. 
múzeumban.) — Kézirati munkái : Epis-
copi Transylvani, ex diplomatibus eruti 
1764.; Elenchus Pastorum Cibiniensium 
et Rectorum, qui sub inspectione eorun-
dem Gymnasium direxere. inde a tem-
pore Reformationis concinnatus 1765. ; 
Catalogus Judicum Regiorum Civitatis 
Cibiniensis et Comitum Nationis Saxoni-
cae in Transylvania, inde a vetustiori-
bus temporibus, quoad fieri licuit, de-
ductus 1765. ; Series Magistrorum Civium 
Cibiniensium, ex documentis 1765.; M. 
Schmeizelii, Bibliotheca Hungarica . . . 
aucta et emendata . . . 1764.; Georgii 
Soterii, Transylvania celebris, auctior et 
emendatior; Adversaria ad Históriám 
Transsilvaniae ordine alphabeti (eredeti 
kézirata a m. n. múzeumban); Diarium; 
Abhandlung von dem Ursprung der ver-
schiedenen Völkerschaften in Siebenbür-
gen (szintén a m. n. múzeumban, mely 
a következőnek kivonata); Abhandlung 
von dem Ursprung der sächsischen Na-
tion in Siebenbürgen; Anleitung zur nöthi-
gen Kenntniss des Fürstenthums Sie-
benbürgen 1760.; Breviárium Históriáé 
Transylvaniae continens aevum anti-
quum, medium et recentius a tempo-
ribus primis post diluvium usque ad 
tempóra felicissimi regiminis Mariae The-
resiae 1767. (az erdélyi múzeum kézirat-
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tárában); végre önéletrajza a nagy-disz-
nódi plébánia anyakönyvében. — Corni-
deshez irt levelei összesen 75 (a m. tud. 
akadémia levéltárában). 

Seivert, Nachr i ch ten 82—90. 1. — Horányi 
Memoria I. G ;5. 1. — Catalogus Bibi . Fr . Com. 
Széchenyi I . 356. Suppl. II . 165. — Katona, 
História Critica XXXIX. 951. — Budapesti 
Szemle V I I . 1859. 215. 1. — Trausch, S c h r i f t -
Steller-Lexikon I, 295. — Alig. Deutsche Bio-
graphie VI. 616. 1. (Müller Frigyes.) 

Felmer Mihály József, ág. ev. lelkész, 
F. Mihály szent-erzsébeti lelkész fia ; a 
bécsi protestáns theologiai intézetben 
tanult 1821-ben ; azután mint gymnasiumi 
tanár, majd mint lelkész szolgált Nagy-
szebenben, míg szemének gyengesége 
miatt nyugalomba vonult. Meghalt 1869. 
jan. 15. Nagy-Szebenben. — Munkája : 
História receptae in Canonem Epistolae 
Jacobi Apostoli. Cibinii, 1832. 

Trausch, Schriftstel ler-Lexikon I. 301. II. 
366. 1. 

Felméri Lajos, egyetemi tanár, szül. 
1840. szept. 29. Székely-Udvarhelyt sze-
gény sorsú szülőktől; a gvmnasiumot 
szülővárosában végezte; azután Haller 
•József gróf családjánál nevelő lett és egy-
szersmind az erdélyi ref. kollégiumokban 
akkor rendszeresített philosophiai két éves 
tanfolyamot is végezte. 1862 őszén Sáros-
patakra ment. hogy a bölcseletet Erdélyi 
Jánostól hallgassa. Erdélyi ajánlására 
Szathmári Király Pál, akkori borsod-
megyei alispán egyetlen fiának nevelője 
lett, mely állomás az Erdélyi házánál 
való lakással és ellátással volt egybekap-
csolva. A fogékony ifjúra rendkívüli 
hatású volt a nagy műveltségű tanárral 
való érintkezés, s jóllehet 1863 őszén 
növendékével együtt Budapestre ment. 
Erdélyivel való levelezése, ez utóbbinak 
haláláig, meg nem szakadt. Budapesten 
a prot. theol. főiskolában a philosophiát 
Molnártól és Ballagítól hallgatta, s egy-
szersmind az egyetem philosophiai kará-
nak is rendes hallgatója volt. A három 
évi egyetemi, illetőleg két évi theol. 

tanfolyam végeztével, 1866 őszén kül-
földi egyetemekre ment ; beutazta Angol-
országot és Skócziát s Edinburgban fél-
évet töltött, az egyetemen Fraser philo-
sophiai s Masson D. irodalmi előadásait 
hallgatva. 1867 tavaszán beutazta a skót 
felföldet; a nyári félévre pedig a jenai 
egyetemre ment, hogy Fischer Kunótól 
és Forílagetól a philosophiát hallgassa. 
E nyáron beutazta Francziaország egy 
részét, Svájczot és Felső-Olaszországot. 
Az 1867—68. nyári félévet részint a 
heidelbergi egyetemen töltötte, hol Zel-
lert ; részint Tübingában, hol Vischer és 
Köstlin aesthetikai előadásait hallgatta. 
1868-ban az elhunyt Erdélyi János he-
lyére a sárospataki főiskola bölcseleti 
tanszékére hívták meg rendkívüli tanár-
nak. 1869-ben rendes tanár lett; 1871-
ben megnyitotta a főiskolai aesthetikai 
múzeumot, melynek érdekében ismét 
nagyobb utazásokat tett ; így 1869 nya-
rát Bécsben töltötte a képtárak tanul-
mányozása végett, 1870-ben pedig a fő-
iskola költségén Róma s Nápoly kép-
tárainak tanulmányozásával töltött el 
három hónapot. A kolozsvári egyetem 
felállításakor 1872-ben a neveléstudo-
mány tanára lett. Az 1879—80. iskolai 
évben a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter megbízásából Angolországban 
tett nagyobb utat a közoktatásügy tanul-
mányozására. Az egyetem philosophiai 
kara 1880-ban tiszteleti doktori oklevél-
lel tüntette ki ; 1882-ben az országos 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság el-
nökévé neveztetett ki öt évre ; 1885-ben 
a tiszamelléki ref. tanári egylet válasz-
totta tiszt, tagjának. 1885-től fogva az 

1 Erdélyrészi M. Közművelődési Egylet 
megalkotásában tevékeny részt vett; el-
nöke volt az alapszabálykészítő bizott-
ságnak, 1888 óta directoriumi és L890 
óta tiszteleti tagja. 1886-ban az erdélyi 
múzeum bölcselet-, nyelv- és történettudo-
mányi szakosztálya alelnöknek válasz-
totta meg ; az erdélyi irodalmi társaság-
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nak pedig szintén egyik alelnöke. 1891-
ben a német Comenius-társaság válasz-
totta rendes tagjának; a budapesti nép-
nevelők egyesülete, a maros-tordamegyei 
és a háromszéki tanítótestületek pedig 
tiszteleti tagjoknak. — Értekezései s egyéb 
ezikkei a következő lapokban és folyó-
iratokbanjelentek meg: Prot. Egyh. és Isk. 
Lap (1865. A deizmus iránya és hatása, 
1868. St. Mill rectori székfoglaló beszéde 
a St. Andrewsi egyetemen, 18tí9. Lyceumi 
tanfolyam és bölcsészet), Sárospaki Lapok 
(1873. A vallásos érzet és a vallás, 1875 
—79. 1881—83. A vallás mint tudomány, 
1884. Renaissance és reformatio, 1887.) 
a Hon (1868. 8. sz. A jenai magyar kör 
könyvtára fennállásának tizedik évfor-
dulóján mondott beszéde), Fővárosi La-
pok (1868. A szász Svájczból, 1869. 
Tárczák Tátrafüredről, 1870. Kirándulás 
a Vezuvra, 1870. 1875—76. Az emberi 
lakás történelme, Cserei Mihály Parai-
nesise, 1879.1890. Tárczák), Magyarország 
és a Nagyvilág (1869. Egyetemi regatták), 
Természettudományi Közlöny (1873. A 
nevetésről Darwin után), Athenaeum 
(1873. Ember és állat, 1874. Az illúzió-
ról, psychologiai értekezés), Erdélyi Mú-
zeum (1874. Rousseau, psychol. tanul-
mány, A politikai nevelésről, 1875. A 
nőnevelés Amerikában, 1876. A közép-
iskolai reformról, Amerika tanügye a 
philadalphiai kiállításon, 1877—78. A 
philosophia és a philosophiai tudomá-
nyok jelene, 1879—80. Könyvismerteté-
sek sat.), Otthon (1875. A család mi volt 
és mivé lett?), Országos Középtanodai 
Tanáregylet Közlönye (1876. 1881. Phy-
sikai nevelés az angol középiskolák 
szervezetében, Fegyelem az angol közép-
iskolákban, 1882—84. Az érettségi vizs-
gálatok jelenben és a jövőben, Közép-
iskolai történelem-tanításunk anomaliája, 
A próbaéves tanárok gyakorló tanfolyama, 
1885—86. A földrajzi oktatás az ó- és 
új-világban, apróbb czikkek és könyv-
ismertetések). Az amerikai nevelésügyi 

egylet évkönyve (1875 — 76. Family's past 
and present), New England Journal of 
Education (1876), JNéptanítók Lapja (1875. 
Utazás a szobában. 1876—1877. A ter-
mészettan elemei a játéktéren, Nép-
nevelés és néptanítók Angolországban, 
Népiskolázás a hawai-i szigeteken. 1878. 
Árny- és fényképek a népiskolázás-
ban, Elemi iskolázás Párisban, 1882. 
Olasz népiskolázás köréből, Népiskolá-
zásunk az erdélyi részekben ezelőtt száz 
esztendővel, 1884. A népoktatásügy 
jelen állapota Oroszországban, 1886. A 
földrajz oktatása földrészünk elemi isko-
láiban, A tanítónőnevelő-intézetek fölvé-
teli vizsgálatai, 1887. Ragályos betegsé-
gek és az iskola, 1888. Bevezető gyakor-
latok a földrajz tanításához, A nevelés 
uj evangyéliuma Oroszországban, A játék-
tér kérdése és az ifjúság testi nevelése 
Francziaországban, 1889. A mire gyer-
mekeinknek égető szükségök van, Az is-
kolai játszóterek berendezése, 1890. A 
mese szerepe a nevelésben), Család és 
Iskola (1876. 1879. 1891. Szerbia okta-
tásügye), M. Tanügy (1878. Elemi isko-
lázás Párisban, 1884. Az angol közép-
iskolák életéből), Havi Szemle (1879. Uti-
lismus a nevelésben), Educational News 
(1879. Heredity and Education, 1889. 
Kisebb közlemények), Budapesti Szemle 
(1881. Oxford és Cambrigde), Középisko-
lai Szemle (1882. Nevelés és társadalom, 
A fegyvergyakorlatok a középiskolában), 
Budapesti Hírlap (1882. Az iskolai fegy-
vergyakorlatok és a nemzeti nevelés),. 
Sárospataki Lapok (1882. A párisi prot. 
theologiai facultás és a liberalismus, 1884. 
Az elfelejtett bibliák, 1888. Tolstoj gróf 
a bibliáról), Keresztény Magvető (1882. 
1884. Egy vallás-tudományi tanfolyam 
berendezése, A theologiai fakultások el-
néptelenedése okai Németországban), P. 
Napló (1883. márcz. A középiskolai tör-
vényjavaslat, 1885. márcz. Az iskolai túl-
terhelés Német- és Angolországban), Nem-
zeti Nőnevelés (1883. Nőnevelésünk és a 

11. ív sajtó alá adatott 1893. szept. 2ft. 
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társadalom. 1884 A nők felső oktatása 
földrészünkön és másutt, 1885. Leány-
iskoláink és a női természet, Közmivelő-
dési intézeteink és a magyar nők, 1887. 
Házi nevelés és leányaink jelleme), M. 
Philosophiai Szemle (1885. Nőnevelésünk 
és az iskola), Revue internat. de l'en-
seignement (Páris, 1885. Les Debats par-
lamentaires relatifs ä la loi de l'enseig-
nement secondaire en Hongrie, 1886. 
Kisebb közlemények), Az erdélyimúzeum-
egylet kiadványai (III. 1886. Az élőnyel-
vek tanítása; ugyanez a Tiszántúli ref. 
középisk. tanáregylet Évkönyve VIII.), 
Kolozsvári Közlöny (1886. febr. A tudo-
mányok szerves egysége), Paedagogiai 
Plutarch (I. 1886. Locke), Revue de 
l'enseignemet secondaire et supérieur 
és Journal of Education (1886. Kisebb 
közlemények). Paedagogiai Szemle (1887. 
Brassai Sámuel), Erdélyi Múzeum (1892. 
márcz. Az olvasásról és olvasmányaink-
ról), a kolozsvári Keleti Virágok (1889. 
Tolstoj gróf és a gyermekek), Közok-
tatásügyi Szemle (1890. Tudományos 
tanrendszer és a görög nyelv, 1891.), 
Beöthy Zsolt, Magyar Irodalom Történet 
(1893. A régi magyar iskolázás). Irt még 
a Yearbook of Educationba (1879. kisebb 
czikkeket), a Buisson Dictionnaire de 
Pédagogie-ba (1878. Brassai, Brunswick 
T. és Apáczai Csere, 1885. Hongrie cz. 
czikkeket) sat. — Munkái: 1. Uti levelek 
Skóciából. Sárospatak, 1870. (Ism. Hon 
103. sz. Vasárnapi Újság 16. sz.) — 2. 
Az iskolázás jelene Angolországban. 
A vallás- és közoktatási m. kir. minisz-
terhez intézett jelentés. Bpest, 1881. Két 
kötet. (Ism. Budapesti Szemle 1882. 
A magyar tud. akadémia 1884-ben a 
nagy jutalommal koszorúzta.) — 3. 
Nőnevelésünk, bajai és társas életünk. 
Kolozsvár, 1883. (Kölönnyomat a M. Pol-
gárból.) — 4. Az erdélyi M. Közmivelö-
dési Egyesület alakuló gyűlésén mon-
dott beszéd U. ott, 1885. — 5. A neve-
léstudomány kézikönyve. U. ott, 1890. 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar í rók III. 

(Ism. Nemzet, Egyetértés, P. Napló. Főv. 
Lapok. Egy. Közokt. Szemle, Ellenzék, 
Kolozsvár. M. Paedag. Szemle. Nőneve-
lés, Sárospataki Lapok, Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 2. jav. kiadás. U. ott, 1890.) — 
Levelei Erdélyi Jánoshoz Pest. 1863. okt. 
29., 1864. febr. 27., nov. 13., Felső-Zsol-
cza, 1864. szept. 8., Lobogó-Fürdő, 1865. 
aug. 10., Pest, 1865. okt. 18, nov. 17., 
Kaltleutgeben 1866. aug. 15., Jena, 1867. 
aug. 24., okt. 17., 1868. jan. 4. és 24. (az 
Erdélyi-Tárban dr. Erdélyi Pál birtokában.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. 1S83. 1890. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Verédi Károly, P a e -
dagogia i Encye lopaed ia Bpest, 1880. 890. 1, 
— .11. Paedagogiai Szemle 1887. f é n y n y o m . 
a rczk . — Ország-Világ 1890. 49. sz. a rczk . 
(Csernátoni Gyula) és öneletra jz i ada tok . 

Felméri Mózes, állami tanítóképző in-
tézeti tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 
1845. jan. 9. Székely-Udvarhelyt Udvar-
helymegyében, hol iskoláit kezdette, az 
V. VI. középiskolai osztályt Sárospatakon, 
a VII. és VIII. pedig Székely-Udvarhelyt 
végezte. 1867. aug. 21. a fogarasi ev. ref. 
egyházmegye megválasztotta népiskolájá-
hoz rendes tanítónak; itt 1872. márcz. 
21-ig működött, midőn a székely-keresz-
túri állami tanítóképzőhöz a rajz. írás és 
torna tanárának neveztetett ki. — Czikke : 
Néhány észrevétel Egner Adolf torna-
kártyáira (Néptanítók Lapja 1873.) — 
Munkája : Vezérfonal az elemi rajz taní-
tásban, a fali táblák használatához. Ko-
lozsvár, 1875. (Kozma Ferenczczelegyütt.) 
— A népiskolai rajztanításhoz 1874-ben 
tíz darab ponthálózatos rajz falitáblát, a 
szabadkézi rajztanításhoz szintén tiz darab 
rajz fali táblát és a szabadkézi rajzok 
szemléltetésére 20 darab kemény papír-
ból kivágott alakot szerkesztett. 

Petrik Könyvésze te . — Wutz N é v k ö n y v e 
135. 1. és öné le t ra jz i ada tok . 

Felsmann János, tanító, szül. 1839. 
febr. 3. Nagy-Mányokon Tolnamegyében ; 
az első zeneoktatást, atyjától F. Ferencz-
től, ki szintén tanító volt, nyerte s már 
tiz éves korában az orgonán nagy ügyes-

12 
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seggel és szabatossággal játszott. Ä tanítói 
pályára lépett és 1855—56-ban a pesti 
tanítóképzőben tanítójelölt volt. Szegény 
fiú lévén, zenetanítással iparkodott szük-
ségleteit fedezni. A nemzeti zenedében 
Thern Károly zenetanár vezetése alatt 
tanulmányozta az összhangzattant és a 
zongora-osztálynak is szorgalmas látoga-
tója volt. 1886-tól tanító és a dalegylet 
elnöke volt Lúgoson, hol 1891. jan. 15. 
meghalt. — Zenészeti s méhészeti czikke-
ket és lugosi leveleket irt a Zenészeti 
Lapokba, Tanodai Lapokba (1862.), az 
Ungarische Bienebe (1873—78.), a Méhé-
szeti Lapokba (1880—85), a Deutsche 
Bienenfreundba (1880—85), a Bienen-
wirthschaftliches Centralblattba (1880— 
81. 1886.), a bécsi Bienenvaterba (1882— 
83.), a Blätter für Bienenzuchtba (1885 — 
86. 1890.) és a Méhészeti Közlönybe (1888). 
A dr. Beltramini Ferencz általános méhé-
szeti Bibliographiájában a magyarországi 
részt ő irta (1885.) — Szerkesztette a 
Dalárzsebkönyvet (Pest, 1865.) 

Ságh József, M . Z e n é s z e t i L c x i c o n H O . 1. 
— 31. Lexikon V I I . 411. 1. — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — Néptanítók Lapja 1886. 13. 1. — Méhé-
szeti Lapok X I I . 1891. ( K ü h n e F e r e n c z ) . — 
Blätter für Bienenzucht 1891. 

Felsmann József, főreáliskolai igaz-
gató, előbbinek testvérbátyja, szül. 1835. 
okt. 14. Nagy-Mányokon Tolnamegyében ; 
a gymnasiumot Pécsett és Lúgoson vé-
gezte 1816 — 52-ig; azután két évig 
nevelő volt: 1854—55-ben mint ösztön-
díjas a pesti tanítóképző növendéke. 
1856—57-ben a pesti reáliskolai tanár-
képző tagia volt. 1863—64-ben a pesti 
egyetemen a bölcseleti facultást láto-
gatta. 1857-ben a soproni cs. kir. hely-
tartóság kinevezte a pécsi reáliskolához 
helyettes tanárrá s mint ezen iskola első 
tanára, ő rendezte azt be; 1858-ban ugyan-
azon intézet rendes tanára lett. 1862. 
nov. 5. a pesti városi főreáliskolához 
választatott meg rendes tanárrá, hol 1871. 
júl. 30-ig a német nyelvet tanította. 1864-
ben középiskolai tanárságra képesíttetett 

Budán és azon évben beutazta Török- és 
Görögországot és Olaszország egy részét; 
különösen Athénben hosszabb ideig idő-
zött s az ottani tanárok kalauzolása mel-
let paedagogiai s archaelogiai tanulmá-
nyokat tett. 1866-ban Szász-, Porosz- és 
Bajorországban járt és az akkor nálunk 
mintákul ajánlott drezdai, lipcsei s berlini 
középiskolákat látogatta és tanulmá-
nyozta ; felkereste Ranke Ferdinánd Ká-
rolyt is, kivel hosszabb ideig értekezett 
a Magyarországon megindult középiskolai 
reformokról. 1871. júl. Pest városa köz-
gyűlése megválasztotta az újonnan ala-
pított józsefvárosi (VIII. kerület) községi 
főreáliskola igazgatójává és megbízta ezen 
intézet szervezetével. 1875-ben megláto-
gatta Francziaországot és a párisi világ-
kiállításon, különösen az iskolai kiállí-
táson tapasztalatait gazdagította. Áthajó-
zott Angolországba is, hol különösen a 
tankönyvek ügyében szerzett alapos tájé-
kozást. Ugyanezen évben az országos 
középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak 
tagjává neveztetett ki. A magyar reál-
iskoláknak keletkezésök óta szóval és 
tollal mindig egyik előharczosa volt. Te-
vékeny részt vett általában a hazai tan-
ügy, de különösen a reáliskoláknak át-
alakításában, terjesztésében és megszilár-
dításában ; az ezen ügyben összehítt hiva-

I talos enquetekben és társulati tanács-
kozásokban is részt vett. Az 1876-ban 
Szegeden és 1879-ben Székesfehérvárott 
rendezett kiállításon a tanügyi osztályok 
jury-jének tagja s az 1885. budapesti 
országos kiállítás alkalmával a fővárosi 
reáliskolák kiállítási osztályának vezetője 
volt. A különböző hazai kiállításokon ki-
állított taneszközei díjakat nyertek. 1886-
ban Budapest főváros köztörvényható-
ságának tagja lett; azon kívül választ-
mányi tagja különböző tudományos és 
közművelődési intézeteknek és működé-
seért az országos középiskolai tanáregye-
sület tiszt, tagjává választotta. — Számos 
tanügyi czikket. bírálatot és tudósítást 
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irt a következő szaklapokba, folyóiratokba 
s gyűjteményes munkákba : a pécsi reál-
iskola programmja (1858. A reáltanoda), 
Der praktische Wegweiser (Pécs, 1859. 
Behandlung eines Lesestückes). Der ka-
tholische Christ (1860.), Tanodai Lapok 
(1860. A tanári tanácskozmányok kér-
déséhez, Gymnasium-e vagy reáliskola ? 
1861. Beáltanodai reformok, 1862. Az 
osztrák birodalom tanügye a londoni 
világkiállításon), Pécsi Iparlapok (1862. 
A magyar királyság, Erdély, Croatia és 
Slavonia társországokkal az 1862. lon-
doni világkiállításon, A pécsi gvmna-
siumi épület), Népnevelők Kalauza (Pécs, 
1863—64. Árnyképek a házi nevelés köré-
ből, A magyar néptanodák számára ki-
adott tankönyvekben előforduló olvas-
mányok tárgyalási módja, jutalomnyertes 
pályamunka), Idők Tanúja (1864. II. Úti 
jegyzetek Török- és Görögországból), Ka-
lauz szerk. Hiedl Szende (1865. A német 
dráma fejlődése), Országos Tanáregylet 
Közlönye (1867. Giseke Miklós Tivadar, 
irodalomtörténeti tanulmány, 1868. A 
polgári iskola, 1869—71. 1872. Polgári 
iskoláink álláspontja, 1873. A reáliskolai 
tanárok képzéséről, Középtanodák aránya 
és elhelyezése, A tanuló ifjúság katonai 
és fegyvergyakorlatairól, 1874. A distan-
tiátlan iskolapad, 1878. A tankönyvek 
revisiója, 1879. Érettségi vizsgálatainkról, 
1880. A reáliskolák helyzetéről, 1882. A 
reáliskolai tanterv módosításához, 1883. 
Trefort Á. közoktatásügyi miniszterhez 
felirat, A reáliskolai tanterv történetéből, 
1887. Középtanodáinkstatistikájához,1888. 
A decentralisatió és szakszerű felügyelet 
szükségessége a főváros községi iskolái-
ban), Pesti Napló (1868. 231. sz. A pol-
gártanoda vagy felsőbb népiskola), Egye-
temes Közokt. Szemle (1892. Az egységes 
középiskola). Az Egyetemes M. Encyclo-
paediába (1868—70.) több irodalomtör-
téneti s földrajzi czikket irt. — Munkái: 1. 
Földrajz az alreáltanoda első osztálya szá-
mára. Pest, 1857. (2. kiadás. Általános föld-

rajz cz. U. ott, 1865.) — 2. A német 
metrika alapvonalai. U. ott, 1864. — 
3. A magyar néptanodák számára ki-
adott tankönyvekben előforduló olvas-
mányok tárgyalási módja. Pécs, 1864. 
(A Népnevelők Kalauzában megjelent 
pályamunka utánnyomata.) — 4. A ma-
gyarországi középtanodák Névkönyve. 
U. ott, 1869. 1870. 1873. 1878. 1882. 
1885. Hat évfolyam. — 5. Német olvasó-
könyv. Deutsches Lesebuch für Mittel-
schulen mit deutschen und ungarischen 
Anmerkungen. Első rész. U. ott, 1871. 
2. kiadás, 1872. 3. k. 1874. 4. k. 1875. 
5. k. 1876. 6. k. 1877. 7. k. 1879. 8. k. 
1881. 9. k. 1883. 10. k. 1885. 11. k. 
1886. 12. k. 1889. 13. k. 1891. 14. k. 
1892. U. ott. Második rész. 1871. 2. k. 
1873. 2. k. 1875. 4. k. 1877. 5. k. 1880. 
6. k. 1884. 7. k. 1887. 8. k. 1890. 9. k. 
1891. U. ott. Harmadik rész. 1872. 2. k. 
1875. 3. k. 1878. 4. k. 1885 5. k. 1890. 
6. k. 1892. U. ott. Negyedik rész. 1872. 
2. bőv. k. 1875. 3. bőv. k. 1883. 4. k. 
1891. U. ott.) — 6. A Nibelungok. Prózá-
ban magyarította és jegyzetekkel ellátta. 
U. ott, 1871. (Ism. Tanáregyl. Közi.) — 
7. Deutsche Grammatik für Mittel-
schulen. Bpest, 1874. (2. kiadás. IJ. ott. 
1881.) — 8. Német grammatika közép-
tanodák használatára. U. ott, 1875. (2. 
kiadás 1877. 3. bőv. és jav. k. 1879. 4. 
k. 1881. 5. jav. k. 1885. 6. k. 1888. Ism. 
Egy. Philol. Közlöny. 7. k. 1891. U. ott.) 
— 9. Német tan- és olvasókönyv felsőbb 
iskolák használatára. Első rész. Stilistika. 
U. ott, 1876. Második rész. Poétika. U. 
ott, 1877. — 10. Német rhythmika 
alapvonalai. Különnyomat a Német tan-
és olvasókönyv II. részéből. U. ott, 1877. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny.) — 11. Gya-
korló könyv a Német grammatikához. U. 
ott, 1879. — 12: Német nyelvtan, iskolai 
használatra. U. ott, 1887. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny. 2. k. 1888. 3. k. 1893. U. 
ott). — Pécsett való tanárkodása idejé-
ben leginkább Nagymányoki név alatt irt. 

12* 



359 Felső-Bányai—Felvinczi 360 

Petrik Könyvésze te és Bibl iogr . — Ney \ 
Ferencz, Budapes t IV. ke r . fö reá l t anoda E m -
lékkönyve . Bpest, 1880. 63. 1. — M. Könyvé-
szet 1876—1892. és önéle t ra jz i ada tok . 

Felső-Bányai István. L. Bányai Ist-
ván (felső-bányai); 

Felső-Bányai Péter. L. Bányai {D. 
F.) Péter. 

Felső-Széki István, kraszna-megyei 
származású. — Munkája: Dissertatio 
theol.-pbilologica de Solenni quovis Sep-
tennioPraelectione Legis. Praeside Davide 
Millió. Trajecti ad Rb.. 1730. 

Felsthal Miksa, hirlapiró. — Munkája: 
Siebenbürger Blätter aus dem Tagebuch 
eines Journalisten. Kronstadt, 1870. (Kü-
lönnyomat a Kronstädter Zeitungból.) — 
Szerkesztette az Élőpatak cz. fürdői lapot 
1871. júl. 1-től aug. 4-ig magyar, német 
és rumén nyelven. 

Gross, Krons täd te r Drucke 82. 

Felszeghy Dezső, hirlapiró Kolozsvárt. 
— Munkája: Költemények. Bpest, 1892. 
(Ism. Vasárnapi Újság 28. sz.). 

Feltinger István, győri kanonok, sik-
lósi apát és több megye táblabírája, előbb 
Mihályi mezőváros, később Magyar-Övár 
plébánosa és győri kanonok lett. Meghalt 
1842. okt. 28. Magyar-Óvárt. — Munkái: 
1. Egyházi beszéd a papi rendről. Mon-
dotta Guarban húsvét után második vasár-
nap egy új misének szolgáltatásakor. 
Szombathely, 1810. — 2. Egyházi beszéd, 
melyei Szent Györgyi Horváth József . . . 
által Hegyfalun ujdonan épített és a fel 
magasztalt szent keresztnek dicsőítésére 
felszenteltetett pompás egyháznak örökké 
fenn maradó emlékezetét Szent Mihály 
havának 27. hirdette. U. ott, 1816. — 
3. Egyházi beszéd, melyet Sz. István 
első apostoli magyar király nemzeti 
ünnepén a tiszt, kapuczinus atyák temp-
lomában 1817. eszt. kisasszony havának 
24. napján mondott Bécsben. Bécs, 1817. 
— 4. Egyházi beszéd, melyet Sz. István 
első apostoli Magyarország királyának 
tiszteletére nemzeti ünnepléskor, 1826. 

eszt. Kis Asszony havának 20. napján 
szab, kir. Buda feő várossának feő plé-
bania templomában, közönségessen mon-
dott. Pest, 1826. — 5. Egyházi beszéd, 
melyet Szent István első és apostoli 
magyar király nemzeti ünnepén a tiszt, 
kapuczinus atyák templomában 1832. 
eszt. kis-asszony havának 20. napján 
mondott Bécsben. Bécs, 1832. 

Schematismus Jaurinensis 1843. 239. 1. — Né-
methy, Dicsbeszédek. — Petrik Bibl iogr , — 
,)/. Sión 1891. 151. 1. 

Felvidéki István, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Augustus császár, mint iró 
és költő. Bpest. 1886. (Bölcseletdoktori 
értekezés). 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. 1886. 

Felvinczi György, (kolozsvári), az első 
magyar színigazgató, ki Erdélyben sze-
gény szülőktől származott és még gyer-
mek korában árván maradt; könyörüle-
tes emberek táplálták és nevelték itt-ott; 
tanult Tordán és Kolozsvárt az unitárius 
kollégiumban, honnét a toroczkói iskolá-
hoz ment tanítónak; itt maradt 1671. 
máj. l-ig és mint kiváló tanító említte-
tik az iskola naplóiban; azután vissza-
ment a kolozsvári kollégiumba, hol 1672. 
máj. 27. iskolai főnök (senior) és a syn-
taxisták tanítója lett; ezen hivatalában 
is csak egy évig maradt, miután egy 
szerelmi kaland miatt el kellett hagynia 
a kollégiumot és mint földönfutó szegény-
nek kellett uj pályát kezdenie. Mint ő 
maga irja, a mit szerzett, azt a tatárok, 
labanczok elvették, csak a rajta levő 
ruhája maradt meg ; így adósságba ke-
veredett; hitelezői üldözték és e miatt 
bujdosnia kellett. Hogy feleségét, család-

I ját fentarthassa és adósságait kifizethesse, 
I. Lipót császárhoz 1696. okt. 1. latin 
folyamodást adott be (melyet Jakab Elek, 
Oklevéltár Kolozsvár Története II. és III. 
kötetéhez. Bpest. 1888. 432—437. 1. egész 
terjedelmében közöl, I. Lipót latin enge-
dély-levelével együtt); folyamodásában 
sorsának nyomorúságát előadva, színész-
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társulat alakítására és színművek elő-
adására engedélyt kért. Ezen folyamo-
dásához, talán, hogy annak hatását 
növelje, egy latin költeményt is csatolt, 
melyet Váli Béla a F. Gy. Comico-Tragoe-
diája cz. értekezésében közzé tett. Az 
engedély-oklevél latinul (Bécs, 1696. okt. 
23.) kiadatott neki magyar és latin ver-
sek, úgy komikai és tragikai művek elő-
adására ; kiköti azonban I. Lipót, hogy 
az előadni szándékolt játékok, továbbá 
a felvonásokra s jelenetekre felosztott 
komédiák tartalma tisztességes legyen; 
az obscoen tréfáktól és illetlen dolgoktól 
társaival egyetemben tartózkodjék ; a 
hatóságnak fentartatik. ha az jónak látja, 
ezen rhythmusokat vagy poemákat revi-
deálni s korrigálni. Habár nyoma van 
annak, hogy hozzáfogott vállalatához, de 
az előadásokról nem maradt fönn meg-
emlékezés. További sorsáról se tudunk 
egyebet. — Munkái: 1. Igen Szép História 
avagy Példa. Az Jerusalemből Jerichóba 
menő Tolvajoktól megsebesíttetett ember-
nek állapattyáról. Mellyet. Üdvezitőnk elő 
hozott Sz. Lukácsnál az X. részben. Mos-
tan penig História szerént bővebb beszéd-
del való Rythmusokban meg-irattatott, 
és ki-bocsáttatott. Lőcse, 1689. (Egy pél-
dánya a hallei egyetem könyvtárában 
van meg). — 2. Comico-Tragoedia, Plú-
tónak és Jupiternek egymás között való 
villongások, melyet újonnan meg is jobbí-
tott. Hely n., 1693. (Ismét megjelent szin-
tén hely n. 1767-ben. Újra kiadta Váli 
Béla az Egyet. Philol. Közlöny Pótlék-
kötetében 1889. és különnyomatban). — 
3. De conservanda bona valetudine 
Liber Scholae Salernitanae. Az Angliai 
Országban lévő Salernitana Scholanak 
Jo Egessegről való Megtartásnak módjá-
ról irott Könyve. Melly most Magyarra 
fordíttatott és Rhytmusokban alkalmaz-
tatott. Lőcse, 1694. (Latin és magyar 
szöveggel.) — 4 Procuratoria dicsérete. 
Kolozsvár, 1697. (Egyetlen példánya sem 
ismeretes.) — 5. Romai Császár Ke-

gyelmes Urunk Es Koronás Királyunk 
es Felsége Erdélyi Proto-Notariainak es 
Cancellariajanak hütes Notariussinak es 
Iro-deakinak illendő Ditsireti. U. ott, 
169 íí. — 6. Természet próbája. U. ott, 
1701. (Egytlen példánya sem ismeretes). 
— A Siebenb. Quartalschrift még követ-
kező munkáit említi, azonban évszám és 
könyvészeti leirás nélkül : 7. Árusok 
dicsérete. — 8. Nyavalyák gyűlése vagy 
históriája. — 9. Echo. — 10. Nyerge-
sek dicsérete. — 11. Jő gazdasszonyok-
ról. — 12. Hegedű dicsérete. — 13. Mau-
soleum Begum Ducumque Hungáriáé 
(magyar versekben). — 14. Pokolról és 
annak állandó lakosairól, természetéről 
s azon helynek alkalmatosságáról (Váli 
B. szerint az Erdélyi múzeumban őriz-
tetik.) — Dr. Váli Béla még egy utolsó 
munkáját idézi : 15. Bitkán kellő, 
Hűvös szellő, Fú tégedet; kezdetű köl-
temény (Kolozsvár, 1706). 

Endrödy, M. J á t é k s z í n . Pes t , 1793. I I . k . 
XLV. 1. ("Első köz l i I . L i p ó t p r i v i l é g i u m á t . ) 
— Siebenb. Quartalschrift V I I . 1801. 2. 1. — 
Katona, H i s tó r i a Cr i t ica XXXVI. 727. 1. — 
Toldy Ferencz, M. K ö l t é s z e t T ö r t é n e t e 299. 
306. 1. •— Szabú Károly, Kég i M. K ö n y v t á r I . 
I I . — -V. Könyv-Szemle V I . 1881. 240. 1. I X . 
1886. 40. 1. — Bayer József, N e m z e t i J á t é l í -
s z in T ö r t é n e t e I . I I . — Váli Béla, M. Sz íné -
sze t T ö r t é n e t e . Bpes t , 1887. (I. L i p ó t k i r á l y 
o k l e v e l é n e k h a s o n m á s á v a l . ) — Budapesti Hír-
lap 1888. 247. sz. (Váli Béla , Az első m a g y a r 
s z í n i g a z g a t ó . ) — Egyetemes Philologiai Közlöny 
1889. P ó t k ö t e t . (Váli Béla , F . Gy . Comico-
T r a g o e d i á j a , k t i lönny . is.) — Egyetértés 1892. 
309. sz. (Váli Béla.) 

Felvinczi Sándor, ev. ref. lelkész, 
léczfalvi erdélyi származású ; tanult Fel-
vinczen, Nagy-Enyeden. azután Nagy-
Váradon, hol szülei elhaltak. Mikor a 
török Váradot ostromolta, ő is azon 
tanulók közt volt, kik a várat oltalmaz-
ták. 1660. aug. 27. a török bevette Vára-
dot és F. az el nem esett tanulókkal 
Martonfalvi György tanár vezetése alatt 
Debreczenbe, majd Sárospatakra ment 
tanulni, hol senior is volt. Innét, 1667 
körül Kassára ment iskolaigazgatónak, 
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hol két évig hivataloskodott; theologiát 
és bölcseletet tanított. Azután a kassai 
egyház költségén külföldi egyetemekre 
ment és 1669—70-ben Leidában tanult. 
Haza jővén ismét Kassán volt iskolaigaz-
gató három évig; mely idő alatt több-
ször a templomban is prédikált, mert az 
odavaló pap Kabai Bodor Gellért az ül-
dözés alatt foglyúl ejtetett. Végre neki 
is menekülnie kellett Kassáról és Debre-
czenben húzódott meg; innét Zilahra 
ment, hol négy évig volt pap és esperes. 
1675. jún. 23. Zilabra ordináltatott pap-
nak mint akadémikus. 1679-ben már 
Debreczenben volt lelkész; itt nyolcz 
évig volt pap és esperes. 1684. jún. 20. 
a debreczeni egyházmegye esperese lett. 
Meghalt 1686. márcz. 29. Debreczenben 
45. évében. Az egyházmegye jegyző-
könyve szerint: Hogy a mi meghalt Se-
niorunknak (esperes) F. S.-nak nagy 
jelentőségű és sok hasznú irott munkái 
napvilágot lássanak, ezért tisztességes 
követek által az Erdélyi Fejedelem meg-
keresendő. — Munkái: 1. Disputatio-
num theologicarum Absurditates Papis-
ticas ex Goncilio Tridentino, et aliis Pon-
tificiis Doctoribus exhibentium. . . sub 
praesidio Johannis Valckenier. Lugd. Bat., 
1669. Öt rész. — 2. A Jehova nevében 
a pestisről való Rövicl Beszelgetes, Melly-
ben Le-rajzoltatik Nyólcz Prédikációknak 
alkalmatosságával a Pestisnec, avagy dög-
halált szerző nyavalyának egész termé-
szete, minden ehez tartozandó környül-
álló dolgokkal egyetemben, a mennyire 
az Istennek szent Könyve és a Természet j 
vizsgálók azt minekünk elönkben adgyák. j 
Mellyet a melléje foglalt böjtre tartozó 
Könyörgéssel egygyütt, az Isten igaz Íté-
letinek meg-mutogatására, a bűnösöknek 
fel-serkentésere, és a sok gyászos epe-
kedő lelkeknek vigasztalására t ö t t . . . . 
Debreczen, 1679. — 3. A Jo Istennec 
Nevében, Lelki Diadalomrul való okta-
tas. Mellyet a Debreczeni Nagy Templom- : 
ban 1682. Eszt. Boldog Aszszony havá- 1 

nak negyedic napjánac reggeli óráján 
t e t t . . . U. ott, 1682. — 4. Cum Bono 
Deo. Haeriosologia, id est Dissertatio 
De Haeresibus, Quas Ex Augustino, Lam-
berto Danaeo. Eusebio. . . in ordinem 
alphabeticum redigi t . . . U. ott, 1683. — 
5. Igaz Özvegy. Az az : Olly idvességes 
halotti pompának alkalmatosságával lett 
tanítás, mellvben az Igaz Özvegynek min-
den tisztei és dicséreti egy csomóban 
köttetnek, és le rajzoltatnak. Mellyet: 
Néhai. Nemzetes Isaah Peter Uramnak 
. . .meg-maradott igaz özvedgyének, néhai 
boldog emlekezetű Csapó Borbala Asz-
szonnak, meg-hidegedett tetemeinek el-
takarittatásának idején, a Debreczeni 
nagy Temetőben, Kis Aszszony havának 
első napján, 10 órakor 1684-ben prae-
dikállott; mostan pedig mind az idvezült 
Aszszonynak s mind kedves edgyetlen 
egy leányának, N. Isaah Ersebeth Aszony-
nak kévánságára szem-eleiben terjesztett. 
U. ott, 1684. 

Haedera Poetica. Debreczen, 1686. (melyet 
F . S. ha lá la a lka lmábó l az ö t i sz te le tére 
irtalc többen.) — Rod Péter, M. Athenas 84. 1. 
— 1Veszprémi, Succ inc ta Med. Kiogr. IV. 133. 
365. — Horányi, Memoria H u n g a r o r u m 1. 
6ő6 — Katona, His tór ia Cri t ica XXXVI. 727. 
— Philosophiai Pályamunkák I . P e s t , 1835. 47. 
— Csokonai Album 1861. 210. 1. — Szűcs István, 
Debreczen város tö r t éne te I I . 457. 545. — 
Sárospataki Füzetek 1862. 635. 1. — Magyarosi, 
Zilahi e g y h á z tö r téne te 125. — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I . 507. 525. 538. II . 414. 1. 
— Debreczeni Prot, lap 1883. 17. 124. 2 J5 . 1. 
— \I. Könyv-Szemle 1886. 224. és Bakóczi 
J á n o s szives közlése (a debreczeni egyház-
m e g y e jegyzökönyvéből ) . 

Ferner Kilián. L. Klein Ephraim. 
Femger Dániel, ág. ev. lelkész Nagy-

Csűrön (Gross-Scheuern) Erdélyben. — 
Munkája: Empfindsamste Trauer- und 
Trost-Rede über den höchst verpflich-
tenden Abschied Maria Theresia von 
Ihro wailand kayser-königl. Majestät Sohn, 
Joseph dem Anderten, und von allen 
Ihren Untherthanen. Zu dem Ende in 
den Druck gegeben, und unter die Zu-
hörer in Grossscheuern ausgetheilet. da-
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mit auch der Landmann den allgemeinen 
Schmerz empfinden lerne, und seine 
Pflichten gegen hohe Landes Obrigkeiten, 
wiederholter Weise sich und seinen Kin-
dern tief einprägen möge. Hermanstadt. 
1781. 

Ballagi Géza, Po l i t i ka i I r o d a l o m 95. 96'. 1. 
— I'etrik B ib l iogr . I . 776. 1. (h ibásan Fen-

g e r n c k i rva . ) 

Femger György, ág. ev. lelkész, a 
vittenbergai anyakönyv szerint szebeni 
származású, ellenben a szász-orbói sze-
rint beszterczei; 1669—70-ben Vitten-
bergában tanult; azután lelkész volt 
Szász-Orbón (Urwegen); 1693. jan. csü-
törtöki prédikátor lett Nagy-Szebenben. 
hol 1686. júl. 25. meghalt 46. évében. 
— Munkája: Disptitatio de Nestorio, 
praes. M. Joh. Simone, Franco d. 27. Aug. 
1670. Witebergae. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n 1. :i02. 1. 

Femmich János, ág. ev. lelkész, új-
egyházi (Leskirch) erdélyi származású ; 
előbb lector volt a kolozsvári ág. ev. 
iskolában, azután az unitáriusoknál 1540-
től 1564-ig. — Molnár Gergely, Elementa 
Grammaticae Latinae pro recta Schola-
sticae juventutis institutione ex praeci-
puis Grammaticorum praeceptis. Claudio-
poli, 1556. cz. munkájának szerkeszté-
sében részt vett. Ennek Molnár Albert 
által javított kiadása Norimbergában 
1604-ben jelent meg, az Enyedi György 
által kiadott pedig u. ott 1651-ben. 

Benkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 347. 594. 1. — 
Trausch, Sc l i r i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 302. — Szabó 
Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 16. 1. 

Fende Mihály. — Munkája: Epigram-
maton libri. Lauingen, 1587. 

Adelung, Ge l eh r t en -Lex i con . I I . 1047. 1. 

Fendler József, a budapesti kereske-
delmi akadémia tanára, szül. 1848-ban 
Csávoson Torontálmegyében. hol atyja 
kereskedő; iskoláit Becskereken, Szege-
den és Temesvárt végezte; tanult zenét 
és festést. Szülőinek óhajtására Temes-
várt papnövendékké lett, de már egy év 
múlva kilépett a seminariumból és Pestre 

ment az egyetemre. Bevégezvén itt ta-
nulmányait a természettani s mathema-
tikai szakban, Berlinbe, majd Heidel-
bergbe ment és hallgatta a physikai, 
mathematikai, philosophiai s aesthetikai 
előadásokat. A kereskedelmi akadémiában 
1872-ben nyert alkalmazást mint helyet-
tes tanár, később rendszeresíttetvén állo-
mása, ugyanott a természettan rendes 
tanára lett. Időközben több utazást tett; 
magán szorgalomból megtanált olaszul, 
francziául és angolul. Különös előszere-
tettel tanulmányozta Bolyai János geo-
metriáját és erről előadást is tartott az 
országos tanáregyletben. Utóbb makacs 
torokbaj támadta meg és 1879. tavaszán 
Olaszországba utazott; hat hét múlva azon-
ban visszatért Nápolyból; a tél elől eny-
hébb égalj alá, Lesinába költözött, hol 
nov. 13. meghalt. — Czikke az Otthon cz. 
folyóiratban (II. 1875. Zeus és a termé-
szetbuvárlat.) — Munkái: 1. Az isten-
fogalom és annak mai jelentősége Büch-
ner Lajos után ford. Lipcse, 1875. — 
2. Anglia művelődésének története. 
Buckle Tamás után ford. Pest, év n. Hat 
kötet. (Többekkel együtt.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Az- orsz. középtanodai 
Tancregylet KözlönyeXIII. 1879.186.1. (Névy L.) 

Fengler József Keresztély, győri püspök 
és kegyes-rendi áldozópap, valóságos 
belső titkos tanácsos, szül. 1733. szept. 
17. Bécsben ; midőn a gymnasiumot el-
végezte 1851-ben a piarista rendbe lé-
pett és 1769-től fogva a bécsújhelyi kato-
nai akadémiában tanár volt. II. József 
császár rendeletéből, 1786-ban a szent-
benedekrendi mölki klastromot mint com-
mendatárius apát kormányozta; végre 
1787. aug. 18. győri püspök lett. Meghalt 
1802. febr. 4. Bécsben. Gyászbeszédet 
mondottak fölötte ápr. 26. magyarúl Sze-
gedy Pál szent-benedeki apát; latinul 
Majláth Antal győri kanonok és németül 
Paintner Mihály rátóti prépost (mind a 
három beszéd megjelent azon évben Győ-
rött.) — Munkája: Jubilaeum pro uni-
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versis terris Austriacae dominationis ve-
nerabilibus fratribus archi-episcopis. ac 
ordinariis totius Austriacae dominationis 
Pius P. P. VI. cum Encyclicis Josephi 
Fengler episcopi Jaurinensis. Jaurini. 1795. 
— Ifjú korában, Horánvi szerint, több 
ódát és német egyházi beszédet adott ki, 
melyeknek czímét azonban nem közli. 
Levelei Révai Miklóshoz Győr. 1798. nov. 
6. és 179r>. jan. 17. latinul. 

Horányi, S c r i p t o r e s P i a r u m S c h o l a r u m I . 
778. — 31. Hírmondó 1795. 1 . 16 . s z . — Zeitschrift 
von ii. für Ungern I . 1802. 270. — Garns, S e r i e s 
E p i s c o p o r u m 374. 1. — Catalogus B i b i . F r . 

Com. Széchenyi . Suppl . I. 778. 1. 
Fenichel Sámuel, utazó Ausztráliában, 

nagyenyedi származású s az ottani fő-
iskola volt növendéke; 1888. nyarán 
Bukarestbe ment és 3 év alatt szakszerűen 
berendezte az ottani elhanyagolt régé-
szeti múzeumot, melynek segédőre lett; 
az utóbbi két évben Dobrudzsában az 
ádám-kliszi-i római vártelepen ásatott 
főnökével dr. Tocilescu György múzeumi 
igazgatóval; itt ismerkedett meg Gru-
bauerral, ki ornithologiai vadászás végett 
utazott a Duna déltájába. Ürömmel fo-
gadta Grubauer meghívását és 1891. aug. 
6. Münchenbe utazott, hol hat hétig dol-
gozott az expeditio felszerelésén és csak 
szept. 30. indulhatott el útjára Hamburg 
kikötőjéből és nov. 20. érkeztek Jáva 
sziget éjszaki part jára; decz. 15. pedig 
Uj-Guinea német részébe indultak, hol 
1893. márcz. 12. FHdrich-Wilhelmshafen-
ben áldozata lett az uj-guineai sárgaláz-
nak 27 éves korában. — Archaeologiai 
czikkeket irt az Arch. Értesítőbe (^888. 
A sz.-ujfalusi és paczalkai katlansírok-
ról, 1890. A rozsdás fémrégiségek meg-
óvása, 1891. A gyertvámosi és bedelői 
halomsírokról, A bedelői «la furcs»-i ha-
lárbeli tumulusok, Tanácsok régi tárgyak 
ragasztására és tisztogatására), egyéb 
czikkei: A selyemtenyésztés (Bukaresti 
M. Képes Naptár 1890.), Utazás Ausztrá-
liában. kivonat naplójából (Közérdek. 
Nagyenyed 1892. 17. sz.) — A m . nem-

zeti múzeum természetrajzi osztályának 
több izben küldött madárgyüjteményt. 
Nagybecsű néprajzi és ornithologiai gyűj-
teménye meghaladja a tízezer darabot. 

Vasárnapi Újság 1892. 4. sz. ( V e r e s s E n d r e . ) 
— M. Hirlap 1893. 149. SZ. 

Feniczy János, katholikus plébános, a 
Fidicinis-Hegedú's család ivadéka, szül. 
1811. jún. 14. Csikvándon Győrmegyében, 
hol atyja haszonbérlő volt; iskoláitkilencz 
éves korában egyik rokonának Vekerle 
Godfried sz. Benedek rendi tagnak, később 
dömölki apátnak gondviselése és ápolása 
alatt Győrött végezte ; 1826-ban a cister-
citák közé lépett és Egerben végezte a 
bölcseleti első évfolyamot; utóbb kilépett 
a rendből és Győrött folytatta s bevégezte 
a bölcseletet 1829-ben a veszprémi me-
gyébe vétetett föl; Veszprémben kezdte 
s Pesten bevégezte a theologiát. 1833-ban 
az esztergomi főegyházmegyébe lépett 
át és 1834. júl. 19. misés pappá szen-
teltetett föl. Káplán volt Hérdervárott. 
Vadkerten, Vásárúton és Marczalon. 1842-
ben a zséli, 1845-ben az ipolvfödémesi, 
1854. júl. 26. a nagy-bárkányi plébániát 
kapta. 1861. máj. 15. lemondott róla és 
Styriában (Lambert) a Benedek-rendjébe 
lépett, de 1863-ban visszajött és ismét 
elfoglalta plébániáját, hol 1864. ápr. 80-ig 
működött. Ekkor nyugdijaztatott és Péli-
föld-Szentkeresztesen élt; majd vecsei 
helyi káplán, 1872 febr.—júl. 13-ig vecsei 
administrator volt. Ekkor véglegesen nyu-
galomba vonult. Meghalt 1882. ápr. 2. 
Veresegyházán. — Költeménye van az 
Uraniában (1830.); több évig levelezője 
volt a Hírnöknek és a Nemzeti Újságnak, 
az elsőben több czikke s Utinaplója jelent 
meg; egyéb czikkei a M. Sionban (III. 
1865. Nagybárkányi plébánia, Az irgal-
mas-rend belgrádi házának emlékezete); 
a Pázmány-Füzetekbe is irt (Pest, 1855 
—56.) — Munkái: 1. Tissteletoltár, me-
lyei nagyontiszt. Takács Bernardin urat 
e győri kir. iskoláknál a szelídebb tudo-
mányok felsőbb tanítóját neve ünnepén 
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megtisztelték háladatos tanítványi Pün-
köst havának 20. napján 1826. Győr. 
(Költemény.) — 2. Gyászvers Vajky 
György halálára. 1830. — 3. Óda Hor-
váth János püspökhöz. 1830. — 4. Ode 
honoribus Isidori Guzmics. Pest, 1832. 
(Különnyomat a Hasznos Mulatságokból.) 
— 5. Örömdal, melyet főtiszt, s nagys. 
Vekerle Godefried urnák . . . . dömölki 
apátnak . . . midőn a pannonhalmi fő 
apáti templomban Mindszent-havának 7. 
apáttá szenteltetnék 1832. Győr. (Költe-
mény.) — 6. Örvendés ft. Szalay Imre 
urnák. . . veszprémi kanonokságra emel-
tetésekor 1834. Esztergom. (Költémény.) 
— 7. A ker. nevelés alapvonalai. 1838. 
-— 8. Méltóságos és ft. Sztankovics K. 
János urnák, a győri egyházmegye püs-
pökének tiszteletére midőn 1838. évben 
mindszent hó 28. főpásztori székét elfog-
lalná. Győr. — 9. Föméltóságú és tisst. 
herczeg Kopácsy József urnák, az eszter-
gomi főmegye érsekének. . hódolatúl. 
midőn főpásztori és ispányi székét Esz-
tergomban máj. 28. 1839. ünnepélyesen 
elfoglalá. Esztergom. — 10. A szent 
misének becse, vagy tanítás az uj törvény 
állandó áldozatáról. Golura Bálint német 
eredetije után fordítva és bővítve. Pest, 
1840. — 11. A templomok szüksége. A 
szelényi temetői kápolna fölszentelésekor 
1850. júl. 24. előadva. U. ott, 1850. — 
12. Világtörténet. Bumüller János után 
magyarítva. U. ott, 1854 I. kötet. (A II. 
kötetet Danielik János fordította.) — 13 
Gyászbeszéd méltóságos Jeszeniczei Jan-
kovich Antal urnák, cs. kir. tanácsos, 
Gömör- és Kis-Honth megyék néhai fő-
ispáni helyettesének hamvai fölött. A 
salgó-tarjáni templomban tartott áldozat 
alkalmával 1856. jan. 14. U. ott. 1856. 
— 14. Lelki nagyság. Weiss Adolf izrae-
lita keresztelkedése alkalmával mondott 
beszéd. Eger, 1861. — 15. A Calvaria 
haszna, és irántai kötelmünk. Előadva 
a peredi Calvaria felszentelésekor 1869. 
okt. 31. Pest. 1872. — Zíeglernek Sze-

recsen leány czímű színművét fordította 
németből. — Álneve : Csikvándi. 

Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 138. 1. — 
V. Sión 1865. 141. 1. — Majer István B i b l i o -
g r a p h i á j a . — Petrik Könyvésze t e és Biblio-
g r a p h i á j a . — DIoenich és Vutkovich, M. í r ó k 
N é v t á r a 17. 1. — Figyelő XVI I . 154. 1. - Egri 
érsekmegyei könyvtár Czimjegyzéke. E g e r , 1893. 
406. — Zelliger Mátyás, E g y h á z i í r ó k C s a r -
noka . Kagyszomba t , 1893. 125. 1. 

Fenix Farkas Ignácz, szent Benedek-
rendi áldozópap, az egyházi jog doktora, 
szül. 1784. szep. 8. Pápán Veszprém-
megyében; középiskoláit elvégezvén, 1802. 
okt 31. a benczések közé lépett; a theo-
logiát Pannonhalmán hallgatta. 1808. 
szept. áldozópappá szenteltetett föl. Az 
1808—09. tanévben tanár volt Eszter-
gomban. 1809—17. ugyanott házfőnök és 
gymnasiumi igazgató ; 1817—18. Komá-
romban igazgató, 1818—19. subprior és 
szt.-mártoni plébános, 1819—31. győri 
gvmn. igazgató és házfőnök. 1823. ápr 1. 
a pesti egyetemen a törvénytudományok-
ból vizsgát tett és nyilvánosan vitatko-
zott, mire az egyházi jog doktorává adat-
ták. 1823—27. Zamárdon plébános, 1827— 
29. Pannonhalmán levéltárnok. 1829—31. 
u. ott főnök, 1831—38. főnök Tihanyban. 
1838—40. uradalmi igazgató Pannonhal-
mán, 184Ü—50. győri igazgató és ház-
főnök, 1S50—67. házfőnök, azután lelki-
igazgató, a Ferericz József rend lovagja. 
Meghalt 1870. decz. 26. Győrött. — Mun-
kái: 1. Odc cels. ac rev. principi. dno 
Alexandra de Budna et Divék-Ujfalu. 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-epis-
copo, die solemnis inaugurationis eius 
17. kai. Junii oblata a collég. Jaurin. o. 
S. B. 1820. Jaurini. — 2. Honoribus 
cels. ac rev. princ. A. de Budna et Divék-
Ujfalu die solemnis inaugurationis 17. 
kai. Junii oblatum a regio archigymna-
sio Jaurinensi. Jaurini (1820.) — 3. Me-
moria sacerdotii jubiláris ill. ac. rev. dni 
Josephi Dresmitzer. praepositi infulati 
S. S. Salvatoris de Pápótz. . . celebrata 
ab ordine S. Benedicti S. Montis Panno-
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niae. Jaurini. — 4. Beszédek melyek n. é. 
Váczy István úrnak szab. kir. Győr vá-
rosi elemi főiskolában 2. osztálybeli taní-
tónak szalagon függő arány pénzzel való 
feldíszítése ünnepén mondottak télelő 21. 
1844. U. ott. (Deáky Zsigmond beszédé-
vel együtt.) — 5. A győri főtanodában 
mind a két nembeli szorgalmas ifjúság-
nak ajándékúl. (Gvőr). 1846. — 6. Győr 
örömhangjai. István főherczeg. . . ma-
gyarországi kir. helytartó ő fenségének 
országos körútja alkalmával éneklé a 
győri férfi dalegylet okt. 6. 1847. Győr. 
— 7. Természetrajz. Gazdálkodást ked-
velő köznép és serdülő ifjúság haszná-
latára. U. ott, 1850. — 8. Magyar gazda-
asszony, köznép és serdülő leánykák 
használatára. U. ott, 1850. — 9. Lusus 
chronostici fata notatu digniora abbatiae 
Tihon nec non gaudia sacri conventus 
in festő seculari enunciantes. 18. Nov. 
juxta solemnia s. Aniani quoque celeb-
rato. Veszprimii, 1855. — Több alkalmi 
beszéde jelent meg különféle gyűjtemé-
nyes munkákban. — Kézirati munkái: 
Boldogváry Benedek s neje Szentesy 
Borbála, Hunyadi János korából. Hazafi 
álma, Jó révész, Jamborfy erélyes atyja ; 
Dissertatio inaug. de Testamente Eecle-
siasticorum, Pestini, 1823 (utóbbi a m. 
n. múzeumi könyvtár kézirattárában.). 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1823. I . 27. SZ. 

— Ferenczy é s Danielik, M . I r ó k I . 140. 1. — 

Scriptores O l ' d in i s S . B e n e d i c t i 91. 1. — Zelliger 

Alajos, E s z t e r g o m v á r m e g y e i i rók 45. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . és g y á s z j e l e n t é s . 

Fenser János, beszterczei szárma-
zású. — Munkái: 1. Oratio de Censu 
habito ab Augusto Caesare, quo regnante 
natus est Christus Redemtor noster. Regi-
omonti, 1652. — 2. Pro Vnitate Verae 
Ecclesiae, Simul ac Pace Reipublicae 
Conservanda, Decas Thesium Antea Pro-
posita, atque etiam Defensa in Sancta 
Synodo Generali Transylvaniensi celeb-
rata apud Maros Vásárhelinum diebus 
XXV. XXVI. XXVII. Mensis Junii, Jam 
vero, Deo Pacis luvante. Repetenda In 

Alma Universitate Albensi diebus XIV. 
et XV. Mensis Julii, Ad ampliorem Veri-
tatis Evictionem. . . Speciatim ad Corro-
borandam Ecclesiarum, per Universam 
Transylvaniam, Catholico-Reformatorum 
Sanctam Unionem. Albae Juliae, 1656. 
(A marosvásárhelyi gr. Teleki-család le-
véltárában csak a czímlapja van meg). 
— 3. Pro Vnitate Verae Ecclesiae, 
Simul, ac Pace Publica Conservanda; 
Decas Thesium Proponenda, atque De-
fendenda in Sancta Synodo Generali 
Transylvaniensi celebranda, Deo pacis 
Auxiliantev Ad dies. . . Mensis . . . Publica 
Authoritate. U. ott, 1656. (Névtelenül. 
Seivert Nachrichten 93.1. e nyomtatványt 
Cornides Dániel tudósításából ismerte.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 302. 1. — 
Szabó Károly, K é g i M . K ö n y v t á r 11. 233. 1. 

Fenyéri (Peterdi) Mór, színész, szül. 
1857-ben Budapesten róm. katholikus szü-
lőktől; két reáliskolai osztályt végzett, azu-
tán szobrász, diszmű-, majd könyvkeres-
kedő lett a Révai testvéreknél. 1874-ben 
Kecskeméten a szinész-pályára lépett és 44 
vidéki városban fordult meg, közben két-

[ szer a budai színkörben ; szakmája leg-
inkább az apa s jellemszerep. 1892-ben 
a budapesti népszínháznál vendégszere-
pelt és 1893. októbertől ugyanoda szer-
ződtetett. — A szinműirásra 1879-ben 
Temesvárt Csiky Gergely buzdította s 
1881-ben az akadémiai pályázaton A 
műkedvelők cz. színművével harmadik 
helyen, 1882-ben A lovagias korral a 
díjra második helyen tüntettetett ki s 
1883-ban A késő ébredés cz. szomorú-
játékával 100 arany Teleki-dijat nyert. 
Ezután a vidéki, leginkább az aradi, 
debreczeni, győri és soproni lapokba irt 
verseket, tárczákat és egy-két nagyobb 
elbeszélést; közben a Családi Lapoknál 
egy költeményével két arany díjat nyert. 
Lefordította Echegaray Szent-e vagy őrült-
jét, Blum és Toché Madam Mongsdin-jét. 
Voss Richard Bünös-ét és még két szín-
művet. — Peterdi a családi magyarosi-
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tott neve, de mint színész és iró csak a 
Fenyéri néven ismert. 

Akadémiai Értesítő 1890. 58. 1. é s Ö n é l e t r . 
a d a t o k . 

Fenyéry Gyula. L. Stettner György. 
Fenyéry Sándor. L. Nuszbek Sándor. 
Fényes Dezső, középiskolai tanár, F. 

Károly ügyvéd és Gantner Luiza fia, szül. 
1859. márcz. 12. Aradon ; atyjától nyerte 
a nyelvekben és mennyiségtanban az 
első oktatást ; középiskoláit Aradon 
végezte, hol Antolik tanár ébresztette 
fel érdeklődését a természettani kísér-
letek iránt. A budapesti egyetemen és 
műegyetemen képezte magát középisko-
lai tanárrá a természettan és mennyiség 
tanból. 1880-ban a budapesti egyetem 
százados ünnepén a Thomson-Varley-
féle galvánelemek tanulmányozásával 
pályadíjat nyert; ugyanekkor mint a 
tudomány- és műegyetemi olvasókör al-
elnöke és a tudományos vitatkozások-
ügyeinek előadója újjá szervezte a vitat-
kozások ügyét és az ekkor kinyomtatott 
szabályzat maradt később is érvényben. 
1881. januárban Párisba utazott, hol a 
Sorbonneban a Jamin vezetése alatt álló 
Laboratoire des Recherches Physiques-
ben a periodikus mozgások összetételére 
alapítható erőmérési módszerrel foglal-
kozott. Párisból hazatérve, 1883-ban a 
budapesti műegyetemre az ásvány-föld-
tani tanszékhez tanársegédül, 1892. jan. 
30. pedig az aradi állami főreáliskolához 
rendes tanárnak neveztetett ki, hol jelen-
leg is működik. — Czikkei a Természet-
tudományi Közlönyben (VIII. 1876. Egy 
sajátságos mód a különböző lengésidejű 
periodikus mozgások összetételére és le-
rajzolására, X. 1878. A villanyszikra 
sikamlása, Moser-féle képek, Az Antolik-
féle villanyszikraalakokról, XIII. 1881. 
Dumas J. B. emlékbeszéde Regnault 
felett, ford.), az Alföldben (1877-80. 
A régi zsidók és a légköri villanyosság, 
A földrengésekről, Az erély megmara-
dásáról, 1881 — 82. Erdélyi utam és heti 

tárczaczikkek). a Természetrajzi Füzetek-
ben (1884. A Pésey-i Baryt kristálytani 
vizsgálata), az Arad és Vidékében (1884— 
85. különféle czikkek), a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XXV. 
1890. A fényképezés múltja és jelene), 
az aradi Ivölcsey-egyesület Évkönyvében 
(1890. A fényképezésről), a Math, és 
Phys. Lapokban (1893. Az energetikáról), 
az aradi főreáliskola Értesítőjében (1893. 
Az anyag és energia) ; az Aradi Közlöny-
ben (évenként 5—6 ismeretterjesztő czikk.) 
A mágneses és diamagneses görbék pho-
togr. rögzítése cz. értekezését 1893-ban 
felolvasta a mathem. és phys. társulat 
közgyűlésén Budapesten. — Munkái: 1. 
Tánczoló asztalok és kopogó szellemek. 
Arad, 1883. — 2. Az anyag élete. Bpest, 
1884. (Különnyomat a Fővárosi Lapok-
ból.) — 3. A szakértői vélemény. Episod 
az aradi uj színház történetéből. Arad, 
1885. (* jegygyei.) — 4. Schoppetihauer 
rendszere. U. ott, 1886. — Szerkesztette 
a Tanszabadság cz. egyetemi hetilapot 
Bárczi (Brix) Ivánnal együtt 1879-ben 
Budapesten. — Álneve s jegyei: Tibur-
tius és F. D. az Alföldben és Arad Vidé-
kében. 

lakatos Ottó, A r a d T ö r t é n e t e I I I . 50. 1. — 
Budapesti V. ker. polg. keresk. iskola Értesítője 
1891. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fényes Elek (csokaji), a m. tud. aka-
démia levelező tagja és több megye tábla-
bírája, F. Antal közbirtokos és Máriássy 
Éva fia, szül. 1807. júl. 7. Csokajon 
Biharmegyében ; a gymnasiumot 1814-től 
a debreczeni kollégiumban járta; a böl-
cseleti tanfolyamot 1822—24-ig Nagyvá-
radon, a jogot pedig 1824 —26-ig Pozsony-
ban végezte ; ugyanott maradt jogi gya-
korlaton is. Itt ismerkedett meg Eisele 
özvegy tiszttartóné házánál annak Zsófia 
nevű leányával, kit. miután 1828-ban le-
tette az ügyvédi censurát, nőül vett. 
1860-ban mint távollevő követe jelen volt 
a pozsonyi országgyűlésen. Atyja 1831-
ben meghalt; ekkor megosztozkodott test-
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véreivel a családi birtokon és birtokrészét 
Lajos testvérének adta zálogba, ő maga 
pedig a pozsonymegyei Sárosfán bérelt 
birtokot és azon gazdálkodott. Irodalmi 
hajlamai csakhamar elvonták a mező-
gazdaságtól, mely mindinkább hanyat-
lásnak indult. Már Sárosfáról kezdte be-
utazni az országot adatgyűjtési szándék-
ból, sőt ott fogott legelső nagy munká-
jának Írásába is ; s midőn ezt nyomtatni 
kezdték, 1836-ban végleg Pestre költözött. 
Pesten a politikai, irodalmi s társas élet 
központján, itt tartózkodása első éveiben 
még mindig s úgyszólván kizárólag az 
irodalomnak élt. 1837. szept. 7. a m. 
tud. akadémia levelező tagjává, 1843. 
jún. 3. az országos magyar gazdasági 
egyesület előadójává választotta (miről 
az 1847. márcz. 20. közgyűlésen mon-
dott le). Itt ismerkedett meg az ország 
legkiválóbb férfiaival; itt tanulta gyakor-
latilag megismerni a társulásban rejlő 
erőt, melyet azután átvitt az irodalmi, 
majd az abból keletkezett pesti, utóbb 
ellenzéki és radikális körbe, melynek el-
nöke volt. E körben ő volt a szabadelvű 
mozgalmak vezére, Társadalmi befolyása 
s tekintélye ekkor érte el fénypontját; 
bizalmat gerjesztő modora, széles isme-
retei által nagy környezetet gyűjtött ma-
gának, mely fölött szellemi felsőséget 
gyakorolt. A magyar iparegyesület ala-
kításában, azután (mint választmányi tag) 
vezetésében, az ez által rendezett iskolák, 
iparműkiállítások szervezésében, az iparos 
statistikai adatok gyűjtésében sat. szor-
galmasan részt vett és 1847-ben ennek 
aligazgatójává megválasztatván, egyúttal 
annak közlönyét is szerkesztette. Nagy 
része volt az ezen egyesület kapcsán ke-
letkezett védegylet és gyáralapító társa-
ság alakításában, szervezésében és veze-
tésében. Más irányban is igen erélyes 
társadalmi működést fejtett ki; igy főkép 
ó' általa alakult 1842-ben Pesten egy irói 
kör. melyből csakhamar az ő vezetése 
mellett a Nemzeti kör fejlett ki, melynek 

alelnöke volt. Mint ily minden irányú 
befolyásos férfiú döntő szerepet vitt Kos-
suthnak 18i7-ben országgyűlési képvi-
selővé való választásakor Pestmegyében. 
1848 elején a könyvkiadó egyesületnek 
elnöke volt; ugyanekkor a gödöllői ke-
rületben mint jelölt lépett föl, azonban 
Beniczky Ödön ellenében megbukott. A 
nemesség megadóztatása kérdésében Szé-
chenyi ő benne is hű követőre talált, a 
ki kutatni kezdte hátramaradásunk okait. 
Midőn az első magyar felelős minisztérium 
megalakult, Szemere Bertalan belügymi-
niszter osztálytanácsosnak nevezte ki s 
az országos statisztikai hivatalnak szer-
vezésével és vezetésével bizta meg, mely 
hivatalt 1848. máj. szervezte, maga mellé 
vévén Palugyay Imrét, Galgóczy Károlyt, 
Jerney Janost. és Kőváry Lászlót és benne 
mindaddig működött, mig a kormány 
Szegedre tette át székhelyét. 1849-ben 
mint a vészbíróság elnöke működött; 
azonban szigorú jelleme mellett is kö-
nyörületes vala és soha senkit halálra 
nem itélt. Mindamellett sem kerülte ki 

I sorsát és a szabadságharcz legyőzetése 
után egyik első volt a proscriptusok so-
rában. A Haynau-féle boszúállás első 
idejében félrevonult és Biharban bujdo-
kolt, leginkább Csokajon, testvéreinél, 
különösen F. Józsefnél. Itt barátja Erdélyi 
Ferencz ref. lelkész szőllejében lappan-
gott az Antal-hegyen. Miután az üldöz-
tetés némileg gyérült, 1849. okt. önkén-
tesenjelentkezett Pesten és az uj-épületbe 
került, honnét főleg Kossalko János hadi 
törvényszéki államügyész hathatós gyá-
molítása mellett kevéssel rá büntetlenül 
megmenekült. Megnyugodván némileg az 
idők, újra visszatért régi irodalmi foglal-
kozásához. Magánügyei már nem voltak 
fényesek, régi barátjainak és magasabb 
állású pártfogóinak legnagyobb részét 
elsodorta a szabadságharcz szomorú be-
fejezése ; F. csupán tollára szorult. 1854-
ben eladván gödöllői birtokát, visszaköl-
tözött Pestre. A társadalom és nemzet-
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gazdaság terén gyakorlatilag is kezdett 
működni s a biztosítási eszmével foglal-
kozott. Midőn 1857-ben az első általános 
magyar biztosítási társulat alakult, szá-
mos ez ügyben irt czikkek által lénye-
gesen járult az eszmék tisztázásához s 
érdemeket szerezve körülötte, titkárrá s 
az életbiztosítási ügyosztály főnökévé 
választatott. Kidolgozta az élettartam és 
halálozási valószínűség táblázatait. Később 
azonban az intézet vezérigazgatójával, 
ki ellen hírlapi polémiát is folytatott, 
többféle súrlódásai voltak, melyek az ő 
lemondását vonták maga után. 1860 táján, 
mikor a nemzeti küzdelem megindult és 
Ausztria szakirodalmi emberei a számokat 
is kezdték ellenünk fordítani, F. újra kiállt 
a síkra, küzdött érvekkel, harczolt szá-
mokkal és segítette halomra dönteni az 
ellenünk felhozott hamis állításokat ; de 
a negyvenes évek bátor vezérférfiának 
szerepére többé fel nem küzdheté magát. 
A hatvanas évek elején az akkori kor-
mány magyar hivatalos lapjának, a Sür-
gönynek volt főmunkatársa ; de azonkívül 
a konzervatív Pesti Hirnök számára is 
irt czikkeket. E két lappal levő viszonya 
F. hírnevét sok évre behomályosítá, hosszú 
időn át a politikailag halottak közé 
soroztatott és társadalmi állása is ha-
nyatlásnak indul; egészen rehabilitálnia 
magát soha sem sikerült. Az öregedő 
férfiú minden biztos állás nélkül maradt; 
pusztán tollára volt utalva: de ez nem 
tarthatá őt el; kezdetben családja s né-
hány barátja, majd az irói segélyegylet 
segítette. Később Gorove miniszter jó-
akaratából tiszteletdíj czímén némi nyug-
díjat élvezett. Csengery Antal alelnök 
ajánlatára az akadémia statisztikai és 
nemzetgazdasági bizottsága is megbízta 
munkával. A m. tud. akadémia 1858-ban 
rendes tagjának megválasztotta, ezek 
sorából azonban ismét kitörölte; reá egye-
dül alkalmazta az alapszabályok teljes 
szigorát, mert kötelességszerű székfoglaló-
ját tíz év alatt sem tartotta meg. Meg-

halt, hosszas betegségtől és szenvedéstől 
megtörve csaknem nyomorban. 1876. 
júl. 23. Uj-Pesten. Ernlékbeszédet Keleti 
Károly tartott fölötte 1877. nov. 26. a 
m. tud. akadémia összes ülésében. — 
Czikkei az Ismertető boni s külföldi gaz-
daságban és kereskedésben cz. szaklap-
ban (1838. Melyek a magyar földmívelés 
főbb akadályai s hogy lehetne azon se-
gíteni? Ugyanez a Hasznos Mulatságokban 
is, Szentes mezőváros gazdasági tekintet-
ben, Békés vármegye gazdasági tekin-
tetben és könyvismertetés), a Társalkodó-
ban (1840. Jutalomtétel), a Tudomány-
tárban (Uj folyam XI. A magyar biro-
dalom népessége 1840-ben), a Pesti Hír-
lapban (1841. okt. 13. Bank és ősiség, 
decz. 25. Még egy szó Fogarasi bankjá-
ról), a M. Házi Barátban (1841—46. Út-
mutató Magyarországon át), a M. Gazdá-
ban (1842. A magyarországi kender- és 
lentermesztésről. 1843. Melyek Magyar-
országban főakadályai a gazdaság föl-
virágzásának s mikép lehetne azokat el-
hárítani, Miért emelkedett a selyemte-
nyésztés az ujabb időkben oly tetemesen 
Magyarországban s a hozzákapcsolt tar-
tományokban s mikép lehetne ez ipar-
ágat még jobban kiterjeszteni s a nép 
közt meggyökereztetni ? 1844. A föld-
birtoknak végnélküli feldarabolása, Ma-
gyar Gazdasági Egyesület, Központi egye-
sületi munkálkodások, 1845. Figyelmez-
tetés a borkezelés ügyében a szőlősgaz-
dákhoz, Az 1846. Mezei Naptárról, 1846. 
A M. Gazdasági Egyesület szőlőmivelési 
szakosztálya), a Mezei Naptárban (1843 
—49. Magyarország földleírása), a Viertel-
jahrschrift aus und für Ungarnban (Lipcse, 
1843. II. Ein Haupthinderniss des Fort-
schrittes in Ungarn, dargestellt von dr. 
Ignatz Wildner), Előszó Vahot Imre M. 
föld és népei cz. munkájához, mely az 
ő és Luczenbacher János felügyelete mel-
lett szerkesztetett (Pest, 1846. Ugyanez 
németül is, a német kiadás 1. füzetében), 
a Hetilapban (1846. Nyilatkozat a magyar 
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rézvirág ügyében), a Honleányok Köny-
vében (1847. Értekezés), a Müller Gyula 
Nagy Naptárában (1854. Statistikai jegy- . 
zetek), a M. Sajtóban (1855. czikksoro-
zata a keleti kérdésről nagy figyelmet 
keltett, 1857. 14. 85. 139. 141. 142. sz. Az 
egészségügy állása Magyarországban, 169. 
170. sz. Ismét csak földbank, 174. sz. 
Nemzeti bank hypothecalis osztálya, 177. 
sz. Első magyar kertészeti egylet, 187. 
189. sat. sz. Az első m. ált. biztosítás, i 
229. sz. A pesti fürész- és gyalugyár, 
242. sz. A mostani pénzkrizisről), a Pesti 
Naplóban (1855. 57. 58. sz. Községi szer-
kezet, 62—64. sz. Eszmék a tagosításról, 
II. 1 vezérczikk, 4. sz. Az ausztriai biro-
dalom pénzügye, 205. sz. Nemzetgazda-
sági levelek, 485. 488. 493. 497. sz. Ész-
revételek gr. Dessewffy Emit ily czímű 
munkájára: A fenforgó ausztriai pénz-
kérdésekről), a Budapesti Hírlapban (1856. 
183—185. sz. Czélszerű-e a föld feldara-
bolása ellen minimum törvényt hozni, 
215 — 217. sz. Tájékozás az ausztriai 
financz kérdések körül, 240—243. sz. M. 
biztosítási intézet átalakítása, 263. sz. Jég-
verés ellen biztosító új terv, 1857. 10. 
14. 19. sat. sz. Nemzetgazdasági levelek, 
132. sz. Első m. általános biztosító tár-
sulat, 134. 138. 145. sz. Figyelmeztetés 
az alföldi átokra), a Nemzeti Képes Nap-
tárban (1856. Az olaszországi hadjárat 
1848-ban és 1849-ben. Az európai öt 
nagy hatalmasság alaperejének összeha-
sonlítása). a Falusi Gazdában (1856—57. 
Jelentés a Falusi Gazda füzetei számára 
beküldött pályaművek bírálatáról, A ma-
gyarországi országutak állapota, A föld-
birtok feldarabolásáról. Borászat, Jelentés 
a falusi gazdasszonyi dij ügyében, Utó-
lagos jelentés a cselédjutalmakról, 1858. 
Párhuzam a temesvári és magyar gazda-
sági egyesület közt), a Nemzeti Színházi 
Nyugdíj-Intézeti Naptárban (1858. Endre 
m. kir. herczeg meggyilkoltatása Nápoly-
ban 1345. szept. 18.), az Emich Nagy 
Képes Naptárában (1860. Veszprém), a 

Pesti Hírnökben (1860. 191. sz. Most nem 
kellenek politikai pártok Magyarország-
ban. 193. sz. Miképen választassanak a 
követek a jövő országgyűlésre, 196. sz. 
Hazai közügyek, Irány és vezérczikkek. 
különösen decz. 16., 1861—62. Czikkek. 
különösen 1847. és 1848. cz., Igaz-e, 
hogy mi magyarok kevés adót fizetünk. 
8. sz. Adókivetés lélekszám és földterület 
után, 136. sz. Nyílt válasz Szemere Ber-
talan ur nyílt levelére), a Honvédek 
Könyvében (1861. Arad ostroma), a Sür-
gönyben (mely lapnak főmunkatársa és 
segédszerkesztője volt, 1861. decz 1—7. 
A magyarországi gabonakereskedés, decz. 
18—22. Szabadverseny az ipar és keres-
kedelem mezején), a Magyarország Ké-
pekben czímű gyűjteményes vállalatban 
(1868. Bonyhád és vidéke. Likavai vár-
rom) és a M. Újságban (1870. több czikk, 
különösen 154. sz. Észrevételek Magyar-
ország 1870. népességének táblázataira), 
a Statistikai és Nemzetgazdasági Közle-
ményekben (III. 1867. Párhuzam egyfelől 
a magyar koronái birodalom, másfelől az 
ausztriai német, lengyel és cseh koronái 
országok közt). — Munkái: 1. 1Magyar-
országnak s a hozzá kapcsolt tartomá-
nyoknak mostani állapotja statistikai és 
geographiai tekintetben. Pest, 1836—40. 
Hat kötet. (A m. tud. akadémia 1840. 
szept. 8. 200 arany jutalomra érdemesí-
tette. Ism. Tud. Gyűjt. 1836. IX. Száza-
dunk 1838. 69. sz., 2. jav. kiadás. U. ott, 
1841. Öt kötetben) — 2. Magyarország 
statistikája. U. ott, 1842—43. Három 
kötet. (1843-ban ezen munkájának szintén 
oda ítéltetett az akadémiai nagyjutalom, 
csakhogy ekkor felét Garai Versei kap-
ták.) — 3. Közönséges kézi és oskolai 
Atlas a legújabb határozatok szerint, a 
hazai ifjúság, tanítók számára, valamint 
az otthoni használatra. U. ott, 1843. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1844. 46—49. 
sz.) — 4. Hallgassuk meg a másik 
félt is! vagy a dunamelléki helv. hitv. 
egyházkerületbeni superintendensválasz-
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tás, vonatkozólag a Kecskeméten, 1843-
ban nyomatott Cs. J. betűjegyes röpiratra. 
U. ott, 1843. — 5. Statistik des König-
reichs Ungarn. U. ott, 1843—44. Két 
kötet. — 6. Magyarország hátramara-
dása ügyében felelet dr. Wildner Ignácz 
úrnak. Lipcse, 1844. — 7. Magyarország 
leírása. Pest. 1847. Két rész — 8. Ma-
gyar gazdatiszti névtár 1848. szökö 
évre. U. ott. 1847. — 9. A magyar biro-
dalom statistikai, geographiai és történeti 
tekintetben. . I. kötet. Komárom vár-
megye. U. ott, 1848. (Több nem jelent 
meg.) — 10. Magyarország geographiai 
szótára... U. ott, 1851. Négy kötet.— 
11. Ungarn im Vormärz. Nach Grund-
kräften. Verfassung, Verwaltung und Kul-
tur dargestellt. Aus dem Ungarischen. 
Leipzig, 1851. — 12. A török birodalom 
leirása, történeti, statistikai és geogra-
phiai tekintetben. Pest, 1854. (Ism. Va-
sárnapi Újság 3. sz. Budapesti Hirlap 
367. sz.) — 13. Az orosz-török háború 
történeti jegyzetekkel, okiratokkal s sze-
replő jelesb férfiak, vezérek életrajzával, 
földabroszokkal és ütközeti térképekkel 
fölvilágosítva. U. ott, 1854. Két kötet. 
(Ism. Pesti Napló 53. szám.) — 14. 
Földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban. 
A cs. kir. osztrák algymnasiumok és 
alreáliskolák számára, irta Bellinger J., 
németből ford. U. ott, 1854. (6. kiadás 
1869. 7. jav. kiadás. 1872. U. ott, 8. k. 
1876. ••). k. 1881. Bpest.) — 15. Gazda-
sági Naptár 1855-re. U. ott. — 16. Jelen-
korunk. Európa jelen hadi és polgári 
eseményeinek hű rajza s ezek fejtegetése 
jövendőnk érdekében. U. ott, 1855. — 

17. Utasások az északi sarkvidéken. U. 
ott, 1856. (Vasárnapi Könyvtár I. 7.) — 
18. Az ausztriai birodalom statisti-
kája és földrajzi leirása. U. ott, 1857. 
Két rész egy kötetben. (Ism. P. Napló 
94. 97. sz.). — 19. Szigetvár ostroma. 
U. ott, 1857. (Vasárnapi Könyvtár II. 10. 
4. kiadás. Bpest. 1890.) — 20. Szózat a 
magyar biztosító társulat érdekében. 

Bécs, 1859. — 21. Magyarország 1859-
ben, statistikai, birtokviszonyi és topog-
raphiai szempontbol. Részletes és ki-
merítő leirása az egyes vármegyéknek, 
s azokban a 100 holdnál többet biró 
birtokosoknak, s szolgabírói járások sze-
rint az egyes városoknak, mezővárosok-
nak, faluknak és pusztáknak . . . U. ott, 
1859-60. I. kötet, 7 füzet (Trencsén. 
Szolnok, Dél-Bihar. Sáros, Észak-Bihar, 
Komárom, Győr és Esztergom vármegyék. 
Ismert. Nép Újsága 1859. Ugyanez néme-
tül 1. füzet Szolnoker Comitat. Több nem 
jelent meg.) — 22. A magyar elem s 
ellenesei. U. ott, 1860. — 23. Magyar-
ország ismertetése statistikai, földirati 
s történelmi szempontból. I. kötet: Du-
nántúli kerület. U. ott, 1866. Két szakasz. 
— 24. Az ausztriai birodalom statisti-
kája és földrajzi leirása. U. ott, 1867. — 
25. A magyar birodalom nemzetiségei 
és ezek száma vármegyék és járások 
szerint. U. ott, 1867. (Értek, a tört. tud. 
oszt. köréből I. 4. sz.) — 26. Párhuzam 
egyfelől a * magyar koronái birodalom 
másfelől az austriai német, lengyel és 
cseh koronái országok közt. U. ott, 1867. 
^Statistikai és nemzetgazdasági Közlemé-
nyek III.) — 27. A magyar birodalom 
vasúti, gőzhajózási, postai- s távirati tér-
képe. U. ott, 1868. — Kiadta Erdélyi 
Jánosnak, a gróf Károlyi-család elhunyt 
igazgatójának hátrahagyott kéziratát : 
Nemzeti iparunk cz. (Pest, 1843.) bővítve 
s jegyzetekkel kisérve. — Közreműködött: 
az Ujabbkori Ismeretek Táránál és az 
Egyetemes M. Encyclopaediánál és A 
magyar korona Helységnévtára (Pest, 
1873.) szerkesztésében. Az Ujabb Nem-
zeti Könyvtárnak (Pest, 1852—53) egyik 
kiadója volt. — Szerkesztette az Ismer-
tető honi s külföldi gazdaságban és ke-
reskedésben cz. szaklapot 1838—39-ben, 
a gazdasági egyesület által kiadott Mezei 
Naptárt 1845—4-8-ra, midőn az 60 ezer 
példányban nyomatott, a Hetilapot, az 
iparegyesület közlönyét 1847. júl. 27-től 
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1848. ápr. 28-ig, mikor a lap megszűnt, 
a Falusi Gazdát 1856—57-ben. összesen 
16 füzetet Pesten. — Levele Czuczor 
Gergelyhez. Pest, 1844 ápr. 13. (Figyelő 
XVII.) — Kéziratai: Magyarország geogra-
phiai kézikönyve 1844—45., A magyar 
adórendszer 1844—55.. Magyarország és 
Erdély népessége 1857-ben (az országos 
statisztikai könyvtárban van eredeti kéz- j 
iratban.) — Arczképe kőnyomat, rajzolta 
Barabás Miklós, nyomt. Walzel Pesten, 
a P. Divatlap mellett 1846-ban jelent meg. 

Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 
68. 1. — Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Meyer, 
Das grosse Conversa t ions - Lex ikon 1845. 
S u p p l . I I I . 516. 1. — Pesti Divatlap 1846. 11. 
SZ. a r c z k . -— Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . — 
.\ouvelle Biographie Generale. P a r i s , 1853. X V I I . 
350. — Vasárnapi Újság 1855. 40. SZ. a r c z k . 
1876. 31. SZ. a r c z k . — Ferenczy é s Danielik, 
M a g y a r í r ó k I . — Magyar írók Arczképcsar-
noka. P e s t , 1858. a r c z k . — Illustrirte Zeitung. 
L e i p z i g , 1858. 760. SZ. a r c z k . — Magyarország 
és a Nagyvilág 1876. 31. SZ. a r c z k . — Egyetemes 
M. Encyclopaedia V I I I . — Kelet Népe 1876. 245. 
246. SZ. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Keleti 
Károly, F. E. emlékezete . Bpest , 1878. (Ér te -
k e z é s e k a t á r s a d , t u d . k ö r V. 2.) — Galgóczy 
Károly, Az o r s z á g o s m. g a z d . e g y e s ü l e t E m -
l ékkönyve I I I . — Ortvay, Száz év egy hazai 
f ő i s k o l a é l e t é b ő l . B p e s t , 1884. 292. 1. —• Petrik 
Könyvészete és Bibl iogr . — Gyászjelentés . 

Fényes István (kállai), Debreczen vá-
rosa hites nótáriusa s 1686-ban taná-
csosa. — Munkája: Debreczen városának 
siralmas esetinek és keserves - gyászos 
passióinak rövid versekben lerajzolt con-
signatiója, Tekintetes Dobozi István úr 
főbiróságában 1675. decz. 6—22. (a M. 
Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben 1871. 
575—584. 1. bevezető magyarázattal ki-
adta Révész Imre.) — Kézirati munkája: 
Debreczen városának ez keresztyén Res-
publicának naponként árviz képpen ne-
vekedett, ez esztendő forgásiban végbe 
ment siralmas sorsainak, keserves meg-
bántódásinak, helytelen expensáinak, egy-
nehány versekbe foglalt Compendiuma. 
Anno Domini 1664. jan.—decz. Hozzá: 
Protocollum Civitatis Debrecinensis ab 

a. 1547—1610. (Utóbbi magyarul és la-
tinul, mindkettő másolatban megvan a 
m. n. múzeumban.) 

Fényes Kálmán, jogi doktor, ügyvéd, 
F. Dezső reáliskolai tanár bátyja, szül. 
1853. okt. 5. Aradon ; az algymnasiumot 
szülővárosában 1870-ben, a VII. osztályt 
1870—71-ben Rozsnyón, a VIII-at 1871 — 
72-ben ismét Aradon végezte ; a jogi tan-
folyamot a bécsi s budapesti egyetemen 
hallgatta; 1883-ban Aradon telepedett 
le. hol ügyvédkedik. — Szépirodalmi s 
méhészeti czikkeket irt 1872-től 1882-ig 
a Rozsnyói Híradóba, Gyakorlati Mező-
gazdába, Magyar Méhbe, Méhészeti La-
pokba. Alföldbe s az Arad és Vidékébe, 
végre a Vadászlapba (1886. Gödények 
Arad Vidékén.) — Munkája : Méhészeti 
mozaik. Arad, 1878. — Jegyei T—r és 
K. — Mint az aradi méhész-egylet tit-
kára szerkeszti az évi jelentéseket. 

M. Könyv-Szemle 1878. X X l . 1. — lakatos 
Ottó, Arad tö r t éne te I I I . 50. és önéletra jz i 
a d a t o k . 

Fényes Károly, ügyvéd. Arad város 
törvényhatósági képviselője, szül. 1821. 
aug. 26. Rozsnyón Gömörmegyében ; még 
gyermekkorában került Aradra, itt vé-
gezte iskoláit is. Kezdetben az egyházi 
pályára készült és a pesti papnevelő-
intézetbe ment ; felszentelés előtt azon-
ban kilépett, azután a jogot tanulta. 
Arad város törvényhatósági képviselője 
lett és a városi intézetek körül érdeme-
ket szerzett; a jótékony czélú egyletek 
és az iskolaügy egyik fő pártfogója volt. 
Meghalt 1884. máj. 16. Aradon. — Mint 
pesti papnövendék az iskola Munkála-
taiban A kath. egyház proselytismusa 
cz. tanulmányt fordította ; irt a Remellay 
Ifjúsági Lapjába (1864—65), a Hölgy-
világba, több vegyes tartalmú czikket, a 
Vasárnapi Újságba (1859. 1861.) és vá-
rosi és tanügyi czikkeket az aradi lapokba. 

Lakatos Oltó, A r a d T ö r t é n e t e I I I . 50. 1. — 
Szöllössij Károly é s E. Illés László, A z A l f ö l d 
első huszonö tév i f o l y a m a . Arad, 1886. — 
M. Sión 1889. 469. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

12. ív sajtó alá adatott 1893. szept. 26. 
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Fényes Samu, jogi doktor és ügyvéd-
jelölt. — Verescsagin cz. czikke jelent 
meg a Koszorúban (1886.) — Munkája: 
Jogfejlődés. Társadalmi tanulmány. Bpest, 
1893. 

Corvina 1893. 17. SZ. 

Fényi Gyula, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1845. jan. 9. Sopronban; a 
gymnasiumot szülővárosában jártas 1864. 
szept. 24. a Jézus-társaságba lépett. Fel-
sőbb iskoláit Pozsonyban, az innsbrucki 
egyetemen és részben Belgiumban vé-
gezte. Képesített tanár és jelenleg a 
Haynald-observatorium igazgatója Kalo-
csán. — Irt 16 czikket a Memorie della 
Societä degli Spectroscopisti Italiani-ba. 
(Róma, 1893-ig.) — Munkái: 1. A nap 
protuberancsidi. Bpest, 1886—92. (Hay-
nald-obszervatórium Közleményei I—VI. 
Ism. M. Állam 1893. 105. sz. dr. Pethő.) 
— 2. Meteorologiai észlelések. Kalocsa, 
1886—88. — 3. A nap fokozott tevé-
kenysége 1887-ben. Bpest, 1888. (Mathem. 
és term. Értesítő VII. 1.) 

T ó t h Mike szives közlése. 

Fenyő Sándor, hírlapíró, szül. 1864. 
márcz. 11. Budapesten ; itt végezte közép-
iskoláit és orvostant hallgatott, de már 
korán a hirlapirói pályára lépett. — 
1881-től 1885-ig az Egyetértésnek és 
1885-től 1891-ig a Pesti Naplónak volt 
belső dolgozótársa; utóbbinak egyszers-
mind segédszerkesztője; 1891-től kezdve 
a Magyar Hírlapnak, melynek megala-
pításában tevékeny része volt, felelős 
szerkesztője. Szerkesztette még a Sport 
Naptárt 1886-ra. Politikai, társadalmi és 
sport czikkeket irt az említett lapokon 
kivül, a Fővárosi Lapokba, M. Szalonba, 
A Hétbe sat. 

Vasárnapi Újság 1890. 38 . SZ. — Ország-Világ 
1892. 13. sz. arczk. és öné le t ra jz i ada tok . 

Fenyves Lajos, jogi doktor és ügyvéd, 
Fried Arnold népbanki főkönyvelő fia, 
szül. 1867. máj. 9. Munkácson; közép-
iskolai tanulmányait Munkácson és Ung-
várt kezdte, a gymnasium felsőbb osztá-

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

j lyait pedig a budapesti kegyesrendieknél 
végezte. A jogot első évben a kassai kir. 
jogakadémián hallgatta; azután a buda-
pesti egyetemen 1887-ben befejezte. 1889-
ben jogi doktori, 1891-ben ügyvédi ok-
levelet nyert el Budapesten. 1891. júl. 1 
óta gyakorló-ügyvéd Munkácson Bereg-
megyében. — Szerkeszti a Munkács és 
Vidéke cz. hetilapot 1892. szept. 25. óta. 
(Czikkei ezen lap minden számában helyi 
s vidéki kérdéseket tárgyalnak.) 

Önéletra jz i ada tok . 

Fenyvessy (Grünbaum) Adolf, az 
országgyűlési gyorsiroda főnöke, szül. 
1839. jan. J0. Zalaegerszegen; közép-
iskoláit Székesfehérvárt, Szombathelyen 
és Pesten végezte s 1858—59-ben a budai 
műegyetemet látogatta. 1859-ben a gyors-
irászattal kezdett foglalkozni; kiváló ér-
deme a Stolze-féle gyorsírásnak a magyar 
nyelvre való rendszeres átdolgozása; ezt 
tankönyvben és folyóiratban is terjesz-
tette. 1861 óta az országgyűlési gyors-
iroda tagja. 1862. jan. 24-től 1873. nov, 
20-ig a budapesti IV. ker. főreáliskolában 
a gyorsírás rendkívüli tanára volt. Buda-
pest egyesítése óta a fővárosi képviselő-
testületnek, valamint pénzügyi s köz-
élelmezési bizottságának is tagja. -— 
Czikket irt a Magyar Izraelitába (1867— 
68.), a Vasárnapi Újságba (1864. A gyors-
írásról, 1879. A Tisza szabályozása), az 
Orsz. Középtanodai Tanáregylet Közlö-
nyébe (III. 1870. A phonetika s etymo-
logia a gyorsírásban); a Pesti Napló 
közgazdasági vezérczikkirója volt 1873— 
90-ig ; több közgazdasági tanálmányt irt 
a Budapesti Szemlébe (1875. A tőkék 
háborúja, 1876. Magyarország kereske-
delmi mérlege, Tizenhárom év az osztrák 
nemzeti bank történetében és könyvism., 

1882. Vámjövedelem és fogyasztási adók, 
Deák Ferencz nemzetgazdasági nézetei, 
1883. Az első magyar vasút, 1884. Kül-
földi adótanulmányok, Az angol válasz-
tási reform, Túltermelés búzában és 
czukorban. Adósságok conversiója, 1886. 

13 
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A szeszmonopolium, 1887. Biztosítási 
politika. 1889. Közlekedési ügyeink fej-
lődése, Takarékpénztáraink; Könyvismer-
tetés, 1890. A pesti hazai takarékpénztár-
egyesület alapításának ötvenedik évfor-
dulóján) és a Nemzetgazdasági Szemlébe. 
— Munkái: 1. A gyorsírás a közép-
tanodákban. Pest, 1863. (Stolze elvei 
után. U. ott, második kiadás. 1869. 3. k. 
A magyar gyorsíró cz. U. ott, 1871. 4. k. 
Bpest, 5. k. U. ott, 1889.) — 2. Az uj 
vámtarifa. Bpest, 1878. (Különnyomat 
a P. Naplóból.) — 3. Az első magyar 
vasút története. U. ott. 1883. (Értekezések 
a nemzetgazdaságtan és statisztika kö-
réből I. 9.) — 4. Adósságok conversiója. 
U. ott, 1883. (Értek, a nemzetg. és stat. 
kör. II. 6.) — 5. Versicherungs-politik. 
U. ott, 1887. (Fordítás a Bud. Szemléből.) 
— 6. A pesti hazai első takarékpénztár-
egyesület ötven éves története 1840— 
1889. Az igazgatóság megbízásából. U. 
ott, 1890. (Ugyanez németül is. U. ott, 
1890.) -— Szerkesztette az Izraelita Köz-
lönyt 1868. ápr. 3-tól decz. 11-ig magyar 
és német nyelven. 

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 24. SZ. 
a r c z k . — Ney Ferencz, B u d a p e s t I V . k e r . fö-
r eá l t anoda E m l é k k ö n y v e . Bpest , 1880. 63. 1. 
— Déltnagyar országi Lapok 1882. 1G6. SZ. — 
Kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói. 
B p e s t , 1883. 37. 1. — Horváth Ignácz K ö n y v é -
s z e t e 1883. 1885. 1889—90. — M. Salon V I . 1886 
—S7. a r c z k . — M. Könyvészet 1890. — Acsády, 
A t l i e n a e u m K é z i L e x i k o n a I . — Gopcsa László, 
M. Gyors í rás Tör ténete . Bpest, 1893. 
Fenyvessy Ferencz. jogi doktor, or-

szággyűlési képviselő, F. Ferencz ügyvéd, 
több megyék táblabírája és Kutriba Mária 
fia, szül. 1855. szept. 9. Egerben; itt 
végezte középiskolai tanulmányait; a 
jogot Bécsben és Budapesten hallgatta ; 
részt vett az egyetemi s műegyetemi ol-
vasókör megalakításában. Jogi s állam-
tudományi doktori rangot nyert, majd 
ügyvédi diplomát. Időközben Esterházy 
Pál gróf Mór és Jenő fiainak jogtanítója 
lett, kikkel hosszabb utazást tett külföl-
dön és élénk részt vett Veszprémmegye 

politikai s társadalmi mozgalmaiban. 
Évek óta tagja Pápa város képviselő-
testületének, Veszprémmegye tiszteletbeli 
ügyésze, tagja a megye közigazgatási bi-
zottságának. elnöke a Balaton-egyletnek, 
választmányi tagja az országos képző-
művészeti társulatnak, a műbarátok kö-
rének ; elnöke a nemzeti színház nyug-
díjintézetének. az országos zenetanárok 
egyletének és a Liszt Ferencz-társaság-
nak ; alelnöke a pápai Jókai-körnek és 
a Dunántúli közművelődési egyesületnek. 
Képviselővé 1881-ben választatott meg 
az ugodi kerületben; 1881-ben az or-
szággyűlés egyik korjegyzője s 1882—83-
ban a ház rendes jegyzője volt. Tagja a 
képviselőház közoktatási bizottságának, 
melynek jegyzője is, a pénzügyi bizott-
ságnak, melynek a házban a közoktatási 
tárcza előadója, s tagja a delegatiónak. 
— Czikkeket irt a Jogtud. Közlönybe 
(1886. A párbérvita fejlődése és a curiai 
döntvény, 1888. A német büntető sta-
tisztika), a M, Salonba (1891. A legna-
gyobb mártyr, gr. Széchenyi István) sat. 
Felolvasásokat tartott jótékony és haza-
fias czélokra Veszprémben. Sopronban, 
Pápán, Győrött, Eperjesen és Székesfejér-
várt, melyek az ottani hírlapokban je-
lentek meg. — Munkái: 1. Közéletünk 
köréből. Pápa, 1881. (Vegyes czikkek. 
Tiszta jövedelme az irói segély-egyletre 
fordíttatott.) — 2. Beszédei- és felszó-
lalások az 1881—84. oi'szággvűlésen. 
U. ott, 1884. — 3. Fenyvessy Ferencz 
beszédei az 1884—87. országgyűlésen. 
Bpest, 1887. (Lenyomat a képviselőház 
naplójából.) — 4. Felső oktatásunk re-

; formja. Az ideális reform. A miniszter 
tervei. U. ott. 1889. (Ism. Bud. Szemle.) 
— 5. Felső oktatásunk reformja. Vá-
lasz az Egyetértésnek. Pester Lloydnak, 
Budapesti Szemlének és a Nemzetnek. 
U. ott, 1889. — 6. Széchényiről és 
Deákról, Ünnepi beszéd. U. ott. 1890. 
(Veszprémmegye díszközgyűlésén Szé-
chenyi és Deák arczképeinek ieleplezé-
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sén.) — 7. A görög nyelv tanításának, 
kérdése Magyarországban. U. ott. 1890. 
(Ism. Bud. Szemle. P. Napló 122. sz., 
a Hét 12. sz.) — 8. Széchenyi emléke-
zete. Ünnepi beszéd. U. ott, 1891. — 9. 
Fenyvessy Fer. beszédei az 1887—1892. 
országgyűlésen. U. ott, 1892. (Lenyomat 
a képviselőház naplójából.) — Szerkesz-
tette a Pápai Lapokat 1879. szept. 7-től 
1883-ig Horváth Lajossal, 1884-től 1892-ig 
egyedül; 1891. decz. 27. alapította a 
Magyar Újság cz. politikai napilapot, 
melynek tulajdonosa s főszerkesztője. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. 1884. 1886 
—87. 1889—90. — Veszprémi Független Hirlap 
1S89. 42. SZ. — Ország-Világ 1890. 51. S z á m 
a r c z k . — Dunántúli Képes Naptár 1892. 14. SZ. 
a r c z k . — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a -
n a c h . Bpest , 1892. 219. 1, — Acsády, At l ie-
n a e u m Kézi Lexikona I . 

Ferber Ferencz, kath. plébános, szül. 
1794-ben ; misés pappá 1819-ben szentel-
tetett föl; azután 12 évig káplán, 1831-től 
gyömörői (Zalam.), 1848-tól fogva pedig 
monostor-apáthii plébános volt. 1860-ban 
tapolczai-kerületi esperes lett és meg-
halt 1873-ban. — Gazdasági czikkei a 
M. Gazdában (1843. A kerék- vagyis 
tarlórépa tavaszszal vetve igen silány 
termése esetében hiányzó olcsó tápsze-
reket kipótolni, 1846. A belga lenter-
mesztés). 

Schematismus Weszprimiensis 1872. 

Ferber János, körmöczbányai szár-
mazású ; 1676-tól a lipcsei egyetemen 
tanult. — Munkája : De inaníbus pictu-
ris. Lipsiae, 1678. (Vitatkozás Jünger Já-
nos Frigyes elnöklete alatt.) 

Archiv X. H e r m a n n s t a d t , 1872. 394. 1. — 
Uj .V. Athen ás 546. 1. 

Fercsák Ferencz. L. Fertsák Ferencz. 
Fercsek József. L. Fertsek József. 
Ferdinandy Béla, segédtitkár a m. 

kir. honvédelmi minisztériumban, szül. 
1859. okt. 19. Hidas-Németiben köznemes 
családból; atyja Abaujmegye első alispánja, 
majd a 70-es években Kassa, Bártfa, 
Eperjes és Kis-Szeben főispánja volt; a 

kassai főreáliskolában tanult, 1875-től 
kezdve pedig a fővárosi reáliskolában, 
melyet 1878-ban bevégzett és a gymna-
siumi érettségi bizonyítványt is meg-
szerezvén, jogi tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte. 1879-ben mint egy 
éves önkéntes szolgált és 1880-ban tarta-
lékos hadnagygyá lett. 1882-ben a hon-
védelmi minisztériumban fogalmazó gya-
kornoknak neveztetett k i ; 1884. segéd-
fogalmazóvá, 1886. fogalmazóvá s 1893-
ban segédtitkárrá léptetteték elő. — A 
Vadász- és Versenylapba Fidibus álnév 
alatt sportczikkeket i r t ; 1891 őszén a 
magyar lovaregylet handicapperi állással 
tisztelte meg és azóta a sportirodalom-
nak él. A Kenyér cz. alkalmi albumban 
(1892) A művésznő cz. drámai monologja 
jelent meg. A szinműirás terén az első 
kísérletet 1887-ben A megtért cz. törté-
neti drámájával tette, mely a Karácsonyi-
pályázaton az akadémia részéről dicséret-
ben részesült; 1891-ben a Kóczán-pályá-
zatra benyújtott A koronáért cz. történelmi 
drámája a 100 arany pályadíjat nyerte. 

Akadémiai Értesítő 1891. 733. 1. é s ö c s c s é -
nek F . Gé jzának szives közlése. 

Ferdinandy Géjza, jogi doktor, fogal-
mazó a m. kir. honvédelmi miniszté-
riumban, előbbinek testvér-öcscse. szül. 
1864. jún. 10. Kassán; iskoláit szülő-
városában kezdette, 1875-től, a mikor 
atyja a fővárosba költözött, a budapesti 
II. ker. főgymnasiumban és a kegyesren-
dieknél folytatta, az V. ker. főgymna-
siumban pedig bevégezte. Előszeretettel 
foglalkozott a mennyiségtan és történe-
lemmel, mert katonai pályára készült. 
Az 1882-ik évben megkezdett katonai 
szolgálat alatt azonban, melyet a 24. 
vadászzászlóaljnál töltött, ezen pályától 
kedvét vesztvén, tartalékos hadnagyi 
ranggal a jogi tanulmányokra adta ma-
gát. melyeket a budapesti egyetemen vég-
zett. 1886-ban a m. kir. honvédelmi mi-
nisztériumban fogalmazó gyakornok lett; 

1 1889-ben segédfogalmazóvá, 1890-ben 
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pedig fogalmazóvá neveztetett ki. 1887-
ben jogi doktorrá avatták föl. — Érte-
kezései : a Ludovica Akadémia Közlö-
nyében (1890. Tájékozódás a terepen 
térkép és segédeszközök nélkül és A 
gyalogság kiképzése lovasság ellen), az 
Athenaeumban (1893. A koronázás és 
annak közjogi jelentősége). — Munkája: 
Magyarország közjogi viszonya Ausz-
triához és annak történelmi fejlődése. 
Bpest, 1892. (Élőbeszédet irt hozzá Vé-
csey Tamás egyetemi tanár. Ism. Buda-
pesti Szemle.) 

,)/. Hírlap 1892. 54. sz. és önéle t r . ada tok . 

Ferdős (Fördős), Dávid, (szenczi), ev. 
ref. tanár Gyönkön. — Munkái: 1. Tisz-
telet oltára, melyet emelt Báthory Gábor-
nak püspöki felszentelésekor. Veszprém, 
1814. — 2. Császári kir. főherczeg 
József Magyarország nádorispánjának és 
Hermine Anhalt-Bernburg-Schaumhurgi 
fejedelmi herczegasszonvnak lakodalma-
kor való öröm. Pest, 1815. (Költemény.) 
— 3. Külömb külömbféle versek. Egy-
szer másszor Írogatta, s most közre-
bocsátja. . . Gyönkön. Pest, 1817. (U. ott, 
1818. és Debreczen, 1827.) — Kiadta 
Kovács József verseit (Pest, 1817.) — 
Kézirati munkája : Keserv Horváth Ádám 
halálán. Kőröshegy, 1820. (Költemény, a 
m. n. múzeumban.) 

Figyelő I I . 1877. — Petrik B i b l i o g r . 

Ferencsevics István, zombori szárma-
zású, plébános volt szülővárosában, hol 
1800. jan. 20. meghalt. — Kézirati mun-
kája : Poslovice i zagonetka (szerb nép-
dalok, közmondások és talányok), melyek-
ből Athanackoviő mutatványokat közölt 
Davidovic szerb hírlapjában (1818. 83. sz.) 

Safarik, G-eschichte der süds lav i schen Li-
t e ra tu r I I I . 329. 377. 1. 

Ferencsik Károly, néptanító Kis-Kun-
Halason, ki magát a kör tudorának és 
doktorának nevezi ; 34 éves korában 
fogott a geometria titkaiba való behato-
láshoz, csakhamar hadat izent ezen tu-
domány összes korifeusainak és regulái-

nak és előfizetést hirdetett: A kör négy-
szögítéséről cz. munkájára, mely rövid 
idő múlva meg fog jelenni. 

V. Állam 1893. 128. SZ. 

Ferencsik Máté, bölcseleti doktor, esz-
tergom-egyházmegyei pap, krasznahor-
kai árvamegyei származású; 1728-ban 
a Szelepcsényi-papnevelő tagja s 1731-
ben 3. éves theologus volt Nagyszombat-
ban. — Munkája : Defendit Universam. 
Tyrnaviae, 1728. 

Ferencsik Sámuel. L. Ferjencsik 
Sámuel. 

Ferencz József, (kilyéni) unitárius püs-
pök, kir. tanácsos, szül. 1835. aug. 10. 
Alparéten Belső-Szolnokmegyében; isko-
láit a kolozsvári unitáriusok főiskolájá-
ban végezte 1855-ben; ugyanezen évben 
pappá szenteltetett és két évig segédpap 
volt a kolozsvári unitárius ekklézsiában. 
1857-ben a vallásközönség költségén kül-
földi akadémiákra küldetett, hol két évet 
töltött Göttingában és Berlinben; egy-
szersmind nagyobb körutat tett Belgium-
ban, Francziaországban és Angolország-
ban ; ez utóbbi helyen Londonban az 
angol unitáriusok 1859. közgyűlésén egy-
házának is képviselője volt. Ugyanezen 
évben a kolozsvári unitárius egyház meg-
választotta másod papjának s vallás-
közönsége a kolozsvári főiskola mellé 
rendes tanárnak alkalmazta; ez utóbbi 
állomásra már külföldre menetele előtt 
1857-ben megválasztatott. 1861-ben a 
kolozsvári ekklézsia rendes papja, 1876-
ban püspök, 1878-ban kir. tanácsos lett. 
1884-ben a toroczkói kerület ország-
gyűlési képviselőnek választotta. Dávid 
Ferencz első unitárius püspök halálának 
évfordulójára, 1879-re egyházi és iskolai 
czélokra 10,000 frtot gyűjtött és adott át 
alapítványúl egyházának. — Czikkei a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1864. Az 
unitáriusok nem Socinianusok, Nyilt 
válasz Molnár Aladár urnák, 1868. Uni-
táriusok az 1868. évi költségvetésben, 
1869. A vallási törvényekhez, 1870. Az, 
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egyetem kérdéséhez, 1872. Az unitaris-
mus a debreczeni theol. kathedra ítélő-
széke előtt, Észrevételek Védszó az uni-
tarismus ellen cz. czikkre. 188^. Emléke-
zés Török Pálra sat.), a Kolozsvári Köz-
lönyben (1871. Jókai Mór Schmidt Julian 
után ford., 1872. Egy álom, Esquiros Alf. 
Emil de XIX. siécle cz. művéből ford., 
Kant Immanuel, az Inquirer angol heti-
lapból, 1882. Az öngyilkosság Morselli 
után), a M. Polgárban (1872. Maximilián, 
mexikói császár bukása, 1883. Házasság 
katholikusok és unitáriusok között, 1884. 
A férfi hitvallás Revue des Deux Mondes 
után ford.), a kolozsvári Hölgyfutárban 
(1877. Narcissus. rege angolból ford.), a 
Honban (1873. 232. sz. Még egyszer az 
unitárius iskolák), a Vasárnapi Újságban 
(1874. Dávid Ferencz és a szombatosság.) 
Dolgozott még az Erdélyi Prot. Közlönybe 
•s a Kovács Albert által szerkesztett Egy-
házi Reformba. — Munkái: 1. Gróf 
Széchenyi István a nemzeti bölcs em-
léke egy könyörgésben és egyházi beszéd-
ben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozs-
vári templomában tartott gyász isteni 
tisztelet alkalmával mondott. (Kolozsvár), 
1860. — 2. Unitárius káté tekintettel 
a konfirmácziói vallástanításra. Kolozs-
vár, 1864. (2. kiadás 1869. 3. k. 1875. 
u. ott.) — 3. Első nyilvános unitárius 
isteni tisztelet Pesten. Az ev. ref. tan-
intézetének tanácsteremében jún. 13. Pest, 
1869. (2. kiadás, 1868. 3. k. 1871. U. 
ott, 4. k. 1874. Bpest.) — 4. Egy békés 
érzületű uralkodó képe. Egyházi beszéd 
és ima V. Ferdinánd gyásztiszteletére. 
Kolozsvár, 1875. — 5. Gyászkoszorú 
nagy-ajtai Kriza János unit. püspök 
koporsójára téve. U. ott, 1875. — 6. 
Unitárius kis tükör, vagy is az uni-
tárius egyház története, hitelvei, egyház-
alkotmánya és szertartásai. U. ott, 1875. 
(2. kiadás 1881. U. ott. Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1883. Németül Lehmann 
Róbert által ford. Bpest, 1879.) — 7. 
Unitárius isteni tisztelet okt. 22. 1876. 

Budapesten az ág. hitv. főgymn. nagy 
termében. U. ott, 1877. — 8. A vallás 
kiilformáinak befolyása a hitéletre. 
Kecskemét, 1876. — 9. Egyházszertar-
tási dolgozatok. (Agenda.) Bpest, 1878. 
— 10. Ima Kaali Nagy Elek nyug. 
min. tanásos s az unitárius valláskö-
zönség főgondnoka koporsójánál Kolozs-
várt jan. 9. Kolozsvár, 1878. — 11. 
Vallásos dolgokról. (Párbeszéd.) U. ott, 
1890. (Dávid Ferencz-egylet Kiadványai 
IX. sz. Felolvasások 2. kötet 1. sz.) — 
12. Channinci Ellery Vilmos váloga-
tott müvei. Angolból ford. Kolozsvár, 
1870—81. Hat kötet. (Többekkel együtt.) 
Számos egyházi, zsinati és temetési be-
széd. — Szerkesztette a Keresztény Mag-
vető cz. egyházi folyóiratot 1867-től 1876-ig. 
(E folyóiratban 1861-től 1893-ig szintén 
több részint eredeti, részint angolból for-
dított munkálata van : egyházi dolgoza-
tok, életrajzok, könyvismertetések, egy-
házi szemlék sat.) 

Vasárnapi Újság 1876. 40. sz. arczl i . (Szász 
K á r o l y . ) — Prot. Uj Képes Naptár 1878. a r c z k . 
— Petrik Könyvésze te és Bibl iogr . —J I . Kiiny 
vészét 1876—1890. — Halász Sándor. O r s z á g -
gyűlés i Almanach . 1886. Képvise lőház 50. 1. 
— Unitárius Közlöny 1890. a rczk . (Boros Gy.) 
és öné le t ra jz i ada tok . 

Ferencz Károly. — Munkái: 1. Press-
burgs blutige Osterfeier. Ausführliche 
Beschreibung aller Vorfälle in Pressburg 
in der Osterwoche 1848., mit allen darauf 
bezüglichen Magistrats-, Ministerialver-
ordnungen und Erlasse, wie auch die 
Publikation des Standrechts. Pressburg. 
1848. — 2. Flugblätter aus Oesterreich 
und Ungarn. Deutsch-, ungarisch- und 
slavischen Volksinteressen gewidmet. U. 
ott, 1848. öt füzet. 

Petrik Bib l iographiá ja . 

Ferenczfi Lörincz, II. Ferdinánd király 
magyar udvari titkára. — Munkája : Can-
tica et idyllia P. Francisci Montmorenie 
S. I. Viennae, 1632. (Sennyei István győri 
püspöknek ajánlva.) 

Katona. His tór ia Critica XXXI. 824. I. 
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Ferenczy Alajos, bölcseleti doktor és 
középiskolai tanár, szül. 1845. jún. 5. 
Gyergyó-Kilényfalván ; 1867. szept. 8. a 
kegyes-tanítórendbe lépett, 1871. aug. 17. 
áldozópappá szenteltetett föl ; tanított 
1868—78-ig a kolozsvári gymnasiumban; 
azután kilépett a rendből és 1879. aug. 11. 
a zentai városi községi algymnasiumhoz 
nevezték ki, hol azóta a bölcseletet és 
magyar nyelvet tanítja. — Programm-
értekezései a kolozsvári r. k. gymnasium 
Értesítőjében (1874. Némely alapnézetek 
az ismeretek eredete körül. Noetikai tanul-
mány, 1876. A logica történelmi fejlődé-
sének főbb mozzanatai, különnyomatban 
is, 1878. A «fenséges» philosophiája), a 
zentai községi algymnasium Értesítőjé-
ben (1883. Arany János élete, 1890. Út-
mutató tanítványaimnak szünidei olvas-
gatásra) ; irt költeményeket és Az uj 
ucháczius cz. színművet, melyet a kolozs-
vári színházban elő is adtak. 

Kegyesrendiek Névtára 187C—77. — Szöllőssy 
Károly, Szerzetes R e n d e k II. 26. 1. — Wutz 
Névkönyve . 
Ferenczi András (medeséri), maros-

vásárhelyi plébános. — Munkái: 1. A 
mise uj testamentomi áldozat, melyet 
.Marus-Vásárhely nemes szabad kir. vá-
rossában úr napján élő nyelvel bizonyított. 
Szeben, 1780. — 2. Igazság és kegyel-
messég. Mária Theresiának felséges öz-
vegy császárnénak. . . legfőbb, és tulaj-
donabb czimeres erkölcsei, melyeket az 
Ur Istennek szent oltárain három napok 
alatt azon királyi fejedelmi felség nagy 
lelkének örök boldogulásáért szent áldo-
zatoknak buzgó bémutatása után halotti 
tisztelettel magasztalt. U. ott, 1781. — 
3. A régi igaz, az az: A római katolika 
hitnek az apostoli tudományban virágzó 
igazsága. Kolozsvár, 1785. 

Ballagi Géza, Po l i t ika i I roda lom 96. 1. — 
Petrik B ib l i og raph i á j a . 
Ferenczy Béla, cs. és kir. sorhajó- 1 

hadnagy, szül. 1857. febr. 21. Erdőbényén j 
Zemplénmegyében kisbirtokos családból; : 
két gymnasiumi osztályt Iglón és Buda- ' 

pesten, két reálosztályt Kassán végzett. 
Az 1870—71. tanévben a fiumei hadi-
tengerészeti akadémiába lépett, honnan 
1875-ben mint, másodosztályú tengerész-
hadapród osztatott be a hadi tengerészeti 
szolgálatba. Ekkor több utazást tett Észak-
és Délamerikába meg Dél-Afrikába. A 
tiszti vizsgálat után főhadnagy lett. Az-
után tett utazásai közt legkiválóbb egy 
torpedo naszádon 1885-ben Polából Buda-
pestre és a Duna hadi corvetten Észak-
Amerikába s Észak-Európa tengeri váro-
saiba. 1886-ban sorhajó-hadnagygyá lép-
tettetett elő ; mint ilyen 1891-ben a Mars, 
1892-ben a Kőrös dunai monitoroknak 
s 1890-ben a budapesti hadtengerészeti 
különítménynek is parancsnoka volt. Az. 
1891—93. években a magyar országos,, 
közös ügyek tárgyalására kiküldött bizott-
ságokban, mint a közös kormánynak had-
tengerészeti képviselője vett részt és össze-
állította magyarúl a szakmájába vágó-
előterjesztéseket. Jelenleg még néhány 
hétre a budapesti hadtengerészeti külö-
nítményhez van beosztva. — Utazásai 
közben irt terjedelmes leveleiből tudtán 
kivül kivonatokat közöltek a lapok, igy 
a Miskolcz (1880—82. A tengerészeiről, 
a tengeri életnek ismertetése, Tengeri 
akna és torpedo), a Borsodmegyei Lapok 
(1885—1886. Levelek a tengerentúlról, 
Kopenhága), a Budapesti Hírlap (1886— 
1890. Vitorlázás Amerikából Európába, 
1888—89. Tanger sat.), a Pesti Hírlap 
(1891. nov. 13. Hadi tengerészetünkről, 
buaget czikk, 1893. Hajók párbaja), a 
M. Újság (1892. Uj afrikai expeditio), a 
Fremdenblatt (1893. Budget der Kriegs-
marine), az Armee- und Marine-Zeitung 
(1893. Zwei neue Schiffe unserer Flotte). 
— A Pallas Nagy Lexikonába a tenge-
részeti czikkeket írja. 

i Önéle t ra jz i adatok-

Ferenczi Benő (csik-szentkirályi). m. 
I kir. államvasuti főellenőr, szül. 1842. 
júl. 2. Kászon-Ujfaluban Csikmegyében; 

I tanulmányait Csik-Somlyón és Maros-
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vásárhelyt végezte. 1864-ben mint köz-
igazgatási gyakornok megyei szolgálatba 
lépett, hol 1867-ben az első alkotmányos 
tisztújítás alkalmával szolgabiróvá vá-
lasztották. Az alkotmány visszaállítása 
után a rohamosan keletkező vasutak 
administratióját idegenek lepték el; ezért 
a közvélemény mind sürgetőbben köve-
telte azoknak hazai erőkkel való pótlását, 
minek fontosságát átértvén, a megyétől 
1870-ben az akkor megnyitott magyar 
keleti vasúthoz, innét pedig 1873-ban a 
magyar éjszakkeleti vasúthoz lépett á t ; 
ez utóbbinak 1890-ben történt államo-
sításával pedig a magyar kir. államvas-
utakhoz jutott s ott ez időszerint főellenőr 
és ezenkívül a vasúti tisztképző tanfo-
lyam rendes tanára. Tizenöt évig a nem-
zetközi vasúti forgalom értekezletein és 
díjszabási bizottságaiban Európa külön-
böző részeiben folytonosan részt vett és 
ezen utazásai közben a társadalom, kivált-
képen pedig a közgazdaság terén szerzett 
külföldi tapasztalatairól sok ismeretter-
jesztő czikket irt névtelenül a hazai la-
pokba. — Munkái: 1. Calculator. Segéd-
táblázatok általában szorzási-, osztási-
és arányszámolási müveletek végrehaj-
tásához, valamint dijak, illetékek és szá-
zalék-kiszámításához. Bpest, 1885. (Ism. 
Vasúti és Közlekedési Közlöny. Ugyanaz 
németül, francziáúl és angolúl u.ott, 1885.) 
— 2. Vasúti földrajz. U. ott, 1892. (Mely 
magában foglalja Európa összes vasutai-
nak a magyar forgalom szempontjából 
való rendszeres leírását, számos térképpel 
és egyéb vázlatokkal; mint ilyen az első 
és úttörő mű a világirodalomban.) 

Horváth lgnácz Könyvésze te 1885. és önélet-
ra jz i a d a t o k . 

Ferenczi (Fraenkel) Bernát, miskolczi 
könyvkereskedő, hol 1889. nov. 25. meg-
halt 59. évében. — A Jonv Tódor-féle 
könyvtárt ismertette a Corvinában (1884. 
8. sz.) 

Ferentzy Bertalan, egri egyházmegyei 
prépost és főesperes, F. Lajos egri egyház-

megyei alapítványi ügyész és Dessewffy 
Gizella fia, szül. 1841. decz. 10. Nagy-
Kállóban Szabolcsmegyében; a gymna-
sium négy alsó osztályát a szülői háznál 
végezte. 1855—57-ig a debreczeni ev. ref. 
kollégiumot látogatta, honnét az egri pap-
növendékek közé lépett. Itt végezte a 
bölcseletet és theologiát; ekkor fiatal 
kora miatt mint actuarius alkalmazást 
nyert a főegyházmegyei hivatalnál. 1864. 
júl. 25. ordinálta főpásztora és Püspök-
Ladányba nevezte ki káplánnak, honnét 
1866. okt. 11. a Kállay-család patroná-
tussága alá tartozó tisza-eszlári parochiára 
költözött. 1878-ban a rakamazi kerület 
helyettes alesperese, máj. 23. nagy-kállói 
plébános és 1879-ben alesperes lett. 1890. 
jan. 22. ő felsége sz. Miklósról nevezett 
landecki préposttá nevezte ki. 1891. jún. 
28. pedig szabolcsi főesperes lett. — Szá-
mos czikket irt a Kath. Néplapba, Egerbe, 
Religióba —y—n jegyek alatt ; feltűnést 
keltett a Magyar Államban (1873.) meg-
kezdett tiltakozásával Deák Ferencz ame-
rikai rendszere ellen. Az Egri Egyházm. 
Közlönyben következő czikkei jelentek 
meg 1873: Nyilatkozat a pap-nyugdíj-
intézetünk érdekében, Nyílt levél P. E. 
kanonok úrhoz ez ügyben, Szerény nézet-
nyilvánítások parochialis könyvtáraink 
érdekében, 1874. Jóakaratú észrevételek 
egy gyakrabban előforduló szabálytalan-
ságra. — Kéziratban : A nagykállói rk. 
egyház története 

Koncz Ákos, E g r i egyházmegye i p a p o k az 
i roda lmi téren. E g e r , 1892. 82. 1. 
Ferenczi Ferencz, magyar színész és 

sugó; 1843-ban a nemzeti színház kar-
dalnoka volt. — Munkái : 1. Emlény. 
Játékszini Zsebkönyv 1841-re. Szabad 
kir. Győr városa lelkes fiainak és leá-
nyinak. Győr. (Botos Józseffel együtt; 
végén; Havi Mihály, magyar színész, 
költ.) — 2. Hála-füzér. Játékszini zseb-
könyv, melyet a magyar játékszín párt-
fogóinak ajánl. U. ott, 1842. 

Nemzeti Szinh. Zsebkönyv 1844. X X . 1845. 
XVI11. 1. — Petrilt Bibliogr. 
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Ferenczy Ferencz, gazdasági taninté-
zeti segédtanár Debreczenben. — Mun-
kája : Közlemények a debreczeni gazda-
sági tanintézet kísérleti telepén az 1891. 
évben végrehajtott növénytermelési kisér-
letekró'l. Végrehajtotta és összeállította. 
Debreczen, 1892. (Különnyomat az 1891. 
évi tanintézeti Évkönyvből.) 

Ferentzi György, világi kath. pap. — 
Kézirati munkája • Regestrum ecclesiae 
S. Nicolai in Girgio (Iiungariae.) Ebből 
egy töredék: Fejérvári gyűlésben Rákótzi 
György fejedelem idejében 1653. Eszt. 
10. Jan. üzék ki a Jesuitákat Erdélyből 
cz. másolatban megvan a m. nemzeti 
múzeumban az Opera historica variorum 
de rebus Hungaricis et Transilvanicis T. 
V. Fol. Lat. 403. cz. gyűjteményben. 

Ferenczy György, kath. plébános, szül. 
1852. márcz. 28. Nagy-Maroson (Hontm.), 
a gymnasiumot Esztergomban, Nagy-
Kőrösön (5. oszt.) és ismét Esztergom-
ban végezte. A hittudományok hallgatá-
sára Pestre küldetett. 1875. júl. 25. misés-
pappá szenteltetett föl és okt. 26. Püs-
pökire küldték káplánnak, 1880. ápr. 22. 
Félbe administratornak és júl. az eszter-
gomi sz. Anna-egyházhoz beneficiatus-
nak. 1890. ápr. 24. szálkái plébános lett, 
hol jelenleg is működik. — Értekezései: 
Sz. Péter öröksége, vagyis a pápa föld-
birtoka szükséges-e az anyaszentegyház 
feje függetlenségének biztosítására, így a 
kath. egyház-kormányzat szerencsés gya-
korlatára (István bácsi Naptára 1872.), 
Tekintély és törvény (Uj M. Sión 1874.), 
A kereszténység és socialismus (u. ott, 
1883.), A drégelyi Szondy-emlék (Szent 
István-társulat. Naptára 1886.), Somogyi 
Károly élete (M. Sión 1888.) — Munkái: 
1. A pápa világi uralma. Pest, 1872. 
— 2. A jezsuiták. U. ott, 1872. — 3. 
A sajtó. U. ott, 1872. — 4. Az élet kenyere. 
Imádságos és énekeskönyv kath. gyerme-
kek számára. Kiváló tekintettel az első 
áldozókra. Bpest, év n. — 5. Lelki hang-
zatok. Imádságok és elmélkedések katho-

likus hivek számára, Winterberg, (1888.) 
— 6. Áhitat szava. Imakönyv kath. 
ifjak és felnőttek számára. U. ott, év n. 
— 7. Ifjúság kalauza. Imakönyv kath. 
ifjak számára. U. ott, év n. 

Zelliger Alajos, E g y h á z i í r ó k Csarnoka 127.1. 

Ferenczi Gyula, reáliskolai tanár. szül. 
1848. áp. 21. Pápán Veszprémmegyében, 
hol atyja F. Pál iparos volt; a gymna-
sium négy osztályát a pápai benczések-
nél 1864-ben, az 5. oszt. Pesten a kegyes-
rendieknél, 1865-ben a 6-at Győrött a ben-
czéseknél, a 7. és 8-at, a theologiai s a 
tanárképző tanfolyamot Pannonhalmán 
1873-ban végezte. 1873—74-ben az esz-
tergomi benczés főgymnasiumban, 1874— 
75-ben a szabadkai városi főgymnasium-
ban tanította a latin, görög és magyar 
nyelvet. 1874. márcz. tanári vizsgát tett 
Budapesten s a bölcseletnek, magyar 
irodalomtörténetnek és nyelvészetnek ta-
nítására nyert képesítést. Az 1875—76. 
tanév elejétől kezdve a dévai m. kir. 
állami reáliskolában foglalkozik a böl-
cseleti előtannak, a magyar nyelvnek és 
a latin nyelvnek, mint rendkívüli tárgy-
nak tanításával. — Programmértekezése: 
Sokrates (Dévai állami főreáliskola Érte-
sítője 1876.) —Munkája : Homeros phi-
losophiája. Az Iliasból és Odysseából 
egybeállította s elmélkedéseivel kisérte. 
Szinte Gábor 10 rajzával. Bpest, 1887. 
(Ism. Főv. Lapok 1886. 320. sz. Ellenzék 
274. sz. Egyetértés 329. sz. Közoktatás 
1887. Bölcseleti Folyóirat, Egyet. Phiiol. 
Közlöny, Pancsova és Vidéke 11. sz.) — 
Ezeken kívül irt apróbb czikkeket külön-
böző lapokba névtelenül. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. é s ö n -
é le t ra jz i a d a t o k . 

Ferenczi Henrik, jogi doktor és ügyvéd, 
szül. 1860. márcz. 27. Miskolczon; közép-
iskoláit a miskolczi ev. ref. főgymna-
siumban járta s jogi tanulmányait a buda-
pesti egyetemen fejezte be, hol jogi dok-
tori s a kir. táblánál ügyvédi oklevelet 
nyert; azóta Miskolczon ügyvédi gyakor-
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latot folytat. — 1893. jan. 1. átvette a 
Borsod-Miskolczi Közlöny cz. hetenként 
kétszer megjelenő társadalmi s közgazda-
sági lap szerkesztését; ezen lapba főleg 
aktuális társadalmi kérdéseket tárgyaló 
vezérczikkeket ir ; ezenkívül a jogi szak-
lapokba is irt czikkeket. 

Önéle t ra jz i a d a t o k . 

Ferenczy István, az első magyar szob-
rász, a m. tud. akadémia levelező tagja 
s Nográdmegye táblabírája, szül. 1792. 
febr. 24. Rimaszombatban Gömörmegyé-
ben ; atyja mellett lakatos mesterséget ta-
nult ; miután Budán a normális iskolában 
megtanult rajzolni, mint lakatos legény 
1815-ben Bécsbe vándorolt, hol a képző-
művészeti akadémiát is szorgalmasan 
látogatta s 1816-baja Solon feje szobor-
művével pályadíjat nyert ; később Olasz-
országba ment és otTTEőrwaldsen tanít-
ványa volt; elkészítette Csokonay mell-
szobrát, mely a debreczeni kollégiumban 
van. Midőn 1819-ben József főherczeg 
nádor Rómát meglátogatta, figyelmes lett 
a magyar művészre s 400 frt évi díjat 
rendelt számára; elkészítette a pásztor-
leányka művét, később a Kölcsey szobrát 
(mindkettő a m. n. múzeumban van) és 
a Kisfaludy Károly emlékszobrát (mely 
a m. n. múzeum kertjében van). 1824-ben 
hazatért. Budán műtermet rendezett be s 
Mátyás király szobrának mintázatát ké-
szítette el. 1832. szept. 1. a magyar tud. 
akadémia levelező tagjai sorába válasz-
totta. 1846-ban Bimaszombatba költözött, 
hol 1856. júl. 4. meghalt. Az akadémiá-
ban Fáy András mondott fölötte emlék-
beszédet 1860. márcz. 31. — Czikkei: 
Néhány szó a Mátyás szobra iránti javas-
latokra s Utóirat a Mátyás emléke ügyé-
ben (Társalkodó 1840. 12. 101. sz.), Hu-
nyadi Mátyás király szobrának leírása, 
rajzával együtt, Észrevételei a Hunyady 
Mátyás király szobrának tervrajza iránti 
megjegyzésekre (Honművész 1840. 58. 
59. 89. sz.), Tőlem is egy szó a sok 
szóra, Mátyás emléke ügyében (Athe-

naeum 1840. II. 38. 1841. I. 21. sz.) A 
Közhasznú Esmeretek Tárába is irt czik-
keket. — Munkája: Társaságos emberi 
illendőség, vagy: kinek kinek mi az övé. 
mi a másé, 200 rézre metszett históriai 
képekben a scytha és magyar történetből, 
magyar és franczia magyarázatokkal. 
Első füzet. (M. Tudós Társasági Név-
könyv 1839-re 130. 1. Nem ismerem, 
valószínűleg kéziratban maradt.) — Leve-
lei bátyjához F. József miskolczi tanár-
hoz 1817—24. Bécsből és Rómából, a 
Fővárosi Lapokban (1874. 98 — 105. sz.) 
jelentek meg. 

Tud. Gyűjt. 1821. X I . 1823. V . — Gemein-
nützige Blätter 1822. 97. SZ. — Iris 1826. 94 
•—96. SZ. 1828. 108. SZ. — M. Hazai Vándor 
1833. 81. 1. — Oesterr. National-Encyclopädie. 
W i e n , 1835. I I . 124. 1. — Ponori Thewreuk 
József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i . — Divat-
csarnok 1853. 20. 51 . s z . 1855. 48. SZ. — Vasár-
napi Újság 1856. 28. s z . 1859. 19. s z . a r c z k . 
1862. 3. s z . 1875. 40. Sz . — Bud. Szemle 1860. 
( F á y E m l é k b e s z é d e . ) — M. Akad. Értesítő 
Nyelv- és széptud . oszt. I . 1860—61. (Fáy 
emlékbeszéde.) — Hon 1872. 246. sz. (F. h á t r a -
h a g y o t t s z o b r a i . ) — Fővárosi Lapok 1874. 98— 
105. SZ. ( L e v e l e k . ) — Magyarország és a Nagy-
világ 1875. 39. SZ. 1880. 47. SZ. — Erdélyi Pál, 
F á y András élete és munká i . Bpest , 1890. 
196—213, 1. — A c s á d y , A thenaeum Kézi Lexi-
k o n a I. 603. 1. és gyász je len tés . 

Ferenczy István, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1851. aug. 10. Gyergyó-Ditróban; a 
gymnasiumot a csiksomlyói, székely-
udvarhelyi s kolozsvári r. kath. főgymna-
siumban végezte 1872-ben ; azután három 
évig a kolozsvári egyetem hallgatója volt. 
1876. jún. a mennyiségtan- és természet-
tanból tanári képesítést nyert; egy hóna-
pig a jászberényi r. kath. főgymnasium-
ban tanított és szept. 30. rendes tanár 
lett a nagyszebeni állami főgymnasium-
nál, hol most is működik. — Munkája : 
Életpályák. Útmutató minden pályára, 
az arra előkészítő összes tanintézetek, 
tanfolyamok és vizsgák ismertetésével, 
különös tekintettel a katonai nevelő és 
képző intézetekre, az ipari, kereskedői és 
általában kevésbbé ismert pályákra. Az 
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összes minősítő, szervező törvények, ter-
vezeti szabályok, rendeletek, utasítások, 
miniszteri jelentések, iskolai értesítők 
alapján. Pozsony, 1893. (Előbb a nagy-
szebeni áll. főgymnasium 1893. Értesítő-
jében. Ism. M. Állam 154. sz.) 

Nagyszebeni áll. főgymnasium Erlesítöje 1877. 

Ferenczy Jakab (Zsigmond) szent-
Benedekrendi áldozópap, gymnasiumi 
igazgató és a Ferencz-József-rend lovagja, 
a bécsi földtani intézet levelező tagja, 
szül. 1811. febr. 26. Péren Győrmegyé-
ben, hol atyja gazdatiszt volt; 1828. okt. 
16. a pannonhalmi sz.-Benedek rendbe 
lépett és 1830—31-ben Győrben végezte 
a bölcseleti osztályt; 1832-ben Pannonhal-
mán folytatta a philosophiát és 1832— 
36-ban a theologiát. 1836. aug. 1. áldozó-
pappá szenteltetett föl, mire Pannonhal-
mán két évig hitszónok volt; a rend 
növendékeit 1838—40-ig oktatta a böl-
cseletben Győrött. 1840. márcz. 23-tól 
1850-ig a pozsonyi akadémiában a magyar 
nyelv és irodalom rendes tanára volt. 
Az uj tanrendszer behozatala után 1850-
ben a győri nagy gymnasiumhoz tették 
át tanárnak, 1852-ben pedig rendfőnöke 
az esztergomi gymnasium igazgatójává 
és házfőnökké nevezte ki. 1872. végén 
az igazgatóságtól saját kérelmére föl-
mentetett és a főapát sz.-széki ülnökség-
gel tüntette ki. Meghalt 1884. máj. 22. 
Esztergomban. — Első értekezése 1842-
ben a Hírnökben jelent meg és u. ott három 
bírálata a Kis Futár rovatban és vegyes 
tartalmú czikkek a Századunkban ; 1843-
ban a Nemzeti Újság számára megyei 
tudósításokat és egyéb közleményeket, 
1845-ben két bírálatot ir t ; azután a lap-
nak rendes pozsonyi levelezője volt és 
1848—49-ben több czikket közölt abban ; 
programmértekezése az esztergomi fő-
gymnasium Értesítőjében (1853. Az esz-
tergomi nagygymnasium történetének 
vázlata.) — Munkái: 1. Adalék honi 
nyelvünk ós irodalmunk történetéhez. 
Pozsony, 1844. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. 

Lap 1845. és Nemzeti Újság 1845. 10. 
sz.) A 2. kiadás előszava 1848-ban kelt. 
— 2. Magyar nemzeti nyelvtan közép-
tanodák számára. U. ott. 1847. (a Scrip-
tores Ord. S. Benedicti szerint megjelent, 
Szőllősy szerint kézirat.) — 3. A pozso-
nyi akadémia története. Pest, 1847. 
(Mely valószínűleg nem jelent meg és 
kézirat. L. Ortvay, Száz év 165. 1.) — 
4. Magyar irodalom és tudományosság 
története. U. ott, 1854. (Ism. Divatcsar-
nok. 52. sz.) — 5. Magyar irók. Élet-
rajzgyűjtemény. I. kötet. U. ott, 1856.. 
(Danielik Jánossal együtt, melyhez F. J. 
300 életrajzzal járult; a II. kötetet maga 
Danielik János irta.) — Szerkesztette az 
1853—72. esztergomi gymnasium Érte-
sítőit. 

Ponori Tliewreivk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
n a p j a i 24. 1. — Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k 
I . — Egyetemes 31. Encyclopaedia V I I I . 252. — 
jfloenich é s Yutkovich, M. í r ó k 449. 1. — Figyelő 
I I . 1877. 246. 247. 250. 1. — Szöllössy Kárbly, 
S z e r z e t e s R e n d e k I . 79. 1. — Scriptores O r d . 
S . B e n e d i c t i . V i n d o b o n a e , 1881. — Esztergomi 
Közlöny 1881. 9 . SZ. — Ortvay, S z á z év. B p e s t , 
1884. 164. 1. — Esztergom és Vidéke 1884. 42. 1. 
— Országos Tanáregylet Közlönye X V I I . G12. 1» 
— Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E s z t e r -
g o m - V á r m e g y e i í r ó k 46. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ferenczy János, ügyvéd, Horvát István 
szerint pápai származású és r. kath. val-
lású volt (azonban a pápai anyakönyvben 
sem születési sem halálozási idejére nem 
akadtak); 1800—01-ben Szombathelyt vé-
gezte a VII. osztályt és Kresznerics volt 
a tanára ; innét 1801-ben Pestre jött, 
az egyetemen folytatta tanulmányait és 
e mellett báró Laffert Vincze fiai Antal 
és Ignácz mellett házi tanító volt. 1805— 
6-ban jogot hallgatott az egyetemen és 
Napi jegyzései szerint Horvát Istvánnak 
jó barátja volt, Révait, Virág Benedeket, 
Vitkovicsot, Schedius Lajost gyakran 
látogatta. 1805. jan. 12. Horváth István, 
Markovics János és Rachovetz Andiásf 

mind a hárman a bölcselkedés doktorai, 
társaságot alkottak és F. választották 
titkáruknak, ki ezen naptól kezdette írni 
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Napi jegyzéseit; a társaság czélja «a 
haza ügye. a literatura előmozdítása és 
az emberiség nemes terjesztése» volt. 1810 
— 12-ben Bécsben időzött a hr. Laffert fiúk-
kal. 1814. júl. 19. nőül vette Molnár Annát; 
a Felső-Örsön tartott násza egész irodalmi 
ünnepélylyé nőtte ki magát, melyre Buda-
pestről, Székesfehérvárról, Veszprém-
ből egybesereglettek az akkori irodalom-
nak csaknem összes képviselői. Később 
azonban Pankotán (Aradm.) egészen az 
ügyészségnek adta magát; szegre akasz-
totta lantját, melyet az öreg Virág kedé-
lyes epistolái hasztalan nógattak a meg-
szólalásra. 1833. máj. 26. már Veszprém-
ből ír özvegye Horvát Istvánhoz levelet, 
melyben fia halálát tudatja vele. Művelt 
ember volt; latinul, németül és francziául 
egyaránt olvasott. — Költeményeit név-
telenül vagy ismeretlen álnevek és jegyek 
alatt írhatta, mert neve alatt nem fedezhet-
tem föl. — Munkái: 1. Örömversek azon 
gyászos hír után, mely a nagyérdemű, 
s fő tiszt. Paintner Mihály rátóti prépost 
úrnak halálát hazudta, mikor a győri 
kerületben az oskoláknak királyi főigaz-
gatójokká neveztetett. Pest, 1805. (Vitko-
vics Mihály és Horvát Istvánnal együtt.) 

— 2. Verseghy Ferencznek megcsalat-
kozott illetlen mocskolóddsai a Tiszta 
Magyarságban. U. ott, 1806. (Fényfalvi 
Kardos Adorján névvel; V. személyes 
hántásait veri vissza s elveit és összes 
tanait ostromolja, védve Révaiét. Toldy 
ugyan neki tulajdonítja ezen munkát, de 
valószínű, hogy azt Révai sugalta s tár-
saival együtt i r ta ; ezen körülményről 
azonban Napi jegyzéseiben egy szóval 
sem emlékezik meg ) — 3. Közönséges 
geographia, melyben a földnek mathe-
matikai, természeti, és leginkább politikai 
állapotja a legújabb változások után elő 
adatik. U. ott, 1809. (2. egészen megjob-
bított kiadás. U. ott, 1823. A 3. kiadás 
ezen czímmel: F. J. közönséges geogra-
phiája, 2. kiadás után ujabb változások 
szerint korunk szükségeihez alkalmazta 

Kanya Pál.) — Kéziratban egy verse s 
Napi jegyzések 1805—06. 4-rét 159 lap (a 
m. n. múzeum kézirattárában); ugyanott 
van Horvát Istvánhoz irt 146 levele is. 

Katona, H i s tó r i a Crit iea LXII . 581. 1. — 
Toldy Ferencz, M. Nemzet i í r o d . Tör ténete . 
— Hon 1880. 42. 291. Sz. — Petrik Bibl iogr . 

Ferentzi János, kolozsvári unitárius 
pap. — Munkái: 1. Halotti tanítás Agh 
Klára, néhai orvos doktor Barra Ferencz 
özvegye felett. Kolozsvár, 1800. — 2. 
A jó Senator leírása egy halotti prédi-
káczióban. melyet néhai kolozsvári idősb 
Ágoston Márton úr . . . Kolosvár városa 
örök emlékezetire méltó senátorának éle-
téből vett és utolsó érdemlett tiszteletére 
el is mondott a Kolosvári unitarium temp-
lomban 1806. böjt elő havának 2. napján. 
U. ott, 1806. — 3. Örömmel való halál, 
egy halotti prédikáczióban leirva, melyet 
néhai b. e. Pákei Judit asszonynak, néhai 
b. e. . . Fejérvári Sámuel úr, a kolosvári 
nemes unitária ekklesia lelki taní tója . . . 
özvegyének emlékezetére irt és el is mon-
dott Kolosváratt az unitarium templom-
ban az 1807. eszt. Szent-Iván hava 21, 
U. ott, 1808. 

Petrik B ib l iograph iá ja . 

Ferentzi János, ev. ref. lelkész Dál-
nokon Háromszékmegyében. — Czikkei: 
Hajdani székely nemzet áldozó pohara 
(Hon és Külföld 1845. 11. 12. 31. sz.), 
Der Madefalver Bluttag und Aufgabe des 
Landtags: dass nichts Aehnliches ge-
schehe (Blätter für Gemüth . . . 1848. 24. 
25. sz.) — Munkája: Néhai méltgs 
Petrityevith Horváth Mária ur asszony 
halálából származott: Méltgs gróf Híd-
végi Miklós ur eő nagysága, éles fájdal-
mi nak megenyhítésére mondatott vigasz-
taló halotti tanítás. . . Bodokon 1818.decz. 
20. Brassó, 1819, (Szabó Péter beszédével 
együtt.) — Még két prédikácziója van : 
I. Ferdinánd kormány kezdése innepén 
(Erdélyi Prédikátori Tár, Kolozsvár, 1835. 
5. füzet) és Egy nagy reményű ifjúban 
mit vesztenek a szülők s a haza (ifjú 
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Gyárfás Miklós úrfi végliszteletére Lécz-
falván 1838. jan. 29. Lukátsfi Lajos, A 
dicséretre méltó ifjú főbb tulajdonai cz. 
halotti beszéde mellett. Brassó, 1838.). 

Petrik B i b l i o g r . — Catalogus B ib i . J o a n n . 
Card. Simor 418. 1. 

Ferenczi János, népiskolai igazgató, 
szül. 1838. ápr. 28. Szegeden szegény 
iparos szülőktől; a nemzeti polgári isko-
lát 1850-ben végezte szülővárosában; 
ekkor az iparos pályára lépett; azonban 
gyenge testalkatánál fogva a timársággal 
járó nehéz munkát nem birta, azért foly-
tatta a tanulást és magán úton elvégezte 
az alreáliskolát, 1858—59-ben pedig a 
szegedi tanítóképző-intézet kétévi folya-
mát és tanítói oklevelet nyert. Ugyanez 
évben a szegedi pusztán tanyai tanítóvá 
választották meg; ez idő alatt bő alkalma 
volt a népéletet, a magyar nép eredeti 
szokásait, közmondásait tanulmányozni. 
1861-ben a városban nyert alkalmazást 
és ott 1877-ig mint osztálytanító műkö-
dött ; ez időtől fogva a Szeged-belvárosi 
fiú- és leányiskolák igazgatója. Az 1876. 
orsz. kiállítás alkalmával Szegeden a 
nyelvtanításban feltüntetett helyes mód-
szereért dicsérő oklevelet nyert. -— A 
Czuczor-Fogarasi Nagy-szótár számára 
1859-ben 500 alföldi tájszót gyűjtött és 
magyarázattal látott e l ; a Magyar nyelv 
történeti szótára számára földolgozta a 
XVI. századbeli Bornemisza Énekeit 1874-
ben ; A M. Nyelvőrnek 1872 óta munka-
társa s gyűjtője; főbb czikkei (1873. A 
rokon értelmű szavakhoz, Szegedváros 
belső és külterületének helyneve, törté-
nelmijegyzetekkel ellátva, Az ikerszókról; 
ezeken kívül közlött a Nyelvőrben több 
száz alföldi közmondást, tájszót fölvilá-
gosító magyarázattal kisérve, szegedi s 
alsó tiszavidéki szólásmódot, ikerszót és 
ős eredeti babonát, úgy leírva a mint azt 
a nép ajkáról elleste). A Szegedi Híradó-
nak 1860 óta belmunkatársa s a tanügyi 
rovat vezetője. Népies elbeszélései közül 
figyelemre méltók az Ásd Balázs. Kapard 

j Tamás, vendég a Lőrincz (tanyai élet-
| kép) és Beszélgetés András bácsi és csa-
ládjával a babonáról cz. (Szegedi képes 

' Naptár 1874. 1875.) A hetvenes években 
a szegedi Tanügyi Lapoknak munkatársa 
és szerkesztőbizottsági tagja volt; számos 
tanügyi czikke jelent meg a Népnevelők 
Lapjában (1866 óta), az Iskolabarátban 
(Bpest), a Néptanodában (Bpest) és a 
pécsi Kalauzban. A Jókai Mór által szer-
kesztett Honnak és Üstökösnek 12 évig 
munkatársa volt. — Munkája: As elsij 
olvasókönyv módszere és tanterve. Sze-
ged, 1872. (az Alföldi tanító-egyesület 
dicsérő oklevéllel tüntetie ki.) — Szer-
keszti a szegedi községi népiskolák Érte-
sítőjét 1878 óta. 

Paedagogiai Plutarch I I . a r c z k . ( V a s s M . ) — 
Paedagogiai Zsebnaptár 1889. a r c z k . és ö n é l e t -
r a j z i ada tok . 
Ferency János, ügyvéd, szül. 1856. 

decz. 11. Nagy-Kállóban Szabolcsmegyé-
ben ; középiskoláit Debreczenben, Nagy-
Károlyban és Szatmárt, a jogot a buda-
pesti egyetemen végezte; honvédtiszti 
vizsgálatot a Ludovica-académián tett. 
Jelenleg ügyvéd Szatmárt. 1883-ban a 
szatmár-németi házi- és kézmű-kiállítás-
nak jegyzője volt. — Szépirodalmi, külö-
nösen humorisztikus és satirikus felolva-
sásai s tárczái, nemzetgazdasági s festé-
szeti czikkei megjelentek a szatmári Sza-
mosban, melynek 1881-től belső- s 1884-
től fődolgozótársa; 1881—83-ban több 
czikke jelent meg a Szatmárban : 1883— 
84-ben rendes szatmári levelezője volt a 
Pesti Hírlapnak és 1884-ben a Nagy-
Károly és Vidékének ; szakczikkeket irt 
a budapesti Tűzoltó Közlönybe. — Mun-
kája : Rekettye Filep városatya cseve-
gései a tekintetes közgyűlésből. Szatmár, 
1887. — Álneve s jegyei: Roykóffy, F. 
J. és 1001. a szatmári lapokban. 

Figyelő X I X . 23. 1. — Horváth lgnácz K ö n y -

vészete 1887. és önéle t ra jz i ada tok . 
Ferenczy József, theologiai doktor és 

ev. ref. lelkész, rimaszombati származású 
volt; ugy a gymnasiumi mint a hittani 
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tanfolyamot a sárospataki főiskolában 
végezte. 1824—26-ban Miskolczon tanár-
kodott; 1826. jun. 30. Utrecbtbe ment 
és ott doktori oklevelet nyert. 1830-ban 
Sárospatakra hívták meg lelkésznek. Ki-
tűnő szónok volt; ezért az 1832—36. 
országgyülésre őt szemelték ki egyházi 
szónoknak. 1836. máj. lett kassai lelkész és 
egyházmegyei esperes. Meghalt 1873. júl. 
7. a Kassa melletti ránki fürdőben 76. évé-
ben. — Munkái: 1. Disputatio theol. 
inaug. De consilio et causis proditionis 
Judae. Traj. ad Rh., 1829. — 2. Be-
köszöntő papi beszéd a hivatalnak s 
boldogságának feltételeiről, melylyel papi 
hivatalát, a sárospataki helv. vallástételt 
követő gyülekezetben 1830. eszt. május 
2. napján elkezdette. Sárospatak, 1830. 
— 3. Halotti beszéd az időnek helyes 
használásáról, melyet... Vékey Károly... 
Zemplénmegye tiszteleti alügyészének... 
utolsó tisztességére a s.-a.-újhelyi helv. 
vallást követők templomában 1830. nov. 
14. tartott. U. ott, 1830. — 4. Gyász-
beszéd Első Ferencz ausztriai császár és 
apostoli magyar király ő felsége emlé-
kére márcz. 15. 1835. Pozsony. — 5. 
Vallás az erény alapja. Gyászbeszéd 
Kóji Comáromi István urnák emlékére, 
közkívánatból, a gönczi helv. vall. egy-
házban jan. 14. 1846. mondotta d r . . . . 
Kassa. — 6. Az abaúji helv. hitv. egy-
házmegyei gyámintézeti pénztár álla-
potja 1828—1846. U. ott, 1846. — 7. 
Gyászbeszéd József cs. kir. főherczeg 
Magyarország nádora ő fensége emlékére 
márcz. 9. 1847. U. ott. 

Ábauj-Kassai Közlöny 1873. 28. SZ. — Kovács 
Gábor, Miskolczi e v . r e f . f ő g y m n a s i u m t ö r -
t éne te . Miskolcz , 1885. 119. 1. — Petrik B ib -
l i og r . és g y á s z j e l e n t é s . 

Ferenczy József, egri kanonok, az egri 
érseki lyceumban a hittudomány tanára, 
az egri szent széknek ügyésze, Heves-
és Külső-Szolnok megye táblabírája, szül. 
1780. jun. 23. Beszterczebányán Zólyom 
megyében; meghalt 1862. aug. 7. Eger-

ben. — Munkája : Áldott emlékezete 
Isten és emberek előtt kedves néh. Nagy-
Szalatnyay báró Fischer István úrnak, 
melyet hirdetett, midőn az egri érsekség-
nek árva rendeitől gyászos egyházi pom-
pával tiszteltetnék az egri főtemplomban 
1821. eszt. kisasszony havának 28. nap-
ján. Eger. 

!/. Tud. Értekező 1892. I I . 180. 1. — 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. és g y á s z j e l e n t é s . 

Ferenczy József (Örkényi.) — Mun-
kái : 1. Gyümölcs-hozó ősz. Kedvet töltő 
eredeti magyar versezet az időnek hasz-
nálatvételével. Pest, 1826. (1805 táján 16 
éves korában irta Kleist Tavaszának olva-
sása s hatása alatt K. Bárczán). — 2. 
Tekintetes Pest Pilis és Solt. . . megyé-
nek és Kis-Kunság (helység) Névtára. 
Buda, 1833. (Ujabb kiadása. U. ott, 1844.) 

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

Ferenczy József, nyugdíjas osztrák 
katonatiszt Budapesten. — Munkái: 1. 
A szellemész (Spiritista). Öntapasztala-
taiból merítve. Bpest, 1876. — 2. Hypo-
thesisek a babonák és hasonlók indo-
kairól. U. ott, 1877. — 3. Rövid vázla-
tok a gyakorlati élettan terén. U. ott. 1878. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyv-Szemle 1876. 
143. 1. 1877. 395. 1. 

Ferenczi József, kegyes tanítórendi 
áldözópap és tanár, szül. 1852. ápr. 9. 
Fóthon Pestmegyében; 1869. szept. 8, 
lépett a rendbe s 1875. aug. 26. misés-
pappá szenteltetett; tanított 1876—77-ben 
Szent-Györgyön; 1880-85. Váczon; 1887 
óta Nyitrán tanítja a mennyiségtant, hit-
tant és mint rendkívüli tantárgyat a 
franczia nyelvet. — Programmértekezése 
a váczi r. kath. gymnasium Értesítőjében 
(1882. A delejesség dr. Wüllner Adolf sze-
rint.) — Munkái: 1. Előiskola a deter-
minánsok elméletéhez. Vácz, 1880. (Kü-
lönnyomat a. váczi r. kath. gymnasium 

j Értesítőjéből.) — 2. A determinánsok 
alkalmazása. Dost G. szerint. U. ott, 
1885. (Különny. a váczi gymn. Értesítő-

I jéből.) — 3. Előiskola a Hamilton-féle 
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Quaterniók elméletéhez. Dr. Odstrcil. Kel-
land P. és Tait P. G. művei nyomán. 
Nyitra, 1887. (Különnyomat a nyitrai r. 
kath. főgymnasium Értesítőjéből.) 

Kegyes-Tanitórendiek Névtára. — ül. Könyvészet 
1880. 1885. 1887. 

Ferenczy József, bölcseleti doktor, oki. 
középiskolai tanár, a Petőfi-társaság tagja, 
az országos közoktatási tanács titkára, 
szül. 1855. ápr. 29. Baján Bács-Bodrog-
megyében; középiskoláit Baján, egyetemi 
tanulmányaitBudapesten elvégezvén 1878-
ban a fehértemplomi állami gymnasium-
hoz neveztetett ki tanárnak, hol 1883. 
márcz. 30-ig tanított, midőn az országos 
közoktatási tanács jegyzője lett és ezen 
minőségben jelenleg is (1890 óta titkári 
czímmel) működik. — Irodalomtörténeti 
czikkeket, szépirodalmi, eredeti s fordí-
tott közleményeket és bírálatokat irt a 
következő lapokba s folyóiratokba : Pesti 
Napló, P. Hirlap, Baja (1875. 1876. A dar-
vinismusról, 1877. Tompa Virágregéiről, 
1878.), Sopron (1876. Irodalmi vállala-
taink s az általános műveltség), Sopron-
vidéki Lapok (1876. Ifjúsági irodalmunk-
ról), Temesi Lapok (1876. Magyarosodás 
és művelődés, 256—262. Arany János 
költészete), Kassa és Vidéke (1876. A 
classicismus színészetünkben), Figyelő 
(1876. A «Magyar Nyelvőr» nyelvészeti 
törekvései, 1877. Arany János költé-
szete. 1878. Kölcsey műveihez, 1879. 
Kazinczy Ferencz levelezése. Gróf Des-
sewffy Aurel, Kazinczy Ferencz levele-
zéseiből, Aranka György levelei Kova-
chich Márton Györgyhöz. 1879. Tompa 
életéhez, A csekei bölcs Kölcsey Ferencz, 
1880. Gr. Dessewffy József és kiadatlan 
költeményei, 1882. Gr. Dessewffy József 
leveleiből, Garay János levelezéséből, 1883. 
Czakó Zsigmond élete, 1884. Gr. Dessewffy 
József levelei Döbrenteyhez, Garay Já-
nos levelei Csapó Dánielhez, 1885. 
Kazinczy és Dessewffy 1887. Gr. Dessewfy 
Aurel életrajzához), Kelet Népe (1876,, 
1878.), Délibáb (Debreczen 1877), Petőfi-

Társaság Lapja (1877—78.), Bácska (1878. 
politikai czikkek). Közvélemény (1878.), 
Történelmi Tár (1878.), M. Könyv-Szemle 
(1878. 1883.), Bajai Közlöny (1878.), Fő-
városi Lapok (1878. 1887.), Nera (1879. 
tanügyi czikkek németül), Koszorú (1879. 
1882—83.), Országos Középtanodai Tanár-
egylet Közlönye (1880. Észrevételek a 
középiskolai tornatanításról 1882—83. 
Iskolai zászlóaljakról. 1883—86. Érett-
ségi vizsgálatainkról, Kazinczy és Des-
sewffy, A módszeres értekezletekről. 
Tompa Mihály levelei Szemere Miklóshoz 
és Berecz Károlyhoz, Obernyik Károly) 
Századok (1881—83), Délmagyarországi 
Tört. és Rég. Társaság Értesítője (1882), 
Középisk. Szemle (1882), Délibáb (1882— 
83. Ujabb népies elbeszélőink), Ormós 
Album (1883), Egyetemes Philol. Köz-
löny (1884), Hazánk (1884. Gr. Dessewffy 
Aurél külföldi utazásáról, 1885. Kossuth 
Lajos egy előfizetési felhívása), Nemzet 
(1886. 110. 111. sz. Hírlapjaink állapota 
e század kezdetén, 1887. 123. sz. Kossuth 
Pesti Hírlapjának története), Néptanítók 
Lapja (1886.), Irodalom (1886. Gróf Szé-
chenyi István mint publicista), Képes Csa-
ládi Lapok (1889.), Délvidéki Tanügy 
(1885.), Sopronvidéki Lapok, Délmagyar-
országi Lapok, Újvidék. Felvidéki Köz-
löny (1885-ig), M. Paedagogia (1893. A 
felnőttek oktatása). — Munkái: 1. Tompa 
Mihály. Kassa, 1877. (M. Helikon 14. 
Előbb a Kassa és Vidékében 1876.) — 
2. A lélektani tanulmány föltétlenül 
szükséges a művészetekkel foglalkozónak. 
Bölcsészeti értekezés. Bimberg után ford. 
Kassa, 1877. — 3. Obernyik Károly szép-
irodalmi összes munkái. Sajtó alá ren-
dezte s életrajzzal kiegészítette. Bpest, 
1878—79. Négy kötet. — 4. Garay János 
életrajza. 40 arany jutalmat nyert pálya-
mű. U. ott, 1883. (Kivonatosan a M. Heli-
kon 12. Ism. Bud. Szemle, Egyetértés 
48. Nemzet 54. Főv. L. 50. M. Tanügy.) 
— 5. Czakó Zsigmond összes müvei. Sajtó 
alá rendezte és életrajzzal bevezette. 
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Bpest, 1883—84. Két kötet. (Nemzeti 
Könyvtár XXXIV. XXXVII.) — 6. Katona 
József. Pozsony, 1884. (M. Helikon 34.) 
— 7. Báró Eötvös József. U. ott, 1885. 
(M. Helikon 43. és Paedagogiai Plutarch 
1. Pozsony. 1886.) — 8. Kossuth Lajos. 
Pozsony, 1885. (Kortársaink 1 — 3.) — 9. 
Trefort Ágoston. Pozsony, 1886. (Paeda-
gogiai Plutarch 2.) — 10. Mit prédikált 
egy falusi pap a felebaráti szeretetről. 
Bpest, (1886. Históriák és Nóták 32. Név-
telenül.) — 11. A mesterségnek arany 
a feneke, vagy a munka nem szégyen. 
U. ott, (Históriák és Nóták 38. Névtele-
nül) — 12. Hogyan gazdagodott meg 
Ko'hn Ábrahám szemétből. U. ott, (1887. 
M. és N. 42. Névtelenül.) — 13. Mi van 
megirva a csillagokban. Tanulságos 
história. U. ott (1887. H. és N. 5*. Név-
telenül.) — 14. Erdős Péter története. 
U. ott, (1887. H. és N. 59. Névtelenül.) — 
15. A magyar hírlapirodalom törté-
nete 1780-tól 1864-ig. A magyar tud. 
akadémia által az Athenaeum-díjjal ju-
talmazott pályamű. Bpest, 1887. (Ism. 
P. Napló 123. Nemzet 123. 129. sz. Dél-
magyarországi Lap 109—112. sz. Száza-
dok. Ung. Revue 1888.) — 16. Gróf Des-
sewffy Aurél összes müvei. Sajtó alá 
rendezte, életrajzzal és jegyzetekkel ki-
sérte. U. ott, 1887. (Ism. Főv. L. 50., 
Bud. Hirlap 51., Nemzet 67., Századok, 
P. Napló 83. sz.) — 17. A talált kincs. 
Elbeszélés. U. ott. (1887. Névtelenül.) — 
18. Magyar mesekönyv jó gyermekek 
számára. U. ott, 1887. — 19. A főváros 
elemi népiskoláiról. U. ott, 1888. — 
20. Gróf Dessemffy József munkái. III. 
kötet. Levelek 1812—45. Sajtó alá ren-
dezte és jegyzetekkel kisérte. U. ott. 
1888. — 21. Rousseau. Carriére után 
ford. Győr, 1888. (Egyetemes Könyvtár 
3. Előbb a Közvéleményben 1878. 63— 
66. sz.) — 22. A fa is terem kenyeret. 
Okos beszéd okos embereknek. Bpest, 
(1888. H. és N. 64. Névtelenül.) — 23. 
A madárijesztő. Tanulságos história. U. 

ott, (1886. H. és N. 67. Névtelenül.) — 
24. A község nagyapja vagy nem mese-
beszéd ez. U. ott, (1888. H. és N. 71. 
Névtelenül.) — 25. A zónás atyafiak. 
U. ott, (1888. H. és N. 76. Névtelenül.) 
— 26. Emlékbeszéd Tóth Kálmán felett. 
Győr. 1888. (Egyetemes Könyvtár 15.) 
— 27. Emlékbeszéd Trefort Ágoston 

( felett. U. ott, 1889. (Egyet. Könyvtár 20.) 
| — 28. Mi a legdrágább kincse a ma-
j gyarnak. Bpest, (1889. M. Mesemondó 
26. Névtelenül.) — 29. A gyermek isten-
áldás. U. ott, (1889. M. Mesemondó 30. 
Névtelenül.) — 30. Mit beszél a jövendő-
mondó. Okos embernek való elbeszélés. 
U. ott, (1889. Históriák és Nóták 84. 
Névtelenül.) — 31. Más kárán tanul 
az okos. Érdekes história. U. ott, (1889 
H. és N. 89. Névtelenül.) — 32. Bolond 
Matyi és Kuka Miska. U. ott, (1889. 
H. és N. 90. Névtelenül.) — 33. A tör-
vénytudó Dániel históriája. U. ott, 1890. 
(H. és N. 99. Névtelenül.) — 34. Bécsi 
bicska, párizsi rongy, bolond magyar. 
Tanulságos história. U. ott. (1891. H. és 
N. 112. Névtelenül.) — 35. Pusztul-e a 
magyar? vagy mire tanít a népszám-
lálás. U. ott. (1891. M. Mesemondó 52. 
Névtelenül.) — 36. Az élesről. Győr, 
1892. (Egyetemes Könyvtár 50. Előbb a 
fehértemplomi állami gymnasium Érte-
sítőjében 1880-ban jelent meg.) — 37. 
Elpusztul-e a magyar bor P Okos gaz-
dáknak való jó tanács. Bpest. (1892. H. 
és N. 118. Névtelenül.) — 38. Hogy 
leszünk az apró pénzzel ? Vagy forint 
és krajezár helyett korona és fillér. U. 
ott. (1892. H. és N. 125.) — 39. Mit 
tegyünk a kolera ellen. Javasolja egy 
doktor. U. ott. (1892. H. és N. 131.) — 
40. A készpénz zsidó vagy a kit meg-
evett az adósság. U. ott. (1893. H. és N. 
136. Névtelenül.) — 41. Ki volt nekünk 
Baross Gábor P U. ott, 1893. (H. és Nó-
ták 138. Névtelenül.) - Szerkesztette 
1888-ban a győri Egyetemes Könyvtárt. 
A költők Lugasa 2. kiad. Szavaló-könyv 
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Bpest, 1887.. Versszavaló u. ott, 1888. 
és szerkeszti a nép számára 1885-től 
Históriák és Nóták és 1887-től a M. Mese-
mondó cz. gyűjteményt Budapesten. — 
Álnevei: Fery, Józsefi (a vidéki lapokban). 

V. Könyvészet 1877—83. és ö n é l e t r . a d a t o k . 

Ferenczy Károly, városi tanácsos és 
helyettes kapitány Pozsonyban. — Mun-
kája : Beden bei Gelegenheit der, auf 
Anordnung des löbl. Stadt-Magistrats feyer-
lichen Uibertragung des Commandos der 
Pressburger Bürger-Miliz, gehalten . . . 
am 16. April 1837. Pressburg. (Walters-
kirchen György V. báró beszédével együtt.) 

Petrik B i b l i o g r a p l i i á j a . 

Ferenczi Károly, kath. plébános, szül. 
1845. rröT. 1.; misés pappá 1870. aug. 
7. szenteltetett föl; előbb Csik-Szent-
Királyon és jelenleg Gyergyó-Szent-Mikló-
son plébános. — Munkája : Halotti zso-
lozsmák és szertartások könyve a nép 
számára. Csik-Szereda, 1888. 

Schematismus T r a n s y l v a n i e n s i s 1882. — Hor-
váth ignácz K ö n y v é s z e t e . — Tokody, E g y e t e -
mes N é v t á r a 640. 1. 

Ferenczy Lajos, ügyvéd Borsodmegyé-
ben ; 1818. márcz. 31. választatott meg 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület jegy-
zőjévé, mely hivataláról 1823. okt. 7. lemon-
dott. — Költeményeit Kazinczyhoz küldte 
birálat végett, a ki kritikáját hozzá irt le-
velében nyilvánította. Egy költeménye a 
Széplit. Ajándékban (II. 1822.) jelent meg. 

Ferentzy Miksa (vizkeleti), orvos-
doktor, pesti származású, gyakorló orvos 
Czegléden. — Munkája : Specimen inau-
guralis med. sistens phthisim pituitosam. 
Budae, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ferentzy Móricz, Kecskemét városá-
nak irnoka. — Kézirati múnkája : Ama 
halhatatlan dicső emlékezetű vitéz Hu-
nyadi Jánosnak eredetéről, vitéz tettei-
ről, keresztény példás életéről, Isten, feje-
delem, hazája eránt mutatott buzgósá-
gáról, haláláról és maradékainak viszon-
tagságairól 1412—1456. ívrét 17 levél 

(a m. nemz. múzeumban, mint a Tud. 
Gyűjteményhez melléklendő töredék). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ferenczy Ödön, megyei aljegyző, F. 
Ede kincstári erdőszámvevő és Szaplon-
czay Borbála fia, szül. 1866. febr. 20. 
Kőrösmezőn Máramaros megyében; kö-
zépiskoláit a m.-szigeti kegyesrendi al-
gymnasiumban és az ottani ev. ref. fő-
gymnasiumban. jogi tanulmányait ugyan-
ott a jogakadémián végezte s az ottani 
olvasókörnek elnöke volt. 1888-ban Besz-
terczebányán kincstári ügyészségi jog-
gyakornok volt; 1889-ben központi szolga-
bíróvá, 1891-ben aljegyzővé választották 
meg. — Irodalmi kísérletei a m.-szigeti 
lyceumi önképzőkör havi közlönyében 
jelentek meg; írói pályáján különösen 
Szilágyi István igazgató tanára buzdította. 
1889-ben Mit válaszolt cz. 1 felv. víg-
játékát adták elő Beszterczebányán ; azu-
tán az Ország-Világ közölte egy pár el-
beszélését. — Munkái: 1. Mindennapi tör-
ténetek. Szatmár, 1887. (Beszélyek. Ism. 
Máramarosi Lapok.) — 2. Jégvirágok. 
Költemények. Beszterczebánya, 1889. — 
3. A halottak feltámadnak. Regény. U. 
ott, 1892. (Fekete Ö. álnévvel. Előbb a 
Beszterczebánya és Vidéke cz. lapban.) 

— Szerkeszti a Beszterczebánya és Vi-
déke cz. lapot 1888. decz. óta. (Ebben 
vezérczikkeket, tárczákat ír és különösen 
a magyarosítás érdekeit képviseli a pán-
szlávizmus ellen; álneve: Fekete Ördög.) 
— Kéziratban : egy kötet elbeszélése. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 1889. — 
M. Könyvészete 1892. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k , 

Ferenczy Sándor, ügyvéd, F. József 
földbirtokos és Gyarmathy Sára fia, szül. 
1828-ban Adorjánházán Veszprémmegyé-
ben ; szülei adorjánházi nemesi birtoku-
kat zálogba adván, 1834-ben Lúgosra 
Krassómegyébe költöztek, hol F. S. a 
gymnasiumot végezte. Ekkor a szabad-
ságharcz kitört és ő is fegyvert fogott; 
mint honvédhadnagy részt vett a facseti, 
bogsányi, verseczi, aradi s temesvári üt-

13. iv sajtó alá adatolt 1893. szept. 30. 
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közetekben. A fegyverletétel után foly-
tatta iskoláit és 1858-tól 1860-ig ügyvédi 
gyakornok volt Aradon. 1861-ben ügy-
védi oklevelet nyert. 1862-ben Szentesre 
került, hol mint városi törvényszéki taná-
csos, majd mint ügyvéd működött. 1871-
ben Pestre költözött és miután az ügy-
védség nem foglalkoztatta eléggé s abból 
jövedelme is csekély volt, 1872-ben a 
Népújságot szerkesztette, melyet csaknem 
•egészen maga irt és vezérczikkel. be-
szélvlyel és közgazdasági rovattal látott 
e l ; azonban az 500 előfizető nem fedez-
vén a költségeket, kénytelen volt négy 
hónap múlva a lapot megszüntetni. A 
fővárosból vidékre költözött és előbb 
Baracskán, azután Vaálban (Fehérm.) bir-
tokot vett és az ügyvédséget folytatta. 
Az utóbbi helyen él jelenleg, «de már 
annyira reszkető beteg, miként neje által 
ő maga jelenti, hogy írni már éppen nem 
bir». — Jogi czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1884. Becsületsértő állítás be 
nem bizonyítható, Biró és ügyvéd, 1885. 
Az ügyvédi rendtartás 105. §-ához. Ada-
lék a hagyatéki eljáráshoz, 1886. A per-
költségek bírói megállapításához, A ma-
gánvád kérdése); irt még a Jogba s más 
hírlapokba is. — Munkái: 1. Egy fácska 
első gyümölcse a szépirodalom kertjéből. 
Arad, 1860. (Próza és versek.) — 2. 
Bátorító szó a néphez. Szentes. 1862. — 

3. Hazafias tanács a választó néphez. 
Irta egy független polgár. Pest. 1872. — 
4. Országgyűlési képviselőnek kitválasz-
szunk, hogy 50 millió forinttal keveseb-
bet adózhassunk ? Székesfehérvár, 1875. 
— 5. Az önkény hatalma. Bpest, 1880. 
— Szerkesztette s kiadta A Nép Újsága 
ez. politikai, szépirodalmi és gazdálko-
dási heti lapot 1872. jan. 7-től ápr. 14-ig 
Pesten. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1880 . 

és öné le t ra jz i ada tok . 

Ferenczi Tamás, unitárius lelkész és 
szónok erdélvben. — Szilágyi Sándor, 
Erdély irodalomtörténetében (Bud. Szemle 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar í r ók I I I . 

VI. 1859. 26. 1.) azt jegyezte fel róla, 
hogy papi remekekkel (1715.) köztiszte-
letet vívott ki. 

Ferenczy Teréz, költőnő, szül. 1830-
ban Szécsényben Nógrádmegyében; atyja 
könyvkötő volt, de nemes ember; F. 
Teréz szerény családi körben nevekedett, 
saját szorgalmával képezte ki magát 
annyira, hogy szenvedélyes olvasása útján 
irodalmi műveltségre tett szert. A költé-
szettel már korán kezdett foglalkozni. 
Nagy hatással volt rá Pesten való tar-
tózkodása nagybátyjánál Ferenczy szob-
rásznál, ki büszke volt húgára s megis-
mertette őt az irodalom több jelesével. 
Ekkor ismerkedett meg Lisznyay Kál-
mánnal is. kivel barátságos viszonya 
nagyban fejlesztette a fiatal leány költői 
hajlamát. 1849. jún. 20. a nyárasdi 
(csallóközi) csatában elesett bátyja F. 
Lajos emléke s szivének csalódása bús-
komorrá tették. Végső napjaiban még 
B.-Gyarmatra ment a festőhöz, arczképét 
levétetni szándékozván ; azután megírta 
végrendeletét; szép könyvtárát testvére 
gyermekének hagyta; 200 frtot hagyott 
két márvány sírkeresztre, hogy egyiket 
az ő sirjára, a másikat pedig a csatában 
elesett bátyja sirjára emeljék; ezen keresz-
tekre az általa készített sirverseket ren-
delé vésetni, azután szíven lőtte magát 
1853. máj. 22. Szécsényben. — Czikket 
és levelet irt a P. Divatlapba (1844. Egy 
kép a valódi életből, 1848. Nógrádból, 
aug. 1.), költeményeket a Divatcsarnokba 
(1853.), Hölgyfutárba (1853.) és a Déli-
bábba (1853. Szobrász bátyámhoz); Né-
hány sor kórágyamon irt naplómból 1853 
máj. 1. a Divatcsarnok (1853.) közölte. 
Hátrahagyott verseiből megjelentek a Nő-
világban (1857.), Ifjúság Hajnalában (Pest, 
1857.) és a Napkeletben (1858.) — Mun-
kája : Téli csillagok. Ferenczy Teréz ha-
gyományaiból összeszedte Bulcsú Károly. 
Pest, 1854. (Költemények, a költőnő élet-
rajzával. Ism. Divatcsarnok.) —Arczképét 

l (kőnyomat) Barabás Miklós rajzolta 1885-

14 
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ben, nyomt.Reiffenstein és Rösch Bécsben, 
megjelent az Arczkép-Albumban. 

P. Napló 1858. 968. SZ. — Divatcsarnok 1853. 
21. SZ. — Hölgyfutár 1853. 156. SZ. — Arczkép-
Album I . P e s t , 1855. a r c z k . — Danielik, Ma-
g y a r í r ó k I I . — Családi Kör 1871. 12. sz . — 
Figyelő 1872. ( E n d r ö d v S á n d o r . ) — M. Polgár 
Nagy Naptára 1873. 35. 1. — Vasárnapi Újság 
1878. 10. SZ. — Zilahy Károly, H ö l g y e k L a n t j a . 
B u d a p e s t , 1873. — Pesti Napló 1880. 221. SZ. 
(Maj thényi Flóra.) — Szabadság, N a g y v á r a d , 
1886. 100. sz . ( E n d r ö d y S á n d o r . ) — P. Hirlap 
1887. 255. SZ. — Szombathy János, K é t n ö a 
köl tészetben (F. T. és Molnár Borbála) . Deb-
r e c z e n , 1888. — Faylné-Hentaller Mariska, M a -
gyar í r ó n ő k r ő l . Bpest , 1889. — Petrik Bib-
l iograph iá ja . 

Ferenczi Tóbiás, theologiai doktor, 
Minorita szerzetes, szül. 1701-ben Kézdi-
Szent-Léleken Háromszékmegyében; mi-
után Kolozsvárt és Eperjesen a rendi 
növendékeknek a bölcseletet tanította, a 
noviciusok magistere, több rendház fő-
nöke s két izben a rend-tartományi főnöke 
volt. Meghalt 1767. júl. 2. Miskolczon. 
— Munkái: 1. Contradictiones s. scrip-
turae apparentes, earumque conciliatio, 
quam cum universa ad mentem doctoris 
subtilis Joan. Dunsscotti theologia . . . 
Alexio Sigismundo L a d á n y . . . consecra-
runt anno 1735. . . Bern. Braun et Ale-
xius Maternik. . . praeside T. F. Casso-
viae, 1735. — 2. Selecti sacrae scrip-
turae veteris et novi testamenti textus, 
eorumque interpretatio, ex authoribus 
excerpta et collecta. Cassoviae, 1743. — 
3. Questiones scripturisticae in selecta 
veteris et novi testamenti loca, eorum-
que resolutiones cum subjecta doctrina 
morali ex probatis authoribus collectae 
et digestae. U. ott, 1756. (2. kiadás. 
Kolozsvár, 1761.) 

Horányi, M e m o r i a H u n g . I . 667. — Sieb. 
Quartalschrift V I I . 1801. 3. — Katona, H i s t ó r i a 
Cr i t i ca XXXIX. 951. 1. — Minorita-rend Név-
tára. A r a d , 1882. 144. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Ferenczi Zoltán, bölcseleti doktor, 
egyetemi könyvtárigazgató és magántanár, 
szül. 1857. okt. 7. Borsán Kolozsmegyé-
ben; a gymnasiumot a kolozsvári ev 

ref. kollégiumban, felsőbb tanulmányait 
ugyanott az egyetemen végezte, hol 1879-
ben bölcselet-doktori s tanári oklevelet. 
1881-ben pedig bölcselet-kari magántanári 
képesítést nyert. Még egyetemi hallgató 
korában mint a magyar nyelv és iro-
dalom segédtanára működött az ev. ref. 
főgymnasiumban, majd a kolozsvári pol-
gári iskola tanárául és 1880-ban igaz-
gatójáúl választották. Két izben tett kül-
földi tanulmányutat. 1891-ben az erdélyi 
múzeum-egylet Szabó Károly utódjául 
könyvtár-igazgatónak választotta, a vallás-
és közoktatási miniszter pedig a kolozs-
vári egyetemi könyvtár igazgatója gya-
nánt megerősítette. — Kora fiatalsága 
óta szépirodalmi téren mint eredeti szín-
műíró s mint műfordító; a szaktéren 
pedig az irodalomtörténet, aesthetika. mű-
kritika s a színészet története körébe 
tartozó művekkel munkálkodik. Az iro-
dalomtörténeti téren főként mint Petőfi 
Sándor életrajzirója éveken át nagy mun-
kásságot fejtett ki. Mint az erdélyi iro-
dalmi társaság titkára egyik legmunká-
sabb vezetője az erdélyi részek irodalmi 
s kulturális mozgalmainak. Indítványára 
ünnepelték meg 1892-ben az erdélyi ma-
gyar színművészet száz éves jubilaeumát. 
Az egyetemen az ujabbkori magyar iro-
dalomtörténetet adja elő. Több mint har-
madfélszázra menő czikkei s értekezései 
a következő hírlapokban és folyóiratok-
ban jelentek meg: Figyelő (VIII. 1880. 
A kuruczvilág énekei XV. XVI. 1883— 
84. Báró Eötvös József), kolozsvári Hölgy-
futár, Havi Szemle, Család és Iskola 
(1882. Lederer Ábrahám emlékezete, Gyu-
lai Pál gyermekverseiről, Széchenyi István 
az 1825. országgyűlésen, 1885. Adalék 
Fáy András nevelői munkásságához), 
Ellenzék, Élet és Irodalom. Erdélyi Mú-
zeum-Egylet kiadványai (III. 1886. Ada-
lék Jósika Miklós irói működéséhez, 1888 
—89. Poe Edgar költeményei és elbeszé-
lései). Fővárosi Lapok (1888 óta tárczák 
Petőfiről sat.), Erdélyi Hiradó (1888. 30— 
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32. sz. Kisfaludy Károly születésének 
századik évfordulóján, 1889. 63. 95. 302. 
sz. 1890. 295. sz. fordítások Poe E. után, 
1891. 132—137. Petőfi a márcziusi na-
pokban, sat.), Kolozsvár (1888. 81. sz. 
Széchenyi emlékezete), Keleti Virágok, 
Petőfi Múzeum, Bud. Szemle, Századok. 
Pesti Napló s M. Könyv-Szemle. — Mun-
kái : 1. A népies versalakok története 
műköltészetünkben. Bpest, 1879. — 2. 
A Kuruczvilág énekei. Tanulmány. U. 
ott, 1880. — 3. Észrevételek a magyar 
irodalomról. Kolozsvár, 1882. — 4. Báró 
Eötvös József. Bpest, 1884. (M. Könyves-
ház 125—127.) — 5. E. Kovács Gyula 
életrajza. Kolozsvár, 1885. — 6. Emlék-
beszéd kövendi Váradi Károly felelt. U. 
ott, 1887. — 7. A görög művészet böl-
cselete. Taine Hyppolit Adolf után fr. 
ford. jegyzetekkel ellátva Bpest, 1888. 
(Olcsó Könyvtár 244.) — 8. Az erdély-
részi techn. iparmúzeum története. Ko-
lozsvár, 1888. — 9. Petőfi ismeretlen 
költeményei. U. ott, 1890. — 10. Petőfi 
naplója 184S. márcziusról. U. ott. 1891. 
— 11. Az erdélyi magyar játékszín 
kezdete. U. ott, 1892. — 12. Száz év 
előtt. Alkalmi színdarab az erdélyi magyar 
színjátszó társaság megalakulása idejéből. 
U. ott, 1892. — Kéziratban: Le bour-
geois, vígj. francziából ford., Poe A. Ed-
gar költeményei, angolból ford., Az arany-
kakas, népdráma 5 felv. előadatott elő-
ször a kolozsvári színházban 1884-ben, és 
azóta többször u.ott, Debreczenben, Nagy-
váradon sat.; Lázár János, tragödia 5felv., 
előad, a kolozsvári színházban 1885-ben, 
Az erdélyi színészet története és Petőfi 
életrajza, mely a Kisfaludy-társaság meg-
bízásából készült két kötetben. — Szer-
kesztette a kolozsvári polgári iskola Érte-
sítőjét 1881-től 1891-ig (ez utóbbi évben 
jelent meg abban : Lapok Petőfi Sándor 
naplójából I. ív.), a Család és Iskolát 
1881. okt.—1882. szept., alapította (Cser-
nátoni Gyula és Korbuly Józseffel együtt) 
és szerkeszti 1888. jan. óta a Petőfi Mú-

zeumot, melynek nagy részét ő irta s 
írja ; végűi szerkeszti az erdélyi irodalmi 
társaság Évkönyvét. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1879. — M. Könyvészet 
1880. 1882. 1884. 1888. 1890. — Erdélyi Irók és 
Művészek Almanachja 1892. 33. 1. a r c z k . é s 
Gyalui F a r k a s szives közlése. 

Ferge István, népköltő. — Munkái: 1. 
Mesék és eredeti költemények. Pest, 1839. 
— 2. A clicsüség temploma, melyet emelt 
a jász és kún kerületek 1839. év április 
havának 17. napján történt tiszt-ujjítása 
alkalmával. U. ott, 1839. — 3. Tisztelet 
emléke, mely méltgs és ft.. Ócskói Ocskay 
Antal ő nagysága nagy nevének szentel-
tetett, midőn a kassai megyés püspöki 
méltósággal megtiszteltetett Kassán 1839. 
évbea. Kassa. — 4. Elhalványult rózsa 
a pozsonyi rózsa utczában, vagy gyász 
emlény néh. t„ ns. és v. Csicseri Orosz 
Elek urnák tavaszutó 24. fentebb (1844.) 
évbeni szerencsétlen halálára. Pozsony, 
1844. — 5. Die verblühte Rose in der 
Rosengasse zu Pressburg, oder das Trauer-
Andenken an den unglücklichen Tod des 
Herrn Alexius Orosz v. Csicser am 24. 
Mai 1814. Hely n. (Mind az öt költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . — Egri érsekmegyei könyv-
tár Czimjegyzéke 1164. 1. 

Ferge János, pazonyi (Szabolcsm.) ev. 
ref. lelkész és szabolcsi esperes. — Mun-
kái: 1. Penitencziális uj énekek. Sáros-
patak, 1809. — 2. Két heti köznapokra 
való reggeli és estvéli közönséges könyör-
gések. U. ott, 1818. 

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

Ferge József, ev. ref, lelkész, szül. 1830. 
márcz. 27. Pazonyban Szabolcsmegyében 
nemes szülőktől; 1836—43 ban Sáros-
patakon tanult; azután több évig nevelő, 
1849-ben marok-papi tanító volt, 1850-ben 
visszament Patakra s jogot később theo-
logiát tanult; 1852. ápr. 22. N.-Beregre 
ment akadémiai promóczióra ; 1855. máj. 
1. letette Debreczenben a kápláni vizsgát 
és Beregen lett káplán, 1858. máj. 4. 
Kígyóson rendes lelkész; 1865. márcz. 
n.-beregi társlelkész apósa Bereczky József 

14* 
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mellett; ennek halála (1869.) után rendes 
lelkész és 1870. tanácsbiró. Meghalt 1891. 
jún. 19. Nagy-Beregen. — Kigyós falu 
községi törvényeit közölte a Vasárnapi 
Újságban (1865. 10. sz.). Önéletrajzát és 
a n.-beregi egyházról irt följegvezését a 
Prot. Egyh. és Isk. Lap (1891. 30. sz.) 
hozta. 

Fericean József, görög-keleti pap és 
lanár, szül. 1830-ban Bodesten Aradme-
gyében ; a brassói rumén főgymnasium-
ban 1862-től a hittant és a magyar nyelvet 
tanította. Meghalt 1889. febr. 5. Brassó-
ban. — Munkája: Logica. Brassó. 1881. 

Wutz N é v k ö n y v e 21. 1. — Gross, K r o n -
s t ä d t e r D r u c k e 113. 1. — Brassói rumén gym-
nasium Programmja 1889. 17. 73. 1. 

Feriencsik Miklós István, megyei 
szolgabírói segéd, szül. 1825. júl. 30. 
Zólyomban ; papnak készült, el is végezte 
az ev. theologiát, de azután Eperjesen 
jogi tanulmányoknak szentelte magát. 
A szabadságharcz alatt Hurbánnal tar-
tott. Az absolut-kormány többféle állás-
ban alkalmazta. 1856-ban letette Pozsony-
ban a birói vizsgát és Breznóbányára 
szolgabírói segédnek neveztetett ki; 1863-
tól hírlapíró lett. Meghalt 1881. márcz. 3. 
Turócz-Szent-Mártonban. — Elbeszélése-
ket irt tót évkönyvekbe s szépirodalmi 
lapokba, nevezetesen a Sokolba s Orolba 
Mladen álnév alatt. — Szerkesztette a 
Pestbudínske Vedomosti cz. politikai lapot 
1863-tól kezdve; 1868-ban a Narodny 
Hlasnik (Nemzetőr) cz. alatt egy máig 
fennálló politikai néplapot alapított, mikor 
a Vedomosti szerkesztését Pauliny-Tóth 

_ Vilmosnak engedte á t ; 1878-ban átvette 
Hl szépirodalmi Orol szerkesztését is. — 

Munkája: Pravda predca zvítazí (Az 
cgóoesűg végre győzedelmeskedik) cz. víg-
játéka 1862-ben Budán külön kiadásban 
is megjelent. 

IVárodni Noviny 1881. 26. 27. SZ. — Slovenské 
Pohlady 1881. 233—238. 1. — Vasárnapi Újság 
1881. 11. sz. és d r . Czambel Sámuel sz ives 
közlése . 

Ferjencsik Sámuel, ág. ev. lelkész és 

| gömöri főesperes. theologiai doktor; a 
jolsvai időjós néven országszerte isme-
retes volt. szül. 1793. decz. 4. Ó-Zólyom-

I ban, hol atyja előkelő polgár volt; közép-
iskoláit Beszterczebányán. Selmeczen és 
Pozsonyban végezte. 1816. okt. 4-től a 
jenai egyetem hallgatója volt, hol a theo-
logiát és a természettudományokat, külö-

1 nősen az ásványtant tanulta, az ottani 
minerologiaí társaság tagja és a magyar 

I ifjúság titkára volt. Itt találkozott Kne-
bel báró házánál Goethével, ki gitárjá-
tékáért megkedvelte s társalgás közben 
kikérdezte őt Magyarországról, többszöri 
látogatásra kérte s tőle nyerte az első 
ösztönzést az ásványtan és időjóslás ta-
nulmányozására ; midőn elváltak, Goethe 
megajándékozta őt Hermann és Dorothe-
ájával sajátkezűleg bejegyzett ajánlással. 
1818-ban tért vissza hazájába s Lovich 
Ádám superintendens mellett volt káplán 
Beszterczebányán ; 1820—27-ig szügyi 
lelkész; 1827-ben Jolsvára (Gömörm.) 
ment papnak, hol egyháza s az iskola 
ügyeiben fáradozott; háromszor járult a 
trón elé, hogy egyháza számára segélyt 
kérjen ; összeköttetésbe lépett a Gusztáv 
Adolf-egylettel és ennek figyelmébe aján-
lotta a magyarországi elszegényedett egy-
házközségeket ; 1851-ben a tiszai egyház-
kerület által kiküldve megjelent annak 
hamburgi és 1852-ben wiesbadeni gyűlé-
sén. Jolsván nagy terjedelmű gyümölcsöse 
volt, a mely rendezettségére s faj válasz-
tékosságára nézve az egész országban 
mintaszerűnek ismertetett e l ; nemcsak a 
fanemesítést, de a gyümölcs különféle 
kikészítését és értékesítését is nagyban 
gyakorolta. Meghalt 1855. július 28. 
Jolsván kolerában. — Több czikket irt 
a magyarországi ág. ev. egyház álla-
potáról a németországi lapokba s a Pro-
testantische Jahrbücher-be(II. 1855. Sexty 
und Blaho.) Meteorologiai czikkei s idő-
jóslásai az 50-es években általánosan el-
terjedtek a hazai lapokban, igy a M. Hír-
lapban (1852. 679. 680. Időjárás 1851-
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ben); irt a Budapesti Hírlapba is (1853 
185—188. sz. Magyarország orvosi álla-
potai.) — Munkái: 1. Paméti gelsawské 
a muranské. Pest, 1829. (a jolsvai tűz-
vész alkalmából mondott egyházi beszéde 
Jolsva s Murány történetével.) — 2. 
Duchownj rec pri prjlezitosti Konwentu 
celéhovel. Braterstwj Gemérského r. 1830. 
dne 12. Mésíce Máge, drzaná we Chrámé 
Welho-Polemském. U. ott, 1830. — 3. 
Duchownj rec pri prjlezitosti uwodu 
dwogjctihodného muze Samuele Tomass-
kja do cjrkwe evangelické chyáanské r. 
1833. w nedeli 1. p. S. Trogici. U. ott. 
— 4. Bee oltarnj pri zaloáenj veze chá-
raowé w cjrkwi ew. Gelssawské. U. ott. 
1833. — 5. Duchowny rec pri poswé-
cenj chrámu cjrkwe ewangelické rat-
kowské roku 1838 w nedéli VI. po s 
trogici. . . U. ott, 1838. — 6. Duchownj 
rec v den památky poswécenj chrámu 
cjrkwe ewangelické Gelssawské r. 1839. 
w nedeli XIX. po S. Trogici. U. ott, 1839. 
— 7. Bee oltarnj pri Poswécenj obnoho-
wéno chrámu cjrkwe ewangelické Käme-
nánské r. 1840 w nedéli XVIII. po sw. 
trogici drzana. U. ott, 1840. (a 2—7. sz. 
Egyházi s alkalmi beszédek.) — 8. Ideen 
für die künftige Gesetzgebung der Prote-
stanten in Ungarn. Wien. 1851. (A maga 
idején sokat emlegetett munka.) — Hátra-
hagyott kérzirataiból a Rozsnyói Hiradó 
(1890. 21. sz.) A murányi vár rövid tör-
ténetét közölte. 

1855: Divatcsarnok 54. sz . (b. i í y á r i G y u l a . ) 
Prot. Jahrbücher f ü r Ö s t e r r e i c h 512. 1. ( S z t e h l o 
A n d r á s . ) Pest-Ofner Zeitung 176. Sz. Ungarische 
Post o k t . 31. Blätter für Geist, Gcmüth und 
l'aterlandskunde 7. SZ. Slovenské Noviny 90. SZ. 
— Per Pesther iiote. G r o s s e r g e m e i n n ü t z i g e r 
K a l e n d e r 1857. 62. 1. — Haan, J e n a I l u n g a -
r i c a 143. 1. — Galgóczy Károly, O r s z á g o s M. 
Gazd. Egyesü l e t E m l é k k ö n y v e IV. 158. 1. 
— Slovenské Pochlady 1887. 203. 1. — Mokos, 
Magyarország i t a n u l ó k a j ena i egye t emen 
97. 1. — Petrik B i b l i o g r . I. IV. 

Ferk Incse, orvosdoktor varasdi hor-
vátországi származású. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. medica. Dentitio phy-

siologice et therapeutice considerata. 
Budae, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ferkes Sámuel.— Munkája: Szurony. 
Epigrammák. Kassa, 1844. 

Egri érsekin, könyvtár Czimjegyzéke 1164. 1. 

Fermendzin Eusebius, szent Ferencz-
rendi Capistran szerzetes, szül. 1845. szept. 
21. Vingán Temesmegyében ; 1862. szept. 
10. lépett a rendbe s 1868. nov. 22. misés-
pappá szenteltetett föl. Egyházi téren 
rigorista, modorában szelid, de meggyő-
zó'déseiben, nézeteiben hajthatatlan. Sokat 
tanult, sokat olvasott és sokat látott. 
Értelmes, vallásáért rajongó barát, ki 
czéljául tűzte ki rendje dicsőségének hir-
detését. Rendtársai nagyra tartották, mert 
ő volt az egész rend definitor generalisa 
Rómában, mint rendjének biztosa pedig 
a különféle tartományokat rendre vizs-
gálta s azok állapotáról jelentést tett a 
rend főnökének, ma pedig, mint a rend 
történetirója Rómában tartózkodik. Gyűjtő 
természetű lévén, a hol csak megfordult, 
mindenütt a könyvtárakat és levéltárakat 
tanulmányozta, másolt és tanult. Magyar-
országban, horvát-szlavon földön, Olasz-
országban nem igen akadunk olyan levél-
vagy könyvtárra, hol ő ne dolgozott volna. 
A zágrábi akadémia megválasztotta tagjá-
nak. — Munkái: 1. Acta Bulgáriáé• 
ecclesiastica. Zagrabiae, 1887. (Monu-
menta spectantia históriám slavorum me-
ridionalium XVIII.) — 2. Acta Bosnae 
potissimum ecclesiastica cum insertis edi-
torum documentorum regestis ab anno 
925. usque ad annum 1752. U. ott, 1892 
(Monumenta slavorum meridionalium 
XXIII.) 

Schematismus P r o v . S. Joann i s a Capis t rano 
1890. — Századok 1893. 

Fernengel Lukács, gyulafehérvári egy-
házmegyei pap és iskola-rector. — Mun-
kája : In B. D. Leonh. Hutteri Compen-
dium Locorum Theolorjicorum Dispu-
tatio Exegetico-Polemica, Eaque Praeli-
minaris Tertia, De Religione. Quam in 
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Gymnasio Coronensi publice ventilandam 
proponit Praeside M. Valentino Greissing 
. . . Respondens. . . Coronae, 1687. 

Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 19. 1. 

Ferrarius Zsigmond, szent Domonkos-
rendi szerzetes és a rend magyar missió-
jának generalis commissariusa; bécsi 
akadémiai tanár. — Munkája: De rebus 
hungaricae provinciáé s. ordinis prae-
dicatorum comment. Viennae, 1637. 

Bod M. A t l i e n a s 84. — Figyelő X V I I . 390. 1. 
(Fabó A.) 
Ferretti Jakab. — Munkái: 1 .La 

cenerentola ossia la cova cenere. Dramma 
giocoso per musica in due atti da rap-
presentarsi nel civico teatro di Fiume la 
primavera 1838. Fiume, 1838. — 2. Chi 
dura vince. Melodramma giocoso in due 
atti da rappresentarsi nel teatro civico 
die Fiume la primavera del 1842. U. ott. 

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

Fersius Kristóf, prot. lelkész, bártfai 
származású ; Sárospatakon tanult, azután 
Brüggében és 1586. máj. 16-tól Vitenber-
gában folytatta tanulmányait; innét Hor-
váth Gergely meghívására, 1587. szept. 6. 
a hazában tanítói s lelkészi állását el-
foglalta. — Munkája: Confessio de S. 
Coena. Vittebergae, 1587. ? 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 82.1. 

Fertsák Ferencz, győregyházmegyei 
áldozópap, szül. 1861. júl. 22. Horvát-
Pulyán; 1884. szept. 24. miséspappá 
szenteltetett föl és jelenleg zárányi plé-
bános Sopronmegyében. — A győr egy-
házmegyei horvátok használatára több 
paptársa, mint Csenár János. Horvát 
Máté stb. segítségével az 1892. évre képes 
horvát naptárt szerkesztett e czímen: 
Hisni Kalenddr. 

Emlékkönyv. G y ö r , 1892. 136. 1. — Schematis-
mus Jaur inens i s 1892. 
Fertsek József, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1843-ban Urvölgyön Zólyommegyé-
ben ; 1867-tól a beszterczebányai gymna-
siumban helyettes tanár volt; honnét 
1872-ben a lőcsei kir. kath. főgymna-
siumhoz, 1873. aug. 17. pedig az aradi 

állami főgymnasiumhoz helyeztetett á t ; 
tanította a magyar, latin, görög és né-
met nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat 
az angolt is. 1879. márcz. 4. nyugdíjaz-
tatott. — Programmértekezése a beszter-
czebányai kir. gymnasium Értesítőjében 
(1870. Mily változásokat szenvednek a 
latin hangzók a francziában ?) — Mun-
kája : Szerelem és hiúság, eredeti vígj. 
3 felv. Kolozsvár, 1874. — Bíró uram 
gyűrűje cz. népszínművét Aradon adták elő. 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 63. — Beszter-
czebányai kir. gymnasium Értesítője 1870—72. — 
Aradi áll. fügymn. Értesítője 1873. 1879. — 
Lakatos, A r a d T ö r t é n e t e I I I . 50. 

Fésős (Fésűs) András, ev. ref. lelkész, 
szül, 1801. decz. 25. Hiripen Szatmár-
megyében, hol hason nevű atyja szintén 
pap volt; tanulmányait a szatmári gym-
nasiumban kezdte; atyja halála után 
kettőzött szorgalommal tanult, hogy ek-
ként özvegy édes anyján könnyítsen; a 
debreczeni kollégiumban folytatta isko-
láit és 1818-ban lépett a felső osztályba; 
ott végezte a theologiát is, azután köz-
tanító volt a gymnasium III. osztályában. 
1827-től a kisújszállási gymnasium igaz-
gatója volt és 1829-ben a göttingai egye-
temre ment ; honnét 1830 őszén haza 
jött és Szatmáron az elaggott Gáti István 
mellett volt segédlelkész; ennek nyuga-
lomba helyezése után pedig 1831. ápr. 
24. rendes lelkész. 1841. máj. a debre-
czeniek hívták meg papjuknak. Mint jeles 
szónok az 1843—44. országgyűlésre az 
egyházkerület Pozsonyba őt küldte föl 
hitszónoknak. 1842-ben a debreczeni egy-
házmegye megválasztotta esperesnek s 
a kerület főjegyzőnek; ezen hivataláról 
azonban 1855. jan. elején betegsége miatt 
lemondott és aug. 29. meghalt Debre-
czenben. — Beköszöntő, kibucsuzó s 
jelesebb egyének felett mondott halotti 
beszédei az Egyházi Beszédek (II. Pest. 
1845.) cz. gyűjteményben, a Török-Székács-
féle Protestáns Lelkészi Tárban (Pest, 
1854.) és a Fördős-féle Papi Dolgozatok 
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gyászesetekre (VII. Kecskemét, 1857.) cz. 
gyűjteményes munkákban jelentek meg. 
— Munkái: 1. Az isten beszédét meg 
nem egyelító vallás szolga. Bemutatta 
a debreczeni reform, gyülekezet előtt 
lelkitanítói hivatalát megnyitó beszédé-
ben 1841. eszt. tavaszutó 16-án. Debre-
czen, 1841. — 2. A sokat tanított ok-
tató, s a szenvedőket beszédeiben fölemelt 
vallás-szolga . . . U. ott, 1841. (Buaay 
Ézsaiás ref. superint. felett mondott 
gyászbeszéd. Többekkel együtt.) — 3. 
Egyházi beszédek, melyeket az 1843 — 
44. országgyűlés alkalmával tartott. U. 
ott, 1845. — 4. Karácsoni egyházi be-
széd, tartotta a debreczeni ref. templom-
ban 1848-ban U. ott. — 5. Közönséges 
alkalmi és ünnepi beszédek. 1. füzet. 
Közönséges egyházi beszédek. U. ott, 
1858. (és 1864. kiadta veje Német Lajos 
debreczeni lelkész.) 

Danteiik, M . í r ó k I I . — Protestáns Népkönyv-
tár I I I . 48. 1. — Sárospataki Füzetek 1860. 
238 . 1. — Prot. Képes Naptár 1870. a r c z k é p . — 
Moenich é s Vutkovich, M. í r ó k 412. 1. — Kiss 
Kálmán, S z a t m á r i e g y h á z m e g y e t ö r t é n e t e 
352. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . 
— Bakóczi J á n o s szives közlése. 

Fessel Zsigmond, ügyvéd, nemes szár-
mazású, a győri akadémián a magyar 
nyelv és irodalom rendes tanára. — 
Munkái: 1. Ode summis honoribus cels. 
principis a regia scientiarum academia 
Jaurinensi affectu pio oblata. Jaurini, 
1819. — 2. Állítások a hazai literatura 
és nyelvbirálás tudományából. U. ott, 
1822. — 3. Assertiones ex jure uni-
verso et scientiis politicis. Pestini, 1826. 

Petrik B i b l i o g r a p l i i á j a . 

Fessler Ignácz Aurél, ág. ev. püspök, 
a m. tud. akadémia külföldi levelező tagja, 
szül. 1756. máj. 18. Zarándfalván (Zurány) 
Mosonmegyében ; atyja F. János György 
az osztrák hadseregben mint őrmester 
szolgált és harczolt a törökök ellen (1737 
—39.); midőn nyugalomba vonult, Zaránd-
falván egy urasági vendéglőt bérelt. Fia, 
ki a keresztségben a jezsuiták alapítójá-

ról Ignácz nevet nyert, később vette föl 
az Aurél nevet szent Ágoston tiszteletére, 
ki ezen nevet is viselte ; a szülői háznál 
vallásos nevelésben részesült. Atyja 1764-
ben a győri püspök szolgálatába állott 
és fia itt nyerte első kiképeztetését a latin 
nyelvben. 1768-ban Pozsonyba ment nagy-
bátyjához F. Andráshoz, hogy a mérnöki 
pályán képezze ki magát; azonban midőn 
nagybátyja mint mérnök Horvátországba 
távozott, visszatért szüleihez. Mint 12 éves 
fiú latin imádságos könyvet szerkesztett és 
kateketikai gyakorlatra adta magát. 1770-
ben a pozsonyi gymnasiumba járt. és 
1771-ben visszatért Győrbe és Mancini 
Antal jezsuita tanár vezetése mellett kü-
lönösen a philologiában gyakorolta magát; 
1772-ben a jezsuita rendbe akart lépni, 
azonban fiatal kora miatt, 16 éves volt, 
nem vették föl. Anyai nagybátyjának, 
Kneidinger Györgynek, ki Budán a kapu-
czinusok kolostorában bölcseleti lector 
volt, tanácsára, 1773. júl. 9. Moórott 
(Fehérm.) mint novicius a kapuczinus-
rendbe lépett; 1774. júl. 9. szerzetesi 
fogadalmat tett. A hitért való vértanúság 
foglalkoztatta őt különösen és a besnyői 
kolostorban testét sanyargatta. Podma-
niczky báróval való ismeretsége, ki közeli 
birtokán Aszódon élt, leletővé tette azt, 
hogy könyvtárát használhatta. Fleury egy-
háztörténeti munkája és Muratori a valódi 
áhitatosságról irt könyve, gondolatmene-
tét csakhamar más útra térítették és a 
szerzetes élet iránt való kitartását meg-
törték. 1775. szept. elején a nagyváradi 
kolostorba került, hol scholastikai bölcse-
letet tanult; itt a kanonokok és a püspök 
szeretetét annyira megnyerte, hogy azok 
sok könyvet ajándékoztak neki. 1776-ban 
a schwechati kolostorba helyezték át, hol 
a magával hozott szabadelvű theologiai 
munkákat elvették tőles a kolostor könyv-
tárának használatától is eltiltották. Ezen 
szükségében 1777. jan. Eybelhez, az egy-
házjog tanárához Bécsbe irt, ki titokban 
megküldte neki munkáit. A súlyos kolos-
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tori büntetések, melyek csekély vétségek-
ért érték, még inkább felizgatták kedé-
lyét. 1779. máj. 29. miséspappá szentel-
ték föl; ekkor azonban már eltökélte 
volt magában, bogy a rendből kilép, sőt 
eddigi vallását is elhagyja. 1781. szept. 
a bécsi kolostorba küldték, hogy ott ta-
nulmányait befejezze. Itt történt 1782. 
febr. 23., hogy zárdafőnöke a zárda föld-
alatti börtönébe küldte, hogy egy szer-
zetes társának az urvacsorát kiszolgál-
tassa. Ezen látvány fellázította őt és több 
röpiratot irt, melyeket II. József császár 
kezeihez juttatott; ezekben nemcsak a 
kath. papság felvilágosult és jobb kikép-
zését ajánlá az uralkodónak, hanem a 
kolostori élet visszaéléseit is élénken ecse-
telte. Ennek következménye volt az a 
szigorú vizsgálat, mely az egész biroda-
lom kolostoraira kiterjedt. F. bevádol-
tatott, hogy a szerzetesi fogadalmait, a 
szegénységet, engedelmességet és szüzes-
séget megszegte, s Migazzi bibornok ítélő-
széke elé idéztetett; nagybátyja, Kneidin-
ger György volt egyik vádlója. A kiállott 
büntetés után sem fordult dolga jobbra, 
miguem 1784. febr. 6. lectorrá s nov. 11. 
a keleti nyelvek és az ó-szövetségi her-
meneutika rendes tanárává neveztetett ki 
Lembergbe ; előbb azonban császári ren-
delettel a kapuczinus szerzetből elbocsát-
tatott és theologiai doktori fokot nyert. 
Lembergben tudományos munkálkodás-
nak élt; azonban első szépirodalmi műve, 
Sidney cz. szomorujátéka, mely 1788. 
jan. 26. Lembergben előadatott és II. 
Jakab zsarnokságát és az angolországi 
katholikusok fanatismusát tüntette föl, 
ujabb bajba keverte; ellenségei komoly 
politikai pörrel támadták meg, melynek 
kimenetele elől febr. 2. Sziléziába mene-
kült és 6. Boroszlóban Korn könyvárus-
nál szives fogadtatásra talált. Innét 1788. 
júl. 2. Wallisfurthba ment Schönaich-
Carolath uralkodó herczeghez nevelőnek, 
kit Sidney-nek egyik birálata tett reá 
figyelmessé. 1791-ben az ág. ev. vallásra 

tért át. 1792. jan. 25. szerencsétlen há-
zasságra lépett, melytől csak 1802-ben 
szabadult meg törvényes elválással. 1796-
ban nevelői állását is elvesztette, midőn 
a herczeg, gazdálkodásból, udvari liszt-
jeit elbocsátotta. 1796-tól fogva Berlinben 
kizárólag az irodalomnak élt és F. E. 
Rambachchal kiadta a Berliner Archiv der 
Zeit két utolsó évfolyamát (1799—1800.); 
azután pedig J. G. Rhode-val (1801.), 
és J. Ch. Fischerrel (1802—03.), végre 
egyedül (1804—05.) az Eunomia czímű 
folyóiratot. Már Lembergben a Phönix 
nevű szabadkőműves páholyhoz tartozott. 
Garolathban az Evergeták társulatát ala-
pította, mely a kölcsönös erkölcsi és tu-
dományos kiművelést czélozta ; ez azon-
ban alaptalan politikai gyanúokokból 
csakhamar föloszlattatott. 1797-ben a hu-
manitás barátainak egyesületét létesítette 
Rerlinben ; azonban életkörülményei igen 
mostohák voltak, bár Schrötter és Voss 
miniszterektől ideiglenes állást nyert. 
Hivatalos foglalkozásán kiviil a szabad-
kőművesség reformálására fordította ide-
jét ; azonban ezen törekvése sok ellen-
séget szerzett neki, ugy hogy 1802. szept. 
5. kénytelen volt minden páholyból ki-
lépni. Ekkor nagyobb utazást tett Német-
országban és megismerkedett a tudomány 
és irodalom koryphaeusaival; különösen 
a Herderrel való társalgás nagy hatással 
volt későbbi eszméire s gondolkodás-
módjára. 1802. nov. 22. másodszor nősült, 
ezúttal szerencsésen, Wegeli Karolina 
Máriával, egy berlini gyáros leányával. 
1803-ban Berlin mellett kis birtokot vett 
Kleinwallban ; azonban ideiglenes hiva-
tala megszűnt, drágán vett birtoka a hábo-
rús években keveset jövedelmezett s körül-
ményei nyomasztóbbá váltak ; kénytelen 
volt tehát birtokát eladni s különböző 
helyeken élve, barátainak segélyére szo-
rult. 1810-ben az orosz kormány hívta 
meg a keleti nyelvek és irodalmuk tan-
székére a szent - pétervári Alexander-

1 Newsky akadémiához 2600 rubel fizetés-
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sei, a mit készséggel elfogadott. Még 
azon évben egyik kartársa bevádolta őt 
mint Fichte követőjét, mire F. elbocsá-
tását kérte s eddigi fizetésével a törvény-
kezési bizottmány levelezőjévé nevezte-
tett ki. azon kikötéssel, hogy maga vá-
laszthatja meg tartózkodási helyét. 1811. 
márcz. Wolksba Saratow kormányzó-
ságba költözött, hol a Slobin kormány-
tanácsos által alapított nevelőintézetet 
igazgatta; de e mellékhivatalát, Slobin 
takarékoskodása miatt, hamar elveszítette 
s megmaradt törvényszéki levelezőnek, 
lakását pedig 1813. febr. 2ő. Saratowba he-
lyezte át. Itt irta Magyarország történetét. 
1815-ben Sareptába tett utazása alkal-
mával eltökélte magában, hogy az ottani 
Hernhuterek egyesületébe vonul vissza. 
Itt nehéz csapások érték: gyermeke meg-
halt és fizetését a kormány megszüntette. 
Ismét a szentíráshoz nyúlt és szigorúan 
vallásos lőn. A szükségben szentpétervári, 
freibergi, pesti s pozsonyi barátainak 
segély-adományaiból és az irodalomból 
élt. 1817. szept. 1. az egész visszatartott 
fizetését megkapta s azt továbbra is bizto-
sították neki; ugyanazon évben fiát, a czár 
kegyelméből, dijtalanúl fölvették a zar-
skoe-selói nemes ifjak intézetébe. Miután 
1818-ban az orosz császár az ág. evan-
gélikusokat a többi vallásfelekezetűekkel 
egyenlő jogokban részesítette s az ev. 
birodalmi consistoriumot egy-egy világi 
s egyházi elnökkel fölállította, 1820-ban 
ág. ev superintendenssé s a consistorium 
elnökéve neveztetett ki a Saratow kor-
mányzóságban. Ezen consistorium fel-
oszlatása után 1833-ban fősuperintendens 
és a szentpétervári ág. ev. egyház taná-
csosa lett. Meghalt 1839. decz. 15. Szent-
Pétervárt. A m. tudom, akadémia 1831. 
febr. 16. választotta külföldi levelező 
tagjává. — Munkái: 1. Was ist der 
Kaiser P Yerfasst von einem Kapuziner-
Mönch. Herausgegeben von Fessler. Wien, 
1782. Ivét füzet. — 2. Anthologta heb-
raica e sacris hebraeorum libris depromta 

adjecta versione latina et annotationibus. 
Leopoli, 1787. — 3. Institutiones lingua-
rum orientalium, Hebraicae, Chaldaicae, 
Syriacae et Arabicae, cum Chrestomathia 
Arabica J. G. Eichornii. Pars prior. Vra-
tislaviae, 1787. Pars posterior: Institu-
tiones linguae Chaldaicae et Arabicae 
complectens. U. ott, 1789. — 4. Sidney, 
ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Köln, 
1788. — 5. Marc-Aurel. Breslau, 1790 
—92. Négy kötet. (2. jav. kiadás 1793. 
3. kiad. 1799. 4. jav. kiad. 1801. U. ott, 
uj jav. kiad. Carlsruhe, 1810. uj jav. kiad. 
Bécs, 1816.) — 6. Aristides und Tlie-
mistocles. Vom Verfasser des Marc-Aurels. 
Berlin, 1792. Két kötet. (2. átdolg. kiad. 
Breslau, 1806. 3. kiad. Carlsruhe, 1809. 
4. jav. kiadás. Berlin, 1819. Magyarra 
ford. Vizer János. Pest, 1845—46.) — 7. 
Mathias Corvinus, König der Ungarn 
und Grossherzog von Schlesien. Vom 
Verfasser des Marc-Aurels. Breslau, 1793 
—94. Két kötet. (2. kiad. U. ott, 1806. 
3. kiad. Carlsruhe, 1809., ezen czímmel 
is : Gemälde aus den alten Zeiten der 
Hungarn. 3. 4. Magvarúl: Korvinus Má-
tyás magyar király. F. után készítette 
Mihálkovics József. Pest, 1813.) — 8. 
Attila, König der Hunnen. Breslau, 1794. 
(Ism. Alig. Literatur Zeitung 1795. 150. 
sz. Intelligenzblatt 81. sz. 2. kiad. Augs-
burg, 1803. 3. kiad. U. ott, 1806. uj jav. 
kiad. Carlsruhe, 1809., ezen czímmel is: 
Gemälde aus den alten Zeiten der Hun-
garn. 1. Magyarul: Attila, vagy is : a 
régi magyarok első vezérének dicsőséges 
viselt dolgai. Ford. egy hazáját szerető 
magyar. Pest. 1811. Jankóvich M. szerint 
Okolitsáni János ford.) — 9. Alexander 
der Eroberer. Berlin, 1797. (ezen czím-
mel i s : Forsetzung der in Anacharsis 
Reise enthaltenen Geschichte von Alt-
Griechenland I. 2, kiadás. U. ott. 1800.) 
— 10. Aktenmässige Aufschlüsse über 
den Bund der Evergeten in Schlesien. 
Herausgegeben von Fr. Moszdorf. Frei-
berg. 1804. — 11. Sämmtliche Schriften 
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über die Freimaurerei. Freyberg, 1804. 
Három kötet. (I. arczk. és kulcscsal. IL 
Rückblicke über die letzten 6 Jahre sei-
ner Thätigkeit bei der Loge R. Y. z. Fr. 
in Berlin. Herausgegeben von Fr. Mosz-
dorf. III. Freimaurerische Briefe aus 
Kleinwall. Herausg. von Fr. Moszdorf.) 
— 12. Fesslers Ansichten von Religion 
und Kirchenthum. Berlin, 1805. (Belsó' 
czime: Briefe aus Kleinwall an F. P. M. 
und alle Menschen, die guten Willens 
sind.) — 13. Theresia, oder Mysterien 
des Lebens und der Liebe. Breslau, 1806. 
Két kötet. (2. kiadás. Carlsruhe. 1810. 
Ism. Alig. Lit. Zeitung 1810. I. 297. 1.) 
— 14. Abälard und Heloisa. Berlin, 1807. 
Két kötet. (Ism. Alig. Lit. Zeitung 1809. 
I. 657. 1. 2. kiadás. Carlsruhe, 1810.) — 
15. Bonaventuras mystische Nächte. 
Roman. Berlin, 1807. — 16. Alonso. 
Leipzig, 1808. Két kötet. (Ujabb kiadása 
ezen czím alatt : Alonso oder der Wan-
derer nach Montserrat. Carlsruhe, 1810. 
Ism. Allg. Lit. Zeitung 1810. I. 499. 1.) 
— 17. Der Gross-Hof- und Staats-
Epopt Lotario, oder der Hofnarr. Berlin. 
1808. — 18. Die drey grossen Könige 
der Hungarn aus dem Árpádischen 
Stamm. Breslau, 1808. (2. kiad. Frevberg, 
1808. 3. kiadás. Carlsruhe. 1809., ezen 
czímmel is: Gemälde aus den alten Zeiten 
der Hungarn. 2. Magyar fordításban: A 
három magyar nagy királyok viselt dol-
gainak rajzolatja. Pest, 1815. Szent István, 
Szent László és Kálmán király.) — 19. 
De liturgia christianae ecclesiae. Pede-
ponti. 1809. — 20. Der Nachtwächter 
Benedict. Berlin, 1809. (2. kiad. Carlsruhe, 
1809.) — 21. Die alten und die neuen 
Spanier. Ein Völkerspiegel. Berlin. 1810. 
Két kötet. (2. kiadás. Carlsruhe, 1814.) — 
22. Meine Flucht aus Deutschland, oder 
Frauenmacht und Liebe. Vom Verfasser 
des Bonaventura. Hamburg, 1812. Két, 
kötet. — 23. Die Geschichte der Ungern 
und ihrer Landsassen. Leipzig. 1815—25. 
Tiz kötet. (Uj czím-kiad. U. ott, 1847—50. 

és Klein Erneszt, ujabb kutatások alapján 
2. kiadásban dolgozta föl; megjelent Lip-
csében 1867—83. Öt kötet. Élőbeszédet 
irt hozzá Horváth Mihály. Első részéből 
a vezérek kora megjelent magyarúl: Pan-
nónia. vagy Pannoniának Augustus római 
császártól fogva egészen a Geyza magyar 
herczeg haláláig. . . szabadon magyarázta 
Zeykfalvi Zeyk Lajos. Kolozsvár, 1841. 
cz.) — 24. Die Gesinnung Jesu Christi. 
Vorgetragen am Palmsonntage. . . 1816. 
in dem Betsale der ev. Brüdergemeinde 
zu Sarepta. St.-Petersburg, 1816 — 25. 
Predigt über Matthäi VI. 33. Gehalten 
in dem Bethause der ev. Brüdergemeinde 
zu Sarepta. U. ott, 1816. — 26. Christ-
liche Reden. Riga, 1822. Két kötet. — 
27. Liturgische Versuche zur Erbauung 
der Gläubigen, sowohl geistlichen als 
weltlichen. U. ott, 1823. — 28. Geschichte 
der Entlassung des gewesenen Pastors 
in Saratow, Carl Limmer. Aus den 
Originalakten, und wahrhafte Darstellung 
seiner Verirrungen. Als Seitenstück zu 
Limmer's Libell: Meine Verfolgung in 
Russland. U. ott, 1824. — 29. Dr. Fess-
lers Rückblicke auf seine siebzigjährige 
Pilgerschaft. Ein Nachlass an seine Freunde 
und an seine Feinde. Breslau, 1824. (2. 
kiadás, kiadta és előszóval ellátta Bülau 
Fr. Lipcse, 1851. Magyarúl Vizer Jánostól 
Bölcskén 1854-ben, kézirat a m. nemz. 
múzeumban.) — 30. Dr. Fesslers Re-
sultate seines Denkens und Erfahrens 
als Anhang zu seinen Rückblicken auf 
seine 70jährige Pilgerschaft. Breslau, 1826. 
arczk. — Fessler's sämmtliche Werke. 
Wien, 1809—16. 22 kötetben, csonkított, 
hibás és jogtalan utánnyomat. — Kiadta: 
L. A. Senecae philosophi Opera omnia. 
Ad fidem LXIII librorum veterum, tum 
manuscriptorum, tum impressorum re-
censuerunt et cum adnotationibus. Vra-
tislaviae, 1795. 3 kötet. (J. C. Chr. Fischer-
rel együtt ) — Kéziratai: Geschichte des 
Freimaurer - Ordens von den ältesten 
Zeiten bis zum Jahre 1802. Négy ivrét 
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kötetben : másolatokat Gerlach könyvárus 
Freibergben a szabadkőműves páholyok 
számára árult. — Arczképei rézmetszet-
ben : Pausenwein rajza s Bolt J. F. met-
szette 1792-ben; ifj. Bosmäsler F.-tői 
1820. Zwickauban; két kis medaillon-
kép a rajzoló s nyomt. bely megnevezése 
nélkül; Wasilief festése után Ázsiában, 
rajzolta s metszette Rosmäsler Drezdá-
ban ; Geibel Károlytól Lipcsében; olaj-
festésű arczképe a m. tudom, akadémia 
képes termében van. 

Tud. Gyűjt. 1818. V . — Unterhaltungsblatt. 
P r e s s b u r g . 1818. 238. 1. — Közhasznú Esmere-
tek Tára I V . 501. — Jelenkor 1836. 72. SZ. — 
Hazai s Külf. Tudósítások 1836. I I . 19. Sz . — 
Gemeinnützige Blätter 1836. 70. SZ. — M. Tud. 
Társaság Évkönyve V . 1838—40. — M. Tud. 
Társaság Névkönyve 1840. 210. — Figyelmező 
1840. 47. 1. — Danielik, M . í r ó k I I . — Wurz-
bach, B i o g r . L e x i k o n I V . — Vasárnapi Újság 
1864. 46. sz . ( Z u r á n y r a j z á v a l . ) — Figyelő I . 
-95. — Századok 1878. (Abaf i L a j o s t ó l , k ü l ö n -
n y o m a t b a n is, liol F . több levelét közli.) — 
Literar. Berichte aus Ungarn I I I . 1879. p . 382— 
393. Unedir te Briefe von J . A. Fess le r . — 
Allg. Deutsche Biographie V I . 723. — Petrik 
Bibl iogr . — É l e t r a j z a I loleczy Mihálytól (a 
m . n . múzeum kéz i r a t t á r ában ) . 

Fest Aladár {Alfréd), gymnasiumi 
tanár, szül. 1855. jan. 27. Egerben Heves-
megyében ; tanult az egri, később a budai 
gymnasiumban, mire történet-földrajzi 
tanulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte ; ekkor egy évig id. Almásy Kál-
mán gróf házánál Kétegyházán (Békésm.) 
működött mint házi tanító. Budapestre 
visszatérvén, több évet töltött mint a 
középiskolai tanárképző intézet gymna-
siumának gyakorló tanára és magán 
oktató. 1880-ban a félegyházi kath. al-
gymnasiumhoz neveztetett ki tanárnak ; 
de itt csak négy hónapig maradt, mert 
Trefort közoktatásügyi miniszter tanul-
mányi ösztöndíjjal Olaszországba küldte, 
hol másfél évet töltött, a pisai s római 
egyetem előadásait hallgatta s több ideig 
volt Firenzében és Riminiben. 1881-
ben a fiumei újjászervezett állami fő-
gymnasiumhoz neveztetett ki rendes 

tanárnak, hol jelenleg is működik. — 
Czikkei: a M. Tanügyben (1877. Geo-
graphiai múzeumok), a Budapesti Hírlap-
ban (1880. Tárczák Olaszországból, 1892. 
Fiume és a magyar nyelv); a Fiume cz. 
lapban (1883. Fiume az ó-korban, 1884. 
Fiume középkori történetéből, 1885. Fiume 
a jelen század elején. 1886. Fiume 1848 
után, Böngészet Fiume város levéltárá-
ból, 1888. Adalékok Fiume történetéhez, 
Fiume régi kapitányairól, Fiume első 
okkupácziója a francziák által, 1891. 
Királylátogatás Fiúméban, 1892. Fiume 
régi önkormányzata. A Fiumei székes-
egyház liturgiái nyelvének történetéhez, 
Hogyan és mikor lettek a Battyhány 
grófok fiumei patríciusokká); a fiumei 
gymnasium Értesítőjében (1884. Alcune 
riflessioni sull'educazione, 1887. Agostino 
Trefort, 1891. Comme sí debba insegnare 
la storia); az Országos Tanáregylet Köz-
lönyében (1887—88. A gymnasiumi föld-
raj zíanításró 1; 1890—91. Hogyan tanít-
sunk történelmet ? 1891—92. Nemzeti 
irányú történelmi oktatás, A történelem 
az egységes középiskolában); a zárai 
Rassegna. Dalmata-ban (1889. L'Ungheria 
e Ragussa ford. Thallóczy Lajos után); 
az Annuario del Club Alpino Fiumano-
ban (1889. Gli uscoccbi nella storia di 
Fiume); a Gazdasági Mérnökben (1889. 
Tudósítások a fiumei kikötő árúforgal-
máról) ; a fiumei La Bilanciaban (mely 
lapnak 1889 óta munkatársa, több poli-
tikai és közgazdasági czikk és 1892. J 
Batthány nella storia di Fiume.) — Mun-
kái : 1. Állatok az ember szolgálatában. 
Bpest, 1880. (Ifjúsági Iratok 1.) — 2. 
Columbus Kristóf élete és fölfedezései. 
Colon Fernand után az ifjúság számára. 
U. ott, 1881. (Ifjúsági Iratok 2.) — 3. 
Geografia ad uso dei gimnasii. U. ott. 
1885. Két rész. (Brózik-Paszlavszky után 
magyarból ford. Matisz G.-vel együtt.) 
— 4. Fiume és as usskókok. Történeti 
tanulmány. U. ott, 1891. (Különnyomat 
a Századokból.) — 5. Geografia politica. 
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U. ott, 1892. (Varga 0 . után magyarból 
ford.) — 6. Fiume sur Zeit der Usko-
kenwirren. Triest und Fiume, 1893. (Kü-
lönnyomat az Ung. Revue 1892. évf.) — 
Szerkesztette a Magyar Tengerpart cz. köz-
gazdasági, társadalmi és irodalmi heti-
lapot 1893. jan. 1-től júl. 2-ig Körösi 
Sándorral együtt Fiúméban ; ezen lapba 
számos czikket. ismertetést, tárczát irt 
és ir jelenleg is F., F. A. jegyek alatt 
és névvel. 

M. Könyvészet 1891. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fest Imre, az osztrák-magyar bank 
alkormányzója, az osztrák cs. Lipótrend 
középkeresztese, szül. 1817. nov. 3. Szepes-
váralján ; iskoláit Kézsmárkon, Miskol-
czon és Eperjesen já r ta ; a jogot Debre-
czenben s Pesten végezte; 1839-ben 
ügyvédi oklevelet nyert. Szepesváraljára 
visszatérve az ügyvédi gyakorlat helyett 
a bányaipar terén keresett hatáskört. 
1840-ben jegyzőjévé lett a felsőmagyar-
országi bányapolgárság egyesületének és 
mint ezen testület küldöttje, részt vett 
az 1843—44. pozsonyi országgyűlésen 
az uj bányatörvény kidolgozásában. 1846-
tól a vasgyári vállalatokban kezdett részt-
venni s egyszersmind az iparegylet sze-
pesi képviselője volt. 18i8-ban mind 
Szepesmegye, mind a 16 szepesi város-
kerület körében tevékeny részt vett a 
politikai újraébredt életben és a közigaz-
gatásban is. De 1849-ben megszűnvén 
ismét a politikai élet, előbbi működési 
terére tért vissza. 1861-ig egészen a 
bánya-, főleg a vasipar előmozdításának 
szentelte minden erejét s összes mun-
kásságát. 1861-ben Szepesmegye első al-
ispánjává választatott, de a provisorium 
beálltával ő is visszatért a magánéletbe 
s a mellett a kassa-oderbergi vasút esz-
méjének előmozdítójalett. 1863-ban Pestre 
tette át lakását, s itt is az anyagi, külö-
nösen a vasúti érdekek előmozdításán 
működött. E működésének köszönhette, 
hogy az 1865. decz. 10. összehívott ország-
gyűlésre a szepes-göllniczi választó ke-

rület képviselőjévé választotta. Az ország-
gyűlés alatt folyvást Deák Ferencz elveit 

' vallotta s tevékeny részt vett a bizottsági 
tárgyalásokban. Az országgyűlésen kívül 
főleg az országos iparegyesület megala-
pításán fáradozott, mely szervezését nagy-
részben az ő munkásságának köszönheti, 
mire ezen intézet igazgatója is volt. A 
kiegyezési tárgyalások Ausztriával meg-
indulván, ő azokban kiváló részt vett és 
különösen nagy szerepet játszott az osztrák-
magyar kereskedelmi s vámszerződés 
megállapításában. Gorove István miniszter 
meghívta őt államtitkárjának a kereske-
delmi minisztériumba; alapos szakisme-
reteivel derekasan képviselte azt az ekkor 
fennforgott számos fontos tárgyalásban. 
Midőn a volt nemzeti bank 1878. szept. 
30. osztrák-magyar bankká alakult át, 
nov. 29. ő felsége e bank egyik alkor-
mányzójává őt nevezte ki. Ez állásánál 
fogva elnöke volt a bank budapesti igaz-
gatóságának s egyúttal tagja a központi 
főtanácsnak is. Meghalt 1883. márcz. 11. 
Budapesten. — A szabadságharcz előtt 
mint hirlapiró is működött, levelező s 
vezérczikkirói minőségben, többnyire az 
ipari érdekek terén a Pesti Hírlapban és 
a Hetilapban (1845. Higany Magyaror-
szágban) ; azután a Pesti Naplóban, Pes-
ter Lloydban, Magyarország anyagi Érde-
keiben (1865. Első lépés az anyagi re-
formok terén) és a bécsi lapokban. Több 
költeménye jelent meg álnév alatt vagy 
ABC jegygyei a felvidéki német lapokban; 
igy csak halála előtt is néhány nappal 
a Zipser Botéban. — Munkái: 1. Ötévi 
működése a földmivelés-, ipar- és keres-
kedelmi magyar kir. ministeriumnak(1867 
—72.) Pest, 1872. — 2. Gedichte. Bpest, 
1884. — Lefordította Petőfi összes kisebb 
költeményeit, melyek azonban (néhány 
elszórt mutatványon kivül) kéziratban 
maradtak. 

Országgyűlési Emlékkönyv 527. 1. a r e z k . — 
Magyarország és a Nagyvilág 18íj6. 24. SZ. a r c z k . 
1872. 2*. SZ. a r c z k . 1878. 51. SZ. a r c z k . — Or-
szággyűlési Arczképcsarnok. P e s t , 1S67. a r c z k . 
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— Vasárnapi Újság 1867. 13. a r c z k . 1880. 9. 
SZ. a r c z k . — Figyelő I I I . 399. 1. — Magyar 
Tisztviselő 1881. 29. sz . a r c z k . — 1883: P. 
Napló 70. SZ. Föv. lapok 60. 69. s z . Egyetértés 
71. Bud. Hirlap 72. SZ. — Horváth Ignácz K ö n y -
v é s z e t e 1884. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Gel-
léri Mór, Ö t v e n év a m a g y a r i p a r t ö r t é n e -
téből . Bpes t , 1892. 625. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Fest J. Károly, orvosdoktor, szepes-
váraljai származású, hol később gyakorló-
orvos volt. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica de metritide. Pes-
tini, 1831. 

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 . P e s t , 1840. 91. 1. — Rupp Beszéd 
155. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fest Kálmán, miniszteri osztálytaná-
csos a fiumei tengerészeti hatóságnál, 
F. Imre az osztrák-magyar bank alkor-
mányzójának fia. — Munkája: Fiume 
utolsó 10 évi tengeri árú-forgalmának 
statisztikája. Tájékozásul a k. tengerészeti 
hatóság. . . által kiállított minta-gyűjte-
ményhez. Fiume, 1885. (Magyarúl és 
olaszúl. A budapesti általános országos 
kiállítás számára készült.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 1885. 

Fest Vilmos, nyug. miniszt. osztály-
tanácsos. a m. tudom, akadémia rendes 
tagja, szül. 1815. aug. 14 Jaroszlav város-
ban, Galicziában, hol atyja ág. ev. lelkész 
volt, a ki Szomolnokra meghivatván, fiát 
Eperjesen, majd Miskolczon taníttatta. 
1884-ben a vaskapui Duna-szabályozás-
nál volt alkalmazásban, mint mérnök-
segéd. Onnét Bécsbe ment a polytechni-
cumra s 1840-ben Pesten a mérnöki szi-
gorlatokat letette. Alkalmazva volt ké-
sőbben a lánczhid építésénél és a kormány 
által 1846-ban saját kiképeztetése végett 
külföldre, nevezetesen Nagy-Britanniába 
küldetett. Ezen utazásáról és az általa 
vizsgált nevezetesb technikai építkezések-
ről a m. tud. akadémiában szóbeli elő-
adást tartott. (M. Akad. Értesítő 1847. 
393—397. 1.) 1850-ben az akkori kassai 
kerületben vezette a középítkezési és köz-
lekedési ügyeket. 1860-ban Budára került, 
hol mint kir. építési felügyelő működött. 

1867-ben a közmunka és közlekedési 
minisztériumba mint osztálytanácsos lé-
pett be, s a középítési ügyek szervezésé-
nek tanulmányozása végett Németország-
és Svájczba küldetett ki. 1871-ben nyu-
galomba vonult. Kassa szab. kir. város 
díszpolgára volt. A m. tud. akadémia 
1844. decz. 24. levelező s 1845. nov. 22. 
rendes tagjává választotta meg. Meghalt 
1879. márcz. 11. Sopronban. — Czikkei 
a Hetilapban (1847. Dredge angol mér-
nök uj rendszere a lánczhidakról), a M. 
Akadémia Értesítőjében (1847. A yar-
mouthí függő vashid lerogyása okairól. 
A gölczi völgy áthidalásáról s általáno-
san a zárgátakról, 1873. A közlekedési 
eszközök rendszereiről és az ezek közötti 
helyes választásról, 1875. A földmivelési 
mérnök feladatáról és neveltetéséről), 
a M. Akad. Ért.-Math. és Term. Osztály 
cz. folyóiratban (1859. Az első kőtégla-út 
Somogymegyében), a Statistikai és Nem-
zetgazdasági Közleményekben (I—III. 1865 
—67. Magyarország állami és országos 
utjai.) — Munkái: 1. Az első-és másod-
rendű görbék, azoknak öszrendesekre 
átvitele, és főbb tulajdonságaik. Buda, 

; 1844 (Mathem. Pályamunkák I. Másod-
rendű pályamunka, Taubner Károly első-
rendű pályaművével.) — 2. A közlekedési 
művek és vonalok. Bpest, 1873. (Érte-
kezések a malh. tud. köréből IL 4.) — 
3. Témesi Beitter Ferencz emléke. U. 
ott, 1876. (Értek, a math. tud. kör IV. 
9.) — Még egy munkáját találtam föl-
említve a M. tud. Akad. Almanachjában 
(1880.284.): A hajózási csatornák választó 
ponttal, jutalmazott pályamunka (1844.). 

Akadémiai Értesítő 1875. 232. 1876. 82. 1879. 
50. 66. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasár-
napi Újság 1879. 12. — M. Akadémiai Almán ach 
1880. 283. 1. — Petrik B i b l i o g r . és g y á s z -
j e l e n t é s . 

Festet ics Albert Károly (tolnai gróf). 
— Költeményeket és czikkeket irt a Pan-
noniába (1822. Das Zimmer eines Redac-
teurs, Redactions-Mysterien sat.) — Mun-
kái : 1. Onómasticon ill. dno Georgio e 



443 Feszely- '—Fetzer 45(5 

comitibus Festetics de Tolna, octavo ca-
lendas Maii 1802. Hely n. (Ekkor a hu-
maniórák II. osztályának tanulója volt.) 
— 2. Onomasticon ill. dno Francisco 
de Paula e comitibus Festetics de Tolna, 
postridie calendarum Aprilium suavissimo 
genitori suo dicatum ab unico et obse-
quentissimo filio Alberto 1802. Hely n. 
— 3. Stibor. Schauspiel in 4 Aufzügen 
von Kari Kisfaludy, aus dem Ungarischen. 
Pest, 1823. — Szerkesztette s kiadta a 
Pannónia cz. német szépirodalmi s vegyes 
tartalmú lapot, mely hetenként kétszer 
jelent meg 1819. ápr. 10-től 1822. decz. 
28-ig Pesten (a többi közt szini tudósí-
tásokat is irt a lapba.) 

Tudományos Gyűjtemény 1819. I V . 127. — 
Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Festetics Andor (tolnai gróf), a nem-
zeti szinház titkára, F. Benno gróf és 
bernátfalvi és földvári Földváry Rózsa 
fia, szül. 1857. nov. 26. Harasztin Pest-
megyében; középiskoláit a budapesti kath. 
állami s a reform, főgymnasiumban vé-
gezte. 1876-ban az országos szinész-isko-
lába lépett; egyidejűleg azonban az egye-
temet is látogatta, hol két évig Toldy 
Ferencz, Greguss Ágost és Heinrich Gusz-
táv irodalomtörténeti és aesthetikai elő-
adásait hallgatta. Elvégezvén a szinész-
iskola négy éves tanfolyamát, 1880. aug. 
Tolnai Andor néven a kolozsvári szín-
házhoz szerződött, hol négy évig műkö-
dött a bonvivant és salonszerelmes szerep-
körben. Itt nőül vette Dömjén Rózsát, 
a kolozsvári szinház naiv színésznőjét. 
Azután még 3 évig színészkedett Kassán, 
Szegeden s több vidéki városban, mig 
végre 1887. ápr. nejével együtt a buda-
pesti nemzeti színházhoz szerződtették ; 
azonban később megvált a színpadtól és 
jelenleg Paulay Ede nemzeti színházi 
igazgató titkárja. — Czikkei az Ellen-
zékben (Kolozsvár, 1881. Költözzünk! 
pályadíjat nyert, Egy jótékony czélú hang-
verseny, 1884. Sok hűhó semmiért, Sha-
kespeare vígjátéka), a Kolozsvári Köz-

lönyben (1882. 1884. tárczák), a Szacsvai 
és Gabányi által szerkesztett M. Thaliá-
ban (1882. Szigeti bácsi mint tanár és 
Titus cz. humoreszk), az Élet és Irodalom-
ban (1884. A kandalló mellett, csevegés),, 
az Abauj-Kassai Közlönyben (1884. A 
színész társadalmi helyzete,Margit Goethe 
Faustjában), a Fővárosi Lapokban (1892. 
Shakespeare János Királya). — Szín-
művei közül szinre került a nemzeti szín-
házban : Kiadó lakás, vígj. 1 felv. (1888.); 
Uj szomszédság, vígj. 3 felv. (1891. okt. 
23. Ism. Bud. Hírlap 214. Főv. Lapok 
292. Pester Lloyd 277. P. Napló 292. sz. 
sat.); ezeken kivül több színművet for-
dított németből, melyek szintén előadattak 
a budapesti nemzeti színházban, ilyenek 
a Vadorzók, vígj. 4 felv. (Első előadása 
a nemzeti szinházban 1890. febr. 21.) 
— Álnevei: Andor. Tolnai Andor és Moly. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Festetics Béla (tolnai gróf), az osztrák-
magyar Lloyd gőzhajótársaság igazgató-
bizottságának tagja Fiúméban. F. Leo 
gróf, a nemzeti szinház intendánsának 
és br. Kray Borbálának fia, szül. 1825. 
szept. 23. — Sport-czikkeket irt a Va-
dász- és Versenylapba (1857. Vaddisznó-
vadászat sat.), a Képes Újságba (1860. 
II. 2. sz.) — Munkája: Hasai vadássa-
tok és sport Magyarországon. Pest, 1857. 
25 színezett képpel. (Többekkel együtt. 
Ugyanez francziául. U. ott, 1858.) 

Ország Tükre 18G2. 15. SZ. a r c z k . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv I . 105. 1. 

Festetics György (tolnai gróf), val. 
belső titkos tanácsos, a keszthelyi Geor-
gicon alapítója, F. Pál főispán (kit Mária 
Terézia királynő 1772. febr. 24. grófi 
rangra emelt) és Bossányi Julia fia, szül. 
1755. jan. 1. Ságon Sárosmegyében; 
16 éves korában a bécsi Theresia-
numban tanult, hol architektúrái rajz-
kisérleteivel tűnt ki ; ezért az ottani 
szépművészetek akadémiája tiszteletbeli 
tagjává választotta. Ifjú korában lett ka-
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tonává és 18 évig a hadseregben szolgált. 
1790. júl. 12. mint a Graeven huszár-
ezred alezredese, néhány tiszttársával 
folyamodványt nyújtott be az országgyű-
léshez, melyben kérte, hogy a magyar 
ezredeket teljesen magyar lábra állítsák. 
E lépés miatt Bécsben nagy neheztelést 
vont magára, kilépett a hadi szolgálatból 
és keszthelyi magányába vonult, hol a még 
nagyatyja által tervbe vett családi majo-
rátus megállapításán, gazdasága rendbe 
hozásán munkálkodott és a hazai gazdá-
szat czélszerű előmozdítására 1798-ban 
Keszthelyen gazdasági iskolát(Georgicont) 
alapított, melyet József főherczeg nádor 
1801. aug. 23. szántással szentelt fel. 
Ugyanazon évben F. Gy. gróf a keszthelyi 
kis gymnasiumot öt osztályúvá emel-
teté s abban nemes ifjak számára con-
victust alapított (melyet 1808-ban Sop-
ronba helyezett át). 1802-ben negyven 
ezer forint tőkét ajánlott föl a hazának, 
hogy annak ötös kamatából három ma-
gyar nemes ifjú a bécsi mérnöki kar 
iskolájában a hadi tudományokban ki-
képeztetést nyerjen. 1809-ben a franczia 
háborúkor száz, utóbb ötszáz huszárt 
állított saját költségén a hadsereghez ; 
Zala - vármegyénél pedig 100,000 frtot 
tett le a végre, hogy a szegényebb ne-
mesek, kiknek a felkelési hadhoz ki-
késziilésre tehetségök nem volna, abból 
segíttessenek. 1817-től kezdve évenkint 
a király nevenapján nemzeti ünnepet 
rendezett, hol többi közt a jelesb ma-
gyar irókat emlék-fa ültetéssel és tisz-
teletdíjakkal örvendeztette meg. Mint 
átalában minden jónak, ugy a hazai tudo-
mányosságnak is egyik fő-pártolója s elő-
mozdítója volt. Meghalt 1819. ápr. 2. 
Keszthelyen A göttingai tudós társaság-
nak levelező tagja volt. Gyászbeszédet 
mondott fölötte magyarul ápr. 15. Hor-
váth József veszprémi kanonok (Veszprém, 
1819.) — Kézirati munkája: Leges DD. 
Practicantibus in instituto Oeconomico 
Keszthelyiensi praescriptae. Keszthely A. 

1800. (a m. n. múzeum kézirattárában.) 
— Levelei: németül Keszthely, 1801. 
decz. 14. ismeretlen Rudolf grófhoz és 
latin levele Saagh. 1811. okt. 27. isme-
retlen paphoz a budapesti egyetemi 
könyvtárban. — Arczképe, rézmetszet Kin-
ninger rajza a Bécsben Festetics László 
birtokában volt olajfestésről, s Ehrenreich 
metszete 1827-ben. — Névaláírása: Hébe 
Pest, 1825. Melléklet. 

Pressburger Zeitung 1773. 21. 1819. 35. SZ. 
— Hazai s Külföldi Tudósítások 1809. I . 33. 
1812. I . 17. SZ. 1819 . I . 28. SZ. — Gemeinnützige 
Blätter 1811. 65. 66. SZ. 1827. 58. SZ. — Nem-
zeti Gazda 1814. I I . 6. 1. 1817. 400 . 1. — Tud. 
Gyűjtemény 1817,111. 1818. I I I . — Unterhaltungs-
blatt. P r e s s b u r g , 1819. 30. SZ. — Vereinigte 
Ofner-Pester Zeitung 1819. 29. SZ. — Hazai 
Vándor 1834. a r c z k . — V. Tud. Társaság Év-
könyvei I . 164. 1. — M. Gazda 1843. 52. s z . , a 
M. Gazd. Egyesület Örömnapja. P e s t , 1847. é s 
Nemzeti Újság 1847. 501. sz . ( É r l t ö v y e m l é k -
b e s z é d e . ) — Kelet Népe 1856. 3 . Sz. a r c z k . 
(Vahot Imre) . — Vas Gereben, Rég i Képek . 
Pest , 1856. I. 65 . -94 . 1. (Ugyanez a Pest er 
L l o y d b a n 1856. 238. SZ.) — Vasárnapi Újság 
1856. 27. sz. 1864. 24. sz. a rczk . 1886. 31. 32. 
sz. (dr . Váczy János , Gr. F . Gy. és a Heli-
k o n i ü n n e p é l y e k . ) — Ország Tükre 1863. 11. 
sz . a r c z k . — Közérdek 1875. (d r . S z i n n y e i 
József , A kesz the ly i Hel ikon.) — Figyelő 
V—XIII . 1878—82. — Kazinczy, M. P a n t h e o n 
380. 1. (Nemzeti Könyv tá r XXXVI.) — Gal-
góczy Károly E m l é k k ö n y v e I . — Kerékgyártó 
Árpád M a g y a r o r s z á g E m l é k n a p j a i . B p e s t , 
1882. 178. 430. — Bayer József N e m z e t i J á t é k -
sz ín T ö r t é n e t e I . I I . — Kazinczy Ferencz le-
v e l e z é s e I I . I I I . — Irodalomtörténeti Közle-
mények I . és g y á s z j e l e n t é s . 

Festet ics György (tolnai gróf), belső 
titkos tanácsos, volt miniszter és korona-
őr, kir. főudvarmester, a herczeg Hohen-
zollern házi-rend érdemkeresztjének tu-
lajdonosa és a Szent István-rend nagy-
keresztese, a m. tud. akadémia igazgató 
tagja, F. László gróf és Hohenzollern-
Hechingen Jozefina herczegnő fia, a nagy 
F. György unokája, szül. 1815. ápr. 23. 
Bécsben; iskolai tanulmányait a szülői 
háznál végezte s a jogi vizsgát a pozsonyi 
kir. akadémiánál tette le. Ezután a katona-
sághoz ment, mely pályát mint alezredes 
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1849-ben hagyta el. Ekkor egész szenve-
délylyel és odaadással a mezőgazdaság 
terére lépett. Saját gazdasági ügyei mel-
lett jótékony adakozások és alapítványok 
által a felebaráti szeretetet is gyakorolta. 
1856-ban hathatósan közreműködött a sop-
ron-kanizsai vasút létesítésében, melynek 
tervét a minisztériumhoz ő nyújtotta be. 
Magán életéből az 1860-ban beállott szaba-
dabb mozgás alkalmával lépett ki a nyil-
vános pályára s Vasmegye főispáni hely-
tartói állását fogadta el ; az 1861. ország-
gyűlésen pedig a főrendiházban is meg-
jelent. Ugyanekkor arra határozván magát, 
hogy ezután rendesen Pesten fog lakni, 
1862-ben palotát építtetett ugyanott. Ekkor 
azonban a rövid ideig tartott alkotmányos 
kísérlet meghiúsultával ismét visszavo-
nult. De csakhamar újra fölkereste a 
közbizalom ; az országos magyar gazda-
sági egyesület 1864. febr. 3. közgyűlésén 
elnökéül választotta meg. Midőn 1865. 
jún. 6. a király a gazdasági kiállítást 
meglátogatta, F. beszéddel üdvözölte; az 
arra adott nagy politikai jelentőségű 
királyi válasz uj bizalommal töltötte el 
az országot s kiinduló pontja lett azon 
kiegyezésnek, mely az azon év decz. 10-re 
összehívott országgyűlés történelmi föl-
adatává lett és végkép megszüntetvén 
az ideiglenes kormányzatot, az alkotmány 
visszaállítása s a felelős magyar minisz-
térium kinevezése után, 1867. jún. 8. a 
király koronázásával tetőztetett be. (F. 
a királyt üdvözlő beszédét Galgóczy K. 
Emlékkönyvében IV. 101. 1. közli; úgy 
szintén az egyesület közgyűlésén mondott 
beszédét is II. 161. 1.). 1865-ben, az or-
szággyűlés összehívása előtt Zalamegye 
főispánja lett és szept. 17. foglalta el 
hivatalát. Testvérbátvjával, Tassilo gróffal 
együtt fáradozott a keszthelyi gazdasági 
intézet újra felélesztésén és államosításán. 
A m. tud. akadémia 1866. jan. 21. igaz-
gató-tanácsa tagjává választotta. 1867-ben 
kineveztetvén a magyar királyi felelős 
minisztérium, abban az ő felsége oldala 

melletti miniszter tárczája ruháztatott 
reá s ez állásban maradt 1870-ig, midőn 
leköszönt és molnári vasmegyei birtokára 
vonult vissza. Később koronaőr és fő-
udvarmester lett. Meghalt 1883. febr. 12. 
Bécsben. — A főrendiházban tartott be-
szédeit az Országgyűlési Naplók hozták. 
— Arczképe : kőnyomat. Barabás rajza 
után Pollák testvéreknél jelent meg Pesten 
1866-ban. 

M. Mágnások Életrajzai 18G0. a r c z k . — Ve-
rebt/ Soma, H o n p o l g á r o k K ö n y v e 1866. a r e z k . 
— Országgyűlési Emlékkönyv 1867. 452. 1. — 
Hajnal 1867. a r c z k . — M. Nemzetségi Zsebkönyv 
I . 109. 1. — Galgóczy Károly E m l é k k ö n y v e 
IV. 97—105. 1. ós g y á s z j e l e n t é s . 

Festet ics János (tolnai gróf), a po-
zsonyi akadémiában tanult 1792—95-ig. 
azután a pesti egyetemen végezte tanul-
mányait ; később birtokán élt Baltaváron 
Vasmegyében. — Csaplovics Topogra-

| phisches Archivjában (II. 1821.) van egy 
czikke : Verhältniss der Bauern in Ungarn 
zu ihren Gutsherrn. — Munkája: As-
sertiones ex physica, quas in r. univ. 
Pestiensi, 1787. mense aug. publice pro-
pugnavit. Pestini. 

S.innyei K ö n y v é s z e t e . — Ortvay, S z á z é v 
294. 1. 

Festet ics László (tolnai gróf), cs. kir. 
kamarás, gr. F. György a Georgicon ala-

j pítójának fia, bölcseleti s jogi tanulmá-
nyait (1800—1803.) a pesti egyetemen 
végezte. Meghalt 1846. máj. 12. Bécsben 
61. évében. — Munkái: 1. Assertiones ex 
physica, quas in r. univers. Pest iensi . . . 
publice propugnandas suscepit. Pestini, 
1800. — 2. Tentamen publicum ex. ma-
thesi applicata in reg. universit. hung. 
mense aug. 1800. exhib. U. ott. — 3. 
Theses ex aesthetica. quas primo se-
mestri tradidit Ludovicus Schedius et quas 
anno 1801. publice defendendas suscepit. 
U. ott, 1801. — 4, Positiones ex universo 
jure naturali, publico universali et gen-
tium. U. ott. 1802. — 5. Propositiones 
ex universo jure ungarico. TI. ott, 1803. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 162. 
164. 1. — Peirik B i b l i o g r . és g y á s z j e l e n t é s . 

14. iv sajtó alá adatott 1893. okt. 3. 
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Festetics Leo (tolnai gróf), a pesti 
nemzeti szinház igazgatója, szül. 1800. 
okt. 8. Pécsett Baranyamegyében ; Bécs-
ben a Theresianumban tanult, majd a 
keszthelyi Georgikonban nagybátyja, a 
hires F. Gy. gróf mellett nevekedett. 1825-
től 1840-ig gyakran feljárt a pozsonyi 
diétára ; nem sokat törődött a politikával, 
inkább érdeklődött a művészet és társas-
élet iránt; egész életén át legnagyobb 
kedvét a zenében találta; e mellett gaz-
dálkodott és felkarolta a kisdedóvás ügyét, 
ő alapított vidéken (Tolnán) először kis-
dedóvóintézetet, annak házat és telket 
ajándékozva. Szerencsés gazda nem volt, 
mert ősi örökét nem tartotta meg. 1843-
ban Veszprémben vett birtokot s oda 
költözött. Majd zalamegyei administrator 
lett. A szabadságharcz alatt félrehúzódva 
élt. Említésre méltó, hogy a negyvenes 
években zsidó vallásos énekeket is szer-
zett, melyeket az Orczy-házban volt zsi-
nagógában adtak elő. Az ötvenes évek 
elején az akkori kormány a nemzeti 
szinház igazgatójának nevezte ki; ő azon-
ban az opera rovására a drámát el-
hanyagolta, e miatt nagy polémiák tá-
madtak. Ezen polémiák következtében 
1853-ban indította meg a Délibáb cz. 
lapot is. A színházi jövedelem szaporí-
tása végett a nagy erkélyt építteté. Végre 
Ráday Gedeon gróf váltotta föl az igaz-
gatásban. Évek multán a Radnotfáy Sá-
muel igazgatása alatt létre jött a szini 
iskola; ez u j intézetnél kapott igazgatói 
állást; ez intézettől is pár évvel halála 
előtt a közte és Szigeti József tanár közt 
kitört villongás következtében nyugalomba 
kellett vonulnia. Meghalt 1884. nov. 15. 
Budapesten. — Czikkei: Az eredeti dráma-
biráló bizottmány ügyében, Nemzeti szín-
házi ügyek (Délibáb 1853.), Az eredeti 
drámabiráló bizottság ügyében (Hölgy-
futár 1853. 2. sz.), Színházi levelek (Di-
vatcsarnok 1855.), Eszterháza hajdan és 
most. Észrevételek a magyar erdész-
egvlet vadász-törvényjavaslatára, A tarna- • 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

eörsi, galgóczi vadászatok, Vadászatunk 
rendezése ügyében, Nézetek az uj vadá-
szati törvényjavaslatok felől, Ujabb vadá-
szati törvényjavaslat (Vadász és Verseny-
lap 1860.), Művészek és korunk általi 
méltányoltatásuk (Délibáb Képes Naptára 
1857-re.), Illemszabályok az udvarnál 
(Hazánk és a Külföld 1867.) — Munkái: 
1. A nemzeti színházról. 7 építmény-
rajzzal. Pest, 1856. — 2. Néhány szó a 
művészet és a Nemzeti szinház érdeké-
ben. U. ott, 1867. — 4. Illemtan. A 
szini tanoda és a magyar színészek hasz-
nálatára. U. ott, 1867. (Ism. Hon 38. sz.) 
— 5. A herczeg Eszterházy család fő-
vadászatai Ozorán. Pest, 1870. Tiz színe-
zett képpel, két térképpel és egy arczkép-
csoportozattal. — Kiadta és szerkesztette 
a Délibáb czímű nemzeti színházi lapot 
1853. jan. 2-tól 1854. febr. 19-ig Pesten. 

Ország Tükre 1862. 15. SZ. a r c z k . — 1884 : 
Budapesti Hirlap 317. SZ. Egyetértés 317. SZ. 
FÖD. lapok 271. Sz. Vasárnapi Újság 47. s z . — 
M. Nemzetségi Zsebkönyv I . 105. SZ. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . - • G y á s z j e l e n t é s . 

Festetics Pál (tolnai gróf), a magyar 
udvari kamara alelnöke, a szent István 
rend középkeresztese, F. József tábornagy 
és szent-györgyi Horváth Erzse fia, szül. 
1725. nov. 11.; Károly testvérével együtt 
1766. nov. 5. grófi rangot nyert. 1777-ben 
Baranya vármegye főispánja volt. Meg-
halt 1782. szept. 10. A nagyszombati 
egyetemen 1738-ban száz imperial arany 
alapítványt tett, hogy a jogászok véd-
szentjének, szent Ivónak emlékét meg-
ünnepeljék. — Munkája: Respublica recte 
ordinata in Hungaria, tripartita pane-
gyrica oratione celebrata, dum inclyta 
facultas juridica S. Ivonis tutelaris sui 
in academica soc. Jesu, Divi Joannis 
Baptistae basilica, festivam solemnitatem, 
annua veneratione recoleret. Deferente 
Joanne Bapt. Szegedi, anno r. s. 1738. 
Tyrnaviae. 

Almanach von Ungarn 1778. 78. 1. — .V. Hír-
mondó 1780. 24. s z . — Nagy Iván, M a g y a r o r -
s z á g C s a l á d a i I V . 162—63. 1. — Molnár Aladár 

15 
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A K ö z o k t a t á s T ö r t é n e t e 227. 1. — M. Nemzet-
ségi Zsebkönyv I . 104. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Festorazy Alajos, vegyész. — Munkája: 
Kurse Abhandlung über das Zsélyer 
Stahlwasser. Pressburg, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fésűs György, jogi doktor és jogaka-
démiai tanár, F. György kir. ügyigazgató-
sági ügyész fia, szül. 1841. máj. 28. 
Pesten, gymnasiumi tanulmányait a pesti 
kegyestanító-rendieknél, a kereskedelmi-
s főreáliskolát szintén a fővárosban vé-
gezte; 1859—63-ban joghallgató volt a 
budapesti egyetemen ; 1863—65-ig fogal-
mazó gyakornok a m. kir. helytartó-
tanácsnál; 1865—67. tanársegéd és könyv-
tárnok a kassai kir. jogakadémiánál; 
1867—73. ugyanott rendkívüli, majd ren-
des tanár. 1873. ápr. 3. áthelyeztetett a 
pozsonyi jogakadémiához, hol az egyete-
mes európai- s egyházjogot, valamint a 
magyar jogtörténetet tanítja. Az 1881— 
82. és 1882—83. tanévek téli felében 
helyettesítette a közigazgatási jog tan-
székét. Államvizsgálati bizottsági tag, 
akadémiai könyvtárnok és tanértekezleti 
jegyző. — Czikkei: A magyar kir. tudo-
mányos egyetem. Tört. és statist. vázlat 
(a Beniczky Emil és Urváry Lajos által 
szerkesztett A magyar ifjúság Évkönyve 
1860. évi I. folyamában), A budai magyar 
népszínház keletkezése (Thalia. Pest, 1862), 
A honosság és honpolgárság kérdése 
Magyarországon (Közigazg. Lapok 1877.), 
A szegényügy és a szegényügyi törvény-
hozás Magyarországon (u. ott, 1878). Az 
anyajegy, amerikai regény (Pozsonyvidéki 
Lapok 1878. XXX. jegyek alatt.) sat. — 
Munkái: 1. As angol forradalom tör-
ténete I. Károly haláláig. Guizot Ferencz 
után francziából ford. Pest, 1866. — 
2. A falu lelkésse. Abbé *** után fr. 
ford. U. ott, 1868. (Regény 3 köt. Név-
telenül.) — 3. As általános számvitel-
tan késikönyve. Schrott József után 
ford. Kassa, 1872. — 4. A magyar kös-
igasgatdsi jog késikönyve. A jogtanul ók 

s egyéb vizsgálati jelöltek igényeihez 
alkalmazva. Bpest. 1876. (2. átdolg. és 
bőv. kiadás. U. ott, 1880. 3. átdolg. és 
bőv. kiad. U. ott, 1887.) — 5. Graf Julius 
Andrássy. Leipzig und Pressburg. 1879. 
(Ábrányi Kornél munkájának német for-
dítása.) — 6. A pókhálók. Braddon E. után 
ford. Pozsony, 1879. (Regény két kötet-
ben. Különnyomat a Pozsonyvidéki Lapok-
ból.) — 7. Robinson. Campe I. H. nyomán 
a serdülő ifjúságnak mulatva oktató olvas-
mányul. U. ott, 1883. — 8. A legnevesete-
sebb fölfedezések története. Thomas Lajos 
után ford. Pozsony, 1884. Két kötet. — 9. 
A legnevezetesebb találmányok könyve. 
Thomas L. után ford. U. ott. 1885. Két 
kötet. — 10. Cook a tengerész. Cook James 
kapitány élete, utjai és halála. Müller Ká-
roly után" ford. U. ott, 1887. — 11. Schmid 
Kristóf legszebb elbeszélései az ifjúság 
számára. Ford. Pozsony-Bpest, (év nélkül. 
25 köt.) — 12. Börharisnya elbeszélések. 
Cooper Fenimore után ford. U. ott. év n. 
5 kötet. — 13. Tamás bátya kunyhója. 
Elbeszélés az ifjúság számára. Beecher-
Stowe után ford. U. ott, év n. — Hall-
gatói számára a következő compendiumo-
kat állította össze, melyek kézirat gya-
nánt lithografirozva vannak. 14. Magyar 
pénzügyi törvényisme. Kassa, 1870. — 
15. Magyar közigazgatási jog. U. ott, 
1870. — 16. Számviteltani vezérfonal. U. 
ott, 1871. és Pozsony, 1887. —17. Magyar 
alkotmány és jogtörténélem. U. ott, 1874. 
és Pozsony. 1888. — Korbuly Imre, Magyar-
ország Közjogának 4. kiadását (Bpest, 
1884.) sajtó alá rendezte. — Fordított szín-
darabjai, melyek először a pesti nemzeti 
színházban kerültek színpadra: Egy 
gyűrű, szinmü 5 f. (Birchpfeifer Sarolta). 
Az aranyparaszt, népszínmű 4 f. (u. attól 
1862. jun. 20.), A fekete gyöngy, színmű 
3 f. (Sardou V.), A csapodár, vigj. 3 f. 
(u. a., Bérezik Árpáddal együtt ford.; 
először 1864. szept. 16.), Guerin úr, vigj. 
5 felv. (Augier E.); a következők 1865 
—73-ban először a kassai színpadon, 
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majd a vidéki színpadokon, u. m. Ko-
lozsvárt, Debreczenben sat. adattak elő: 
Butorárverés, vígj. 1 felv. (Giraudin és 
Delacour). A mamák, vigj. 1 felv. (Don 
Manuel Juan Diana), A fényképész, víg-
játék 1 felv. (Meilhac és Halevy), Egy 
kis szívesség, vigj. 1 felv., A mentor, 
vigj. 1 f., Hét év után, vigj. 1 felv. (id. 
Dumas Sándor), Egy rögeszme, vigj. 1 f. 
(Grandjean M.), A kulcslyukon át, Boho-
zat 1 f. (Salingré), Nevelő kerestetik, 
vigj. 2 f. (Decourcelle és Jaimesíils), A 
Lambert család, dr. 2. felv. (Gozlan Leo), 
Nem jó a tűzzel játszani, vigj. 3 felv. 
•{Putlitz G.), Heydemann és fia, életkép 
3 f. (Müller és Pohl), Három közül a leg-
boldogabb, vigj. 3 f. (Labiche és Gon-
dinet), Mária Terézia és a rézmetsző 
leánya, népdráma 3 f. (Feld S.). A ká-
polna titkai, regényes rajz 3 f. (Sue 
Eugen), Az utolsó jezsuita, népszínmű 
3 f. (Langer A.), Hol későn, hol korán, 
vigj. 3 f. (Szedlacsek A.), Georges her-
czegnő, párizsi életkép 3 f. (ifj. Dumas S.), 
A király gyümölcsárusnője, dr. 3 f., A 
hárfa-iskola, szinmű 3 f. (Brachvogel), 
A követségtitkár, vigj. 3 f. (Meilhac), 
-Christiane, szinmű 4 f. (Gondinet E.), 
Az epigramm, vigj. 4 f. (Kotzebue), A 
bűnbánó anyák, dr. 4 f. (Mallefille Feli-
•cien), Borgia Lucretia, szomj. 4. f. (Hugo 
V.), A kirchfeldi plébános, népsz. 4 f. 
(Anzengruber L.), A nők orvosa, vigj. 4 f. 
(Haller G.), Sommerive grófnő, szinmű 
4 f. (Barriere és Prébois), A munkások 
dr. 5 f. (Soulie Fr.), Tricoche és Cacolet, 
bohózat 5 f. (Meilhac-Halevy), Giboyer 
fia, szinmű 5 f. (Augier E.), Fokról fokra, 
népsz. 5 f. (Müller Hugo), Danglars Gil-
bert, dr. 5 f. (Anicet Bourgeois és Mas-
son), A nők barátja, vigj. 5 f. (ifj. Dumas 
S.), A fekete könyv, dr. 5 f. (Gozlan 
Leo), A kalandornő, dr. 5 f. (Narray és 
Langeac), Orsini Izabella, dr. 5 f. (Mosen-
thal), A vetélytársak, vigj. 5 f. (SheridanB.) 
— Szerkesztette a Felső-Magyarországi 
Szemlét 1872-ben, összesen 13 számot 

Kassán, és szerkeszti a Magyar ifjúság 
Könyvesházát (eredeti s fordított elbeszé-
lések gyűjteménye) Pozsonyban, melynek 
1879 óta megjelent 38 kötetéből 15 kötetet 
fordított a szerkesztő; Kortársaink Élet-
rajzi vázlatok. Pozsony, év n. ; eddig 
20 füzet. — Kiadta Toldy Istvánnal a 
Thalia cz. zsebkönyvet (Pest, 1862.). 

Szinnyei Könyvésze te . — Petrik K ö n y v é -
szete. — Moenich M. í r ó k N é v t á r a 449. 1. — 
M. Könyvészet 1870. 1879. 1883 — 85. 1887. — 
Ortvay, Száz év 146. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 

Fésűs György (ifjabb), jog- és állam-
tudományi doktor, budapesti törvényszéki 
jegyző, előbbinek és Bérezik Gizellának 
fia, szül. 1866. jún. 18. Kassán. — Tár-
sadalmi s politikai czikkeket irt a követ-
kező lapokba: Pozsonyvidéki Lapok (1886. 
Miért lehet és miért kell Pozsonyban 
magyar színészet!),Kolozsvár, Zala, Győri 
Közlöny, Szegedi Híradó, Délmagyar-
országi Közlöny, Torontál, Aradi Közlöny, 
Debreczeni Ellenőr, Borsodmegyei Lapok, 
Székely Nemzet, Debreczeni Hirlap és 
Somogy. 

A t y j á n a k Fésűs Györgynek szives közlésé . 

Fésűs Menyhért, orvosdoktor és pol-
gármester, F. György pozsonyi akadémiai 
jogtanár nagybátyja, szabolcsmegyei ne-
mes családból származott és 1802-ben 
Nagy-Iíállóban született; iskoláit Nagy-
Ivárolyban kezdette s a pesti egyetemen 
végezte, hol 1829-ben orvosdoktori ok-
levelet nyert. Már 1830-ban mint meg-
választott városi orvos Nagybányán tele-
pedett le mire 12 évi gyakorlat után az 
orvosi pályától elvált s előbb a város taná-
csosává, 1848-ban pedig az újonnan szer-
vezett tanácsban polgármesternek válasz-
tatott meg. Meghalt 1874. decz. 13. Nagy-
bányán. — Archaeologiai leveleket közölt 
az Archaeol. Értesítőben (1872). — Mun-
kája: Értekesés az ember testi nevelésé-
ről. Pest, 1829. 

Magyarországi Orvosrend Névsora 1 8 4 0 - r e 90 . 

1. — Pap Zsigmond, E m l é k i r a t néha i Fésűs 
Menyhér t sz. k i r . N a g y b á n y a po lgármes te -
r ének . . . emelt s í remlék 1885. m á j . 28. fel-

l ő * 
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szentelése a lka lmára . Pozsony , 1885. — 
Szinnyei Könyvésze te és gyász je len tés . 

Feszely Jóssef, fősebész Nagy-Kőrösön. 
— Munkája: A baunscheidtismus gyógy-
módja. Pest, 1866. (Fordítás). 

Szinnyei Könyvésze te . 
Feszi László, főreáliskolai tanár, szül. 

1849-ben Budapesten, 1879-től a buda-
pesti VIII., jelenleg a IV. ker. főreálisko-
lában rajztanár. — Munkája: Geometria 
a polgári iskolák és reáltanodák III. oszt. 
számára. Bpest, 1880. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1880. — Wutz N é v -
könyve . — Rajner N é v k ö n y v e 1893. 
Feszti Károly, theologiai doktor, nagy-

prépost, szül. 1819. nov. 28. Pécsett, hol 
iskoláit végezte; 1843. máj. 12. misés-
pappá szenteltetett föl; azután Závodon 
káplán és administrator, 1848-tól a pécsi 
lyceumban mathesis tanára, 1855-ben 
plébános ugyanott, 1856. erdélyi iskola-
széki tanácsos, 1861. vaskoronarend lo-
vagja, 1862. kir. tanácsos, 1864. pécsi 
kanonok, 1865. a pécsi püspöki joglyceum 
igazgatója lett, egyszersmind a püspökség 
plébánosa, 1867-től tolnai főapát és 1870-
től pécsi prépost. A hatvanas évek elején 
Budapesten az érettségi vizsgálatokon 
mint kormánybiztos működött. — Pro-
grammértekezése: Az ellentéteit mennyi-
ségekről (Pécsi r. kath. gymnasium Pro-
grammja 1852. Németül és magyarul). 

Brüszte, Eecens io I . 155. 1. 
Fesztóry Jóssef, gör kath. lelkész, szül. 

1831-ben Czéke községben Zemplénme-
gyében; a gymnasiumot Sátoralja-Ujhely-
ben végezte. 1849-ben mint honvéd részt 
vett a szabadságharczban ; a hadi fogság-
ból kiszabadulván, tanulmányait a kassai 
akadémiában folytatta ; majd a munkács-
egyházmegyei papnövendékek közé lépett 
és 1856-ban áldozópappá szenteltetett föl; 
jelenleg vécsei zemplénmegyei lelkész. 
Lelkészi pályáján több leégett egyházi 
épület restaurálása s a törvényes kívá-
nalmaknak megfelelő iskolák fölállítása 
körül buzgólkodott. A görög kkth. pap-
ságot lelkesítette, hogy igyekezzenek a 

szlávajkú köznépet hasznos olvasmányok-
kal ellátni; ő maga jó példával járt elől. 
1889-ben 50 frt jutalmat tűzött ki annak, 
ki a görög kath. hívek részére ruthén és 
magyar népies naptárt ad ki. — Czikkei 
megjelentek a Heti Lapban és az ung-
vári Keletben, többek közt a Nemzetiség 
és népnevelés cz. terjedelmes czikke. — 
Munkája : A zsidók ssertartásai és szo-
kásai. Ungvár. 1889. (A munkát Medici 
Pál irta olaszul, Rosty Zsigmond pálos 
szerzetes latinra fordította: Rítus ac 
Mores hebraeorum, Tyrnaviae, 1758. cz., 
F. J. pedig magyarul adta ki s a tiszta 
jövedelmet a munkács-egyházmegyei ta-
nítók leányárva-intézetének ajándékozta). 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Fesztóry J^ajos, gymnasiumi tanár, szül. 
1847. okt. 13. Possán Zemplénmegyé-
ben ; a főgymnasiumot elvégezvén, négy 
évig theologus volt; azután nevelősködött. 
1873. okt. 4. a jászberényi főgymnásium-
hoz választatott meg tanárnak. 1877. máj. 
15. tanári vizsgát tett; 1881-től a nagy-
szebeni, 1887 óta a szolnoki állami főgym-
nasiumban a latin és görög nyelv tanára. 
— Programmértekezése: Miért tanítják 
a görög nyelvet a gymnasiumokban (Jász-
berényi r. kath. gymnasium Értesítője 
1879.) — Munkája: Graf Stefan Szé-
chenyi. Vortrag. Hermannstadt, 1882. 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e . — Wutz N é v -
könyve . — Rajner N é v k ö n y v e 1893. 
Feszty Árpád, festő, szül. 1856. decz. 

25. Ó-Gyallán Komárommegyében ; 1864-
től Münchenben tanult és tájképeivel 
tünt fel ; a budapesti operaház, az igaz-
ságügyi palota és az uj törvénykezési 
palota nagy termének falfestményeit is 
festette. — Czikkei: Leányfalva (Vasár-
napi Újság 1879., ugyanezen és más lapba 
is irt képekhez magyarázó szöveget), 
Szegény Pálmay (M. Szellemi élet. 1892.) 

Vasárnapi Újság 1891.13. sz. (Falfes tményei . ) 
— iir. Szellemi Élet. Bpest , 1892. arczk. és 
n é v a l á í r á s a . — Dunántuli Képes Naptár 1892. 
a rczk . — X Szalon XVI. XVII. arczk. 

Fetzer János Ferencz, minorita szer-
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zetes és tanár, szül. 1856. decz. 19. Bátta-
széken Tolnamegyében; 1876. aug. 31. 
lépett a rendbe s 1881. decz. 31. szen-
teltetett föl misés pappá; tanár volt Nagv-
Bányán és 1890 óta a szilágysomlyói r. 
kath. püspöki gymnasiumban tanítja a 
földrajzot, természetrajzot és vallástant. 
— Programmértekezése : Szilágy-Somlyó 
helyrajza (Szilágy-Somlói kath. gymna-
sium Értesítője 1893.) 

Minorita-rend Névtára 1882—83. 24. 67. 1. 

Feuchtmann Simon, törvényszéki zsidó 
fordító Pesten. — Munkája: Versuche-
rn den Zweigen der deutschen Dichtkunst. 
Pest, 1819. (Német költemények magya-
rázattal és Rosa, das Fischermädchen 
•cz. drámai kísérlet jambusokban.) 

Kertbeny, Ungarn ' s deu t sche Drucke 178. 
202. 1. (Kefelevonat . ) — Petrik Bib l iogr . 

Feuer László. L. Fayer László. 
Feuer Nathaniel, orvosdoktor, szül. 

1844. aug. 24. Szobotiszton Nyitramegyé-
ben; orvosi tanulmányait a bécsi egye-
temen, mint Arit tanítványa végezte s 
1872-ben orvos-sebész doktorrá és sze-
mészmesterré avattatott. Ugyanazon évben 
mint Schulek tanár segédje Kolozsvárra 
ment, hol e tanárnak Budapestre való 
kineveztetése után, 1875. végéig mint 
helyettes tanár is működött. Majd állami 
ösztöndíjjal Bécsbe s Németországba 
ment, midőn is Bécsben magántanári 
képesítést nyert. 1878-tól 1882-ig mint 
tettleges állományú ezredorvos Zágráb-
ban tartózkodott, hol kiterjedt szemészeti 
praxist is űzött, míg nem a trachomának 
az Alföldön való nagymérvű elterjedése 
miatt a Szabadkán felállítandó szemkór-
ház átvétele czéljából ezen városba helyez-
tetett át. Innen 1883-ban a kormány által 
Torontál megyébe kiküldetett, hol a tra-
choma táj kórt megállapította s az ez ellen 
követendő hatósági eljárást szervezte; 
ezen eljárási rendszert a belügyminiszté-
rium megbízásából egy utasításban fog-
lalta össze, mely azután az egész or-
szágra nézve kötelezővé tétetett. 1884-

ben a Ferencz-József rend lovagkeresztjét 
kapta, 1886-ban pedig mint közegész-
ségi felügyelő a belügyminisztériumba 
hivatott meg, hol kiválóan a trachoma 
ügygyei foglalkozik. 1889-ben a buda-
pesti egyetemen a szokásos értekezlet és 
próbaelőadás elengedése mellett ismét 
magántanárrá habilitáltatott, hol a sze-
mészeti műtéttanból előadásokat t a r t ; az 
utóbbi időben pedig a fő- és székváros-
nak uj kórházában létesült trachoma-
osztály vezetésével is megbízatott. — 
Szemészeti közleményei: a Klinische 
Monatsblätter für Augenheilkundeban 
(1873. Über seröse Iriscysten, különnyo-
matban is), a Szemészetben (1873. A 
szemteke sorvasztása, Rohamosan meg-
jelent látideglob, neuritis fulmináns, A 
reczeghártyának egy sajátságos föstény 
elfajulása, Az atropin alkalmazásáról 
hályogkivonásnál, 1887. A kórodai ideg-
hüdési szaruhártyalobról, keratitis neuro-
palytica, További adatok az ideghüdési 
szaruhártyalob tanához, Szoral-befecs-
kendezések a külső szemizmok hüdésénél, 
Maró porczhártya fekély, ulcus rodens 
corneae, 1881. A lágy hályog műtétele, 
Áttéti szemlob, A szarutályog glaucomás 
szemen, 1884. A reductio bulbi taná-
hoz, A trachoma-endemia Torontálban, 
1893. Tumor cavernosus orbitae-nek egy 
operált esete, különny. is), a Wiener 
Med. Presseben (1875. Weiterer Beitrag 
zur Lehre vom Wesen der serösen Iris-
cysten, Über die künstliche Verödung d. 
Bulbus, 1877. Über die klinische Bedeu-
tung der Keratitis xerotica, 1881. Die 
Operation des weichen Staares, mind a 
négy különny. is), a Mittheilungen des 
Wiener med. Doktoren-Collegiums cz. 
munkában (1875. 31. sz. Über Transplan-
tation in d. menschlichen Bindehautsack), 
a Sitzungsberichte der kais. Akademie 
d. Wissenschaften-ben (1876. LXXIV. 
Bd. III. Abth. Untersuchungen über die 
Ursache der Keratitis nach Trigeminus-
Durchschneidung, különny. is), a Cur 
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salonban (1876. Die Augenheilanstalt 
für Arme in Wiesbaden, 1877. Die Bal-
neologie in der augenärztlichen Praxis), 
Az Agramer Zeitungban (1879. London 
smokes, szemészeti tárcza, 1880. Die 
Kurzsichtigkeit unserer Schuljugend), a 
Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde-ban 
(1881. Metastatische Ophthalmie, különny. 
is), a Közegészsógi Kalauzban (1886. A 
szemcsés köthártyalob gyógy tanához, 1887. 
Jelentés a szabadkai városi szemkóroda 
működéséről, 1888. A blennorrhoea neo-
natorum gátlásáról és gyógykezeléséről), 
a Honvédorvosban (1888. A védkötelesek 
szemvizsgálatáról, 1890. A trachoma a 
hadseregben), a Wiener med. Wochen-
schriftben (1888. Die Augenuntersuchung 
der Wehrpflichtigen), a Gyógyászatban 
(1888. A himlő következtében beállott 
szembántalmak, 1892. A fog- és szembán-
talmak közti összefüggésről), a Wiener 
klinische Wochenschriftben (1890. Zur Tra-
chomfrage in der Armee, különny. is); elő-
adásoka m. kir. budapesti orvosi egyesület 
ben 1889. decz. Tuberculosis iridis, 1892. 
márcz. Embolia retinae partialis, melyek 
az egylet Évkönyveiben jelentek meg; 
a m. orvosok és természetvizsgálók ván-
dorgyűlésében 1892. A tracboma-gyógy-
kezelés ujabb módjairól. — Munkái: 1. 
Jelentés a kolozsvári tudomány-egyetem 
szemkorodájának működéséről 1873. ápr. 
28-tól 1874. ápr. 30-ig. Kolozsvár, 1874. 
— 2. Utasítás a trachoma elleni eljárás-
ról. Bpest, 1883. Két rész (Névtelenül, 
a m. kir. belügyministerium megbízásá-
ból). — 3. Das Trachom in der oest.-
ung. Armee. Wien, 1890. (Klin. Zeit und 
Streitfragen, román nyelvre is lefordítta-
tott.) — 4. Trachoma-útmutató. A tra-
choma elleni hatósági eljárás és az erre 
vonatkozó rendeletek és a trachoma kór-
és gyógytana. Bpest, 1890. — 5. Die 
Beziehungen zwischen Zahn und Augen-
affectionen. Wien, 1892. (Klin. Zeit und 
Streitfragen, angol fordítása sajtó alatt 
van.) — 6. Szivárvány hártya- tubercu-

losisnak egy gyógyult esete. Bpest, 1892. 
(Előadás a budapesti m. kir. orvosegye-
sületben.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e 775. 995. 1 . — Maizner 
János, Ko lozsvár i Orvos-Sebészet i In téze t 
Tör t . 66. — X Könyvészet 1890. és önéle t ra jz i 
ada tok . 

Feueregger Károly, orvosdoktor, oláh-
láposi külső-szolnokmegyei származású, 
később kerületi orvos Erdélyben. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medico-botanica 
de valerianeis Hungáriáé, Croatiae, Trans-
sylvaniae, Dalmatiae et littoralis Hunga-
rici. Pestini, 1837. 

Rupp Beszéd 159.1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Feymann Gyula, ügyvéd, szül. 1852. 
okt. 4. Rozsnyón Gömörmegvében; kö-
zépiskoláit ugyanott az állami főgymna-
siumban végezte; azután az eperjesi 
jogakadémián és a budapesti egyetemen 
jogot tanult, mire a fővárosban jog-
gyakornok volt. 1879-ben ügyvédi okle-
velet nyert és mint gyakorló ügyvéd 
Pancsován telepedett le, hol 1880. júl. 12. 
a város tiszteletbeli főügyészének nevezte 
ki. Itt tevékeny részt vesz a szerbek haza-
ellenes politikai törekvéseinek elnyoma-
tásában. 1887-ben a minoriták ügyésze 
és confratere lett. 1892. decz. XIII. Leo 
pápa megtette őt a «Szentsir» lovagjává. 
— Szerkesztette a Banater Post czímű 
politikai lapot 1880. márcz. 4-től 1885. 
jan. l-ig Pancsován; 1892. júl. 1. alapí-
totta a Határőr cz. első magyar politikai 
s társadalmi lapot Pancsován és mint 
a lap felelős szerkesztője czikkeivel az 
anyaországhoz bekebelezett határőrvidé-
ken és Pancsován lakó nemzetiségek 
közt a magyar állameszmét és hazafiu-
ságot terjeszti. 

Fővárosi Lapok 1892. 147. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
ada tok . 

Fiala Antal, kath. plébános, sándorfi 
pozsonymegyei származású; a theologia 
öt évi folyamát mint az esztergomi fő-
egyházmegye növendéke 1785—90-ben 
végezte; 1790-ben misés pappá szentel-
tettetett föl; azután udvarnoki, 1794-től 
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galgóczi káplán volt; 1796-ban ugyanott 
plébános lett; innét a hrachovistyei 
plébániára került. 1812-ben pedig lelkész 
lett Nagykosztolányon, hol 1834. okt. 1 b. 
meghalt. — Munkái: 1. Clánkomravná 
Ree na den slávného vskrisseűa Geíisse 
Krista. Pozsony, 1790. — 2. Duchowné 
Rozgimáhi Umucena Kristowého na öas 
swatého Póstu. Nagyszombat, 1803. — 
3. Pisne duchowné ke kázani slowa 
boziho a msi swatég. U. ott, 1813. (Mind 
a három egyházi beszéd.) 

Petrik B i b l i o g r . — Uj M. Sión 1886. 107. 1. 
— Necrol. Strigon. 115. — Zelliger, E g y h á z i 

í r ó k Csa rnoka 128. 1. 
Fiala Jakab, kegyes-tanítórendi áldozó-

pap és tanár, szül. 1696-ban Rákoson 
Zemplénmegyében; 1715-ben lépett a 
rendbe; a szónoklati s költészeti osztály 
tanára volt Privigyén, Nyitrán. Pesten, 
Szegeden; azután a rend kecskeméti 
növendékeinek aligazgatója, Korponán 
és Breznyóbányán a rendház főnöke, hol 
1733-ban meghalt. — A mythologiában, 
költészettanban és az iskolai drámairás-
ban járatos volt; színművei közül kettőt: 
Korvin János, vagy a megjutalmazott 
erény, és István moldvai vajda, vagy az 
előre nem látó gondoskodás cz. Nyitrán 
1722-ben előadták. Több költészeti mun-
káját egy kötetbe gyűjtve Koháry István 
grófnak ajánlá föl. melyet az kiadni 
szándékozott; ebben azonban halála meg-
akadályozta. — Munkája: Ssegedidos. 
Budae, 1735. (Szeged leirása 2500 vers-
ben. Névtelenül; kiadta egy rendtársa). 

Horányi, Scr ip tores P i a r u m Schola rum I. 
786. 1. — Takáts Sándor, Benyák Bernát . 
Bpest , 1891. 105. 1. 
Fiala János, mérnök, szül. 1822. jan. 

26. Temesvárt; a gymnasiumot ugyanott, 
azután a katonai iskolát Gráczban végezte. 
1848-ban honvéd volt és Versecznél, 
Fehértemplomnál kitüntetvén magát a 
9. zászlóaljban százados lett- részt vett 
a szolnoki, tápio-bicskei, isaszegi, váczi, 
nagy-sallói, komáromi s ó-szőnyi csaták-
ban; csakhamar ezredesi minőségben a 

Vetter tábornok déli hadseregének tábor-
karába osztatott be. A világosi fegyver-
letétel után ő is Törökországba menekült 
és Bem halálaig alatta szolgált, a lázadó 
beduin törzsek ellen harczolva. Ezután 
a franczia köztársaság szolgálatába lépett 
á t ; mivel azonban időközben Napoleon 
államcsinje megtörtént, a legelső hajóval 
New-Orleansba vitorlázott, honnét St.-
Louisba ment, hol mint vasúti mérnök 
kereste kenyerét. 1853-ban megnősült, 
egy Gömörmegyéből kivándorolt Rom-
bauer-leányt vévén el. Mint vasúti mérnök 
elkészítette Missouri állam nagy térképét, 
mely még ma is használatban van. Az 
amerikai nagy polgárháborúban mint a 
topographiai intézet feje vett részt. 1868-
ban megrendült egészsége helyreállítása 
végett Kaliforniába költözött, hol jelen-
leg Alamedaban nyugalomban él. Ő ala-
pította San-Franciscoban a magyar társas-
és kölcsönös segélyegyletet. Nővére Pesty 
Frigyes történettudósunk neje volt. — 
Számos czikket irt különösen a Bostoner 
Pionier cz. lapba a magyar szabadság-
harczról, Bem működéséről, a Hazánkba 
(XI. 1889. Fehértemplom védelme 1848. 
aug. 19.). 

György Aladár szives közlése (önéle t ra jz i 
ada tok u tán . ) 

Fiala József. — Munkája: Ode hono-
ribus ill. ac rev. dni Pauli Szutsits epis-
copi Alba-Regalensis occasione installa-
tionis suae corde pio a clero districtus 
insulani dicta. Budae, 18'28. 

Petrik B ib l iograph iá ja . 

Fialla Lajos (bajai), orvosdoktor, szül. 
1829-ben Szabadkán Bácsmegyében, hol 
atyja szintén orvos volt; 1840—46-ban 
a bajai gymnasiumban tanult; 1847— 
48-ban Pesten az egyetem hallgatója volt, 
midőn a szabadságharcz kitört és ő is 
beállott az 5. önkéntes zászlóaljba; részt 
vett a hegyesi, szeghegyi, kisbéri, kame-
niczi, szöregi csatákban és Soborsinnál 
a muszkák kezébe s tőlük az osztráko-
kéba Aradra került. Az orvosi tanfolya-
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mot 1849-től 1855-ig Bécsben végezte; 
1857-ben Bukarestbe költözött és gyakorló 
orvos lett. 1859-ben az ottani Kólcza-
kórházban elsőrendű orvosi állomást 
nyert. 1860-ban az oláhországi orvosi 
nevelőintézet boncztanárává neveztetett 
ki. Bukarestben a legmagasabb körök-
nek egyik legkedvesebb orvosa s az 
ottani szegény magyaroknak valóságos 
gyámola; ingyen gyógyítja s gyógyszerrel 
is ingyen látja el őket. — Orvosi apró-
ságokat irt a Bukaresti M. Képes Nap-
tárba 1890-re. — Munkája: Az orosz-
török-oláh háborúból. Visszaemlékezés. 
Kolozsvár. 1893. (Ism. Kolozsvár 1893. 
44. sz.). 

Hazánk és a Külföld 1865. 49. SZ. a r c z k . — 
Budapesti Dl. Képes Naptár 1890- re . — Koós 
Ferencz, É l e t e m és e m l é k e i m . B r a s s ó , 1890. I I . 

358. 1. 
Fialowski Lajos, bölcseleti doktor, fő-

gvmnasiumi tanár, F. Vazul és Kopál 
Francziska fia, szül. 1846. decz. 5. Gali-
czia Borszczow nevű városában; szülei 
1852-ben Magyarországba kerültek, mire a 
gvmnasiumot Szombathelyt kezdte, Vesz-
prémben, Kőszegen folytatta s Szombat-
helyt végezte be. 1864 őszén a bécsi egye-
temre mentés itt földrajzi, természetrajzi 
s nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott. 
1872 őszével a soproni volt városi, ké-
sőbb állami főreáliskolába jutva, e város 
társadalma magyarosításában mint a mű-
vészeti kör, a magyar társaskör sat. tagja, 
számos lelkes társaival együtt sikeresen 
fáradozott. 1877-ben bölcselet doktori ok-
levelet nyert. 1884. júl. 25. óta a buda-
pesti V. ker. kir. kath. főgymnasiumban 
a természetrajz és földrajz tanára. Beszél 
a magyaron kívül németül és lengyelül; 
olvas francziául, olaszul, angolul és ért 
czigányul. — Főmunkássága a természet-
rajz műnyelvére terjed k i ; ilyen czikkei 
a M. Nyelvőrben (VI. A természetrajz 
műnyelve, VII. Zoologia, Botanika, Ter-
mészetrajzi képek, VIII. IX. X. A nép-
botanika poézise. mely czikksorozatban 
a nép száján forgó növénynevek költői 

vonatkozásait gyűjtötte össze), az Egyet. 
Philol. Közlönyben (1889. Honosodó ide-
gen szók írásáról), a Nemzetben (1889. 
106. 107. sz. ugyanaz), a Középiskolai 
Tanáregyesület Közlönyében, a Közokta-
tásban, a Turisták Lapjában és a kir. m. 
természettudományi társulat növénytani 
értekezletein. Jelenleg növénytani czik-
keket ír a Pallas Nagy Lexikonába. 
Melius Péter Herbáriumáról ismertetés 
(M. tud. Akadémia Kiadv. Math, és Term. 
Értesítő III. 1 9 - 2 2 . 1.) - Munkái: 1. 
Az év leghoszszabb napszaka. Összeha-
sonlító földrajzi tanulmány, kiváló tekin-
tettel hazánkra. Bpest, 1876. (Melylvel 
bölcseleti doktorságot nyert.) — 2. Ge-
denkblatt von der ersten Frühjahrs-Gar-
tenbau-Ausstellung des ungarischen Lan-
des-Gartenbauvereines. U. ott, 1886. — 
3. Khémián felépülő mineralogia és 
geologia veleje. A gymnasium negyedik 
osztályának. U. ott, 1889. (2. javított 
kiad. U. ott, 1891.) — 4. Túlterhelés. A 
középiskolai tanáregyesület 1890-ik évi 
márczius havi ülésén felolvasta és azóta 
bővítette. U. ott, 1890. (Különny. a Köz-
oktatási Szemléből.) — 5. Az 1890-dik 
évi XXX. számú és a gymnasiumban 
a görög nyelv helyettesítését megszabó 
törvényczikknek további foganatosí-
tása, tekintettel a főváros gymnasiumai-
nak népesedésére. U. ott, 1890. 

Wutz N é v k ö n y v e 86. 1. — Horváth Ignácz 
K ö n y v é s z e t e 1886. — M. Könyvészet 1890—91. 
és öné le t ra jz i ada tok . 

Fiá th Ferencz (eörményesi és Karán-
sebesi báró), cs. kir. kamarás, valóságos 
belső titkos tanácsos és Veszprémmegye 
főispánja, F. József és báró Luzsénszky 
Francziska fia, szül. 1815. szept. 21. 
Dunántúlnak már a 30-as években egyik 
vezérlő egyénisége volt. 1844-ben Fejér-
megye alispánja, kétszer országgyűlési 
követe, 1845-ben m. k. helytartósági taná-
csoslett. 1848-ban. mikor a horvátok betör-
tek Veszprémbe, a nemzetőrség parancs-
nokává választatott; de később távol tar-
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totta magát a politikai mozgalmaktól, 
remélve a kibékülést az ország és a 
dinasztia közt. 1860-ban Veszprémmegye 
főispánja lett, de ez csak rövid ideig tar-
tott. Ez időben többször megfordult Bécs- j 
ben, érintkezett a politikai körökkel s 
Nádasdy gróf felszólítására 1864-ben 
emlékiratot is készített a politikai hely-
zetről ; majd elkészítette Nádasdy fel-
szólítására a kanczellária. helytartó-
tanács, a megyék visszaállítására szük-
séges kir. kéziratokat, a Magyarországhoz 
intézett kiáltványt és az országgyűlést 
megnyitó trónbeszéd bevezetését. 1865-
ben Deák húsvéti czikke után a megyék 
szervezésére vonatkozó tanácskozásra 
Bécsbe hivatván, ismét kineveztetett, 
Veszprémmegye főispánjává. Atyja 1857. 
nov. 20. osztrák bárói rangot nyert; fiá-
nak Ferencznek osztrák bárósága 1874. 
ápr. 30. Magyarországra kiterjesztetett 
illetőleg magyar bárói méltóságra emel-
tetett. Meghalt 1885. febr. 19. Veszprém-
ben. — Mint ideiglenes kir. biztos 1849. 
jan. 20. proklamácziót bocsátott ki Vesz-
prémben : Felszólítás Zalarnegye s a 
kebelbeli városok lakosaihoz (Pap Dénes, 
1848-49. Oklevéltár II. 313. 1.), a Fő-
városi Lapokban (1877) egy czikke jelent 
meg : Egy párbaj története. — Munkája : 
Életem és élményeim. Bpest, 1878. Két 
kötet. (Magyar kor- és életrajzok cabinet 
kiadása II. III. Ism. Hon 1877. 173. Főv. 
L. 238. 239. Közvélemény 289. P. Napló 
273. Kelet Népe 286. 291—93. sz.) 

Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g C s a l á d a í IV. 171. 
172. 1. — Tipray K ö n y v é s z e t e 1878. — Nem-
zeti Lap 1882. 1. s z . a r c z k . — 1885 : P. Napló 
5. Nemzet 51 . Egyetértés 50. Veszprém 8. Pápai 
Lapok 8. Vasárnapi Újság 8. SZ. — Hl. Nemzet-
ségi Zsebkönyv I . 325. 326. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fiáth Miklós (eörményesi és Karán-
sebesi báró), Fejérmegye főispánja, előbbi-
nek és Kapy Ágnes fia, szül. 1848. nov. 
25.; jogi tanulmányait 1867—70-ben a 
pozsonyi akadémián végezvén, rövid ideig 
a honvédségnél szolgált (a melynek fő-
hadnagya szolgálatonkiv.); majd nagyobb 

tanulmányutat tett külföldön s hosszabb 
időt töltött Amerikában. 1884-ben vissza-
térve, a mezőgazdasági statisztika szer-
vezetéről nagyobb memorandumot nyúj-
tott át a földmivelésügyi miniszternek. 
Ugyanezen évben a földmivelés-, keres-
kedelem- és iparügyi minisztérium osz-
tálytanácsosává neveztetett ki, élére állít-
tatván a mezőgazdasági statisztika veze-
tésére szervezett ügyosztálynak. 1891 óta 
Fejérmegye főispánja. Neje 1875. júl. 31-
től semsei Semsey Alice, ki 1882. nov, 
15. meghalt. Lakása Akán (Veszprém-
megyében.) — Munkája : A mezőgazda-
sági statistika szervezése. Jelentés gróf 
Széchenyi Pál földmivelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi m. kir. minister úr ő nagy-
méltóságához. Bpest, 1884. (Különnyomat 
a Közgazdasági Értesítőből.) 

Ortvay, S z á z é v 295. 1. — Findura Imre, 
Az orsz. s ta t i s t ika i h iva t a l k ö n y v t á r á n a k 
C z i m j e g y z é k e . B p e s t , 1885. 6. 1. — M. Nemzet-
ségi Zsebkönyv I . 328. 1. — Sturm, O r s z á g g y ű -
lési A lmanach 1892—1897. 131. 1. 

Fibiger Sándor, theologiai doktor, 
szatmár-egyházmegvei pap, szül. 1858-ban 
Felső-Bányán Szatmármegyében; 1884 
óta vallástanár az ungvári r. kath. fő-
gymnasiumban. — Programmértekezései 
a m. kir. áll. polg. leányiskola Értesítő-
jében (1890. A teremtés hat korszaka a 
szent írás és a természettudomány mai 
álláspontja szerint), az ungvári kir. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1893. A víz-
özön a szentírás és a földtan mai ada-
tai szerint.) — Munkája : Jus nomina-
tionis apostolicorum Hungáriáé regum 
ejusque fata diversa. Szatmár, 1883. 

Wutz N é v k ö n y v e 146. — ,1/. Sión 1893. 448. 1. 
(Szöllössy K.) 

Fichtel János Ehrenreich, erdélyi 
kormányszéki tanácsos, szül. 1732. szept. 
29. Pozsonyban, hol a gymnasiumot láto-
gatta ; atyja korán elhalt, mire középisko-
láinak végeztével a jogi tudományoknak 
adta magát; ügyvéd lett és nyolcz évig 
volt ezen a pályán. Erdélyben tett utazása 
közben Nagy-Szebenben keresett hivatalt, 
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melyet 1759-ben az ottan újonnan ala-
kult gazdasági igazgatóságnál mint segéd-
hivatalnok el is nyert; 1762-ig, midőn 
ezen igazgatóság feloszlott, fölváltva Nagy-
szebenben és Bécsben, 1787-től mint 
kormányszéki tanácsos állandóan Erdély-
ben élt. II. József császár megbizásából 
a vámügyekben két nagyobb utazást tett 
Slavoniában és a Tengermellékén. 1794. 
okt. és nov. a horvát-török határon tett 
utazásakor, a rossz időjárás és a kénye-
lem hiánya okozta nélkülözések aláásták 
egészségét és 1795. febr. 4. Bécsben tör-
tént halálát siettették. Az ásványtan 
körül szerzett érdemeiért 1775-ben a 
berlini természettudósok társasága tiszte-
letbeli tagjának választotta meg; 1781-
ben a lipcsei gazdasági egyletnek és a 
bányász-egyesületnek is tagja lett. Az 
erdélyi paláontologiának ő volt a meg-
alapítója. — Munkái: 1. Physikalisch-
metallurgische Abhandlung über die 
Gebirge und Bergwerke in Ungarn. Berlin 
u. Stettin, 1780. — 2. Nachricht von 
den Versteinerungen des Grossfürsten-
thums Siebenbürgen, mit einem Anhange 
und beygefügter Tabelle über die sämmt-
lichen Mineralien und Fossilien dieses 
Landes. Nürnberg, 1780. — 8. Beitrag 
zur Mineralgeschichte von Siebenbür-
gen. U. ott, 1780. Két rész. (I. Nachricht 
von den Versteinerungen des Grossfürsten-
thums Siebenbürgen. II. Geschichte des 
Steinsalzes und der Salzgruben im Gross-
fürstenthum Siebenbürgen.) — 4. Mine-
ralogische Bemerkungen von den Kar-
pathen. Wien, 1791. Két kötet. (2. czim-
kiadás. U. ott, 1816.) — 5. Nachricht 
von einem in Ungarn entdeckten aus-
gebrannten Vulkan. Berlin, 1793. (A 
Schriften der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin cz. folyóiratban 
is.) — 6. Mineralogische Aufsätze. Wien, 
1794. — 7. I. E. Eichtet et Mole, Tes-
tacea microscopica aliaque mineralogica. 
U. ott, 1803. (E munkában F. részvételét 
azonban Neugeboren kétségbe vonja.) — I 

Kéziratban: Gyűjteményeinek magyará-
zattal ellátott latin jegyzéke két nagy 
ivrét kötetben. 

Mindszenthy, L a d v o c a t D i c t i o n a r i u m a V I I . 
176. 1. — Catalogus B i b i . F r . C o m . S z é c h e n y i 
I . 363. — Ersch u n d Gruber, Al ig . E n c y c l o -
p ä d i e XLIIT. 476. 1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r -
L e x i k o n I . 303. — Alig. Deutsche Biographie 
V I . 771. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Bibl iographiá ja . 

Fichtner Ferencz. ág. evang. lelkész 
Lovász-Patonán Veszprémmegyében. — 
Munkája : Gyászbeszéd, melyet néh. Nagy 
Erzsébet asszonyságnak néh. Ihász Sán-
dor tisztelt özvegyének hideg tetemei 
felett a nagy-démi evangélikusok ima-
házában f. 1846. és böjt elő hava 6. élő-
szóval előadott. Pápa, 1846. (Szakonyi 
János népszerű gyászversezetével együtt.) 

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

Ficker Henrik, gymnasiumi tanár 
Budán, hová 1855. okt. a gráczi gymna-
siumtól helyezték á t ; a 60-as években 
ismét visszament hazájába. — Programm-
értekezése a budapesti II. ker. egyet, 
gymnasium Értesítőjében (1857. Aquin-
cum und seine Überreste.) 

Ficzek Ferencz Máté. orvosdoktor, 
alsó-falui árvamegyei származású; Kör-
möcz város r. főorvosa. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica sistens obser-
vata in clinico medico pro medicis reg. 
scient. universitate Hung. semestri altero 
anni 1826 collecta. Quam pro dris med. 
laurea rite obt inenda. . . publice ac bene-
volae disquisitioni submittit. Pestini,1828. 

Magyarországi Orvosrend Névsora 1 8 4 0 - r e . — 
Rupp, B e s z é d 154. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ficzkó József, kath. plébános, szül. 
1772-ben Boriche vend faluban Vasme-
gyében; Peresznyén Sopronmegyében volt 
plébános, hol 1843. nov. 28. meghalt. 
Hagyatéka 60,000 frtra ment, mely összeg 
nagyobb részt az általa irt és elárusított 
könyvekből folyt be. — Munkáiban, me-
lyeket a Győr és Szombathely egyházme-
gyékben szórványosan élő horvátok szá-
mára irt, kiválóan behatolt a nép geniu-
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szába. Nyelvezete, melyben az illir és 
horvátországi újítások átültetésétől tartóz-
kodott, valamint irmodora, melyben az 
ékezetes szláv helyett a magyart követte 
és mindenben csakis az ő olvasóközön-
ségének nyelvkörében mozgott, annyira 
megfelelt a nép nyelvérzékének, hogy 
könyvecskéi rendkívüli el terjedésnek 
örvendtek és keresettek még ma is. — 
1. Katekizmusa most is közkézen forog. 
— 2. Kratak pregléd sztaroga i nóvoga 
Testámenta. Sopron, 1824. (Bibliai törté-
nelem ; oly kedves és keresett olvas-
mánya a népnek, hogy most már drága 
pénzen sem szerezhető meg.) — 3. Hizsa 
slata (ezen jelenleg is általánosan hasz-
nált imakönyv, mely vagy tiz kiadást ért, 
tette irói nevét híressé.) 

V. Sión 1891. (Szöllössy K.) 

Fidicinis János, nevelő volt a 40-es 
évek elején Rácz-Szentpéteren a gr. Sza-
páry gyermekeinél; később a boritalnak 
adta magát és ez okozta korai halálát, 
mely 1848. után következett be. — Költe-
ményeket irt a Társalkodóba (1836—37.), 
a Honművészbe (1840.) és az Életképekbe 
(VII. VIII. 1846—47.) Ujabban a Petőfinek 
tulajdonított Bordal keltette föl reá a 
figyelmet; ezen dal a Társalkodó 1837. 
34. számában, Lipovszky Józsefnek, ki 
Déznán a Török családnál volt nevelő, 
javításával jelent meg. — Munkája: Ser-
kentő. Szarvas, 1848. (Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . — Pesti Hirlap 1893. 94. 
104. sz. (Erdélyi József . ) 

Fidicinis Miklós, ág. ev. superinten-
dens, bajmóczi nyitramegyei származású; 
Thurzó György gróf segélyével 1603. 
febr. 3-tól a vittenbergai egyetemet láto-
gatta ; hazájába visszatérvén, tanító volt 
Bitsén ; ugyanott 1621. nov. 4. lelkészszé 
avatták föl, mire Thurzó Szaniszló gróf 
Galgóczra bivta meg papnak ; 1622-ben 
superintendensnek választatott és Bajmó-
czon lelkészkedett, hol 1625-ben meg-
halt. — Kézirati munkája : Prolegomena 
per questiones in Genesim tradita. 

Bartholomaeides, Memoria U n g a r o r u m 105. 
1. — Fabú, M o n u m e n t a I. 41. 1. 

Fidler Ferencz (soproni), F. Gottfried 
marosvásárhelyi könyvnyomtató fia, Sel-
meczen tanult, a gitárnak művészi mestere 
volt. Meghalt 1836. aug. Marosvásárhelyt 
28 éves korában. — Munkája: Schiller 
Friclrik versei, kiadta magyarúl. Kolozsr 
vár, 1836. (Radó szerint összeplagizálta, 
de F. megmondja, hogy egyes darabokat 
Szenvey és Teleki Ferencz fordításában 
közli). 

Honművész 1836. 29. s z . — Radó, A M . M ű -
ford í tás Tör t éne t e Bpest , 1883. 68. 1. — Koncz 
József, Marosvásárhe ly i K ö n y v n y o m d a Tör -
ténete 44. 1. — Petrik B ib l iographiá ja . 

Fidler János Mihály, trinitárius szer-
zetes Budán. — Tanuló korában a követ-
kező egyházi beszédet adta ki: Lob- und 
Ehren-Rede von dem Geheimniss der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit zu Alt-Ofen 
1761. 17. Mai. Ofen. 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 
Fidrichovszky József, az egri püspök-

megyében volt róm. kath. lelkész. — 
Munkái: 1. Honori rev. clni Michaelis 
Bodenlosz, abbatis de Casár, dum in 
regio distr. Gassov. nobilium convictu 
regens die 15. Octobris installaretur, Casso-
viae, 1802. (Költemény). — 2. Ode rev. 
dno Michaeli Bodenlosz abbati de Casár, 
dum memóriám sui nominis die adpari-
tionis Sancti Michaelis celebraret, oblata. 
U. ott, 1803. — 3. Narratio calamitatum, 
quas Galliae presbyteri passi sunt in 
vado insulae aquarum in oris maritimis 
Santonum ad Guyanam damnati. A J. F. 
hexametris deducta. U. ott, 1804. (Köl-
temény). — 4. Ode rev. dno Michaeli 
Bodenlosz abbati de Casár, dum memó-
riám sui nominis die adparitionis Sancti 
Michaelis celebraret, oblata. U. ott, 1804. 
— 5. Illustr. ac rev. dno Andreae 
Szabó, dum episcopatum Cassoviensem 
primum capesseret. U. ott, (1804. Költe-
mény). — 6. Fő tiszt. Bodenlosz Mihály 
úrnak, Kaszári apát úrnak. . .pünköst 

I havának nyolczadik napjára szenteltetett, 
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és Raisz Ágostontól ének nótára alkal-
maztatott. U. ott, 1805. (Költemény). — 
7. Honoribus Francisci Secundi electi 
romanorum imperatoris, Hungáriáé regis 
apóst., quum primus haereditarii Austriae 
caesaris solium capesseret, moecenate 
generoso dno Josepho Bellagh.. .U. ott, 
(1805. Költemény). — 8. III. ac rev. 
dno Andreae Szabó, almae dioecesis 
Cassoviensis antistiti, cum patroni sui 
diem sacrum recoleret, nobilis juventus 
regii convictus Cassoviensis obtulit. U. 
ott, 1805. (Költemény). 

Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 
Fiebick Benjamin, könyvelő Nagy-

szebenben. — Munkája: Gesangbuch, 
darinnen Psalmen und geistliche Lieder 
Dr. Martini Lutheri und anderer frommer 
Christen, sowohl auch Hymni, Respon-
soria und andere Cantica so in der 
christlichen Kirche durchs ganze Jahr 
über gesungen.. . welche denn bisher in 
keinem Gesang-Bücheln zusammen ge-
tragen, zu nutz und gut allen Liebhabern 
göttliches Wort und der gemeinen Jugend 
zur gottseligen Uebung, und zu Trost 
ihrer Seelen, Heil und Seligkeit . .Her-
mannstadt, 1616—17. Két rész. Az egy-
házi énekek után következik: Odae cum 
Hermoniis ex diversis Poetis in usum 
Ludí literarii Coronensisdecerptae, Honter 
1548. kiadása után nyomtatva. 

Seivert,Nachrichten 78.1. — Trausch, S c h r i f t -
s te l l e r -Lexikon I . 305. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I I . 102. 104. 1. 
Fiedler Ferencz. L. Fidler Ferencz. 
Fiedler Gottfried, könyvnyomtató volt 

Marosvásárhelyt az ev. ref. kollégium 
nyomdájában 1808. aug. 2 tói 1828. ápr. 
25-ig. — Munkája: Székely Mihálynak 
királyi táblán elölülői hivatalába lett 
beigtatására tiszteletűi. Marosvásárhely, 
1823. (Gyújtó Sándorral együtt.) 

Koncz József s z ives köz lése . 

Fiedler Ignácz, telekkönyvi előadó, 
előbb helyszínelési bizottmány-vezető s 
pestmegyei telekkönyvi irodatiszt. — Mun-
kái : 1. A telekkönyvi törvény gyakorlati 

alkalmazása. A telekkönyvi törvény mind-
azon részeivel, melyek a feleket érdeklik, 
okirati s kérvényi mintákkal . . . Pest, 
1865. (2. bőv. és jav. kiadás 1869. 3 k. 
1872. U ott.) — 2. A magyarhoni te-
lekkönyvi eljárás vázlata. Az abban 
fölismert hiányok fölötti észrevételekkel. 
U. ott, 1866. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Fiedler Lajos, r. kath. segédlelkész, 
szül. 1868. aug. 24. Hajóson Pestmegyé-
ben ; 11 éves korában a kalocsai érseki 
főgymnasiumba került, hol pártfogói tá-
mogatásával 15 éves korában a kisebb 
seminariumba vétetett föl. Miután közép-
iskoláit elvégezte (19 éves korában), a 
nagyobb papnevelőbe lépett, a hol a fran-
czia s olasz nyelvet is megtanulta. 1891-
ben miséspappá fölszenteltetvén, Miskére 
küldték káplánnak; 1892-ben a bunyevácz 
nyelv megtanulása végett a bácsmegyei 
Katymár községbe helyeztetett át, hol 
jelenleg is működik. Beszéli a magyar, 
német, olasz, franczia s bunyevácz nyel-
vet. — Irt néhány költeményt a fővárosi 
lapokba (Iharos és Hegedűs Lajos álne-
vek alatt), továbbá tárczákat és érteke-
zést vidéki lapokba (Van Thingvellir név-
vel.) — Munkája: Dreizehnlinden, Weber 
F. V. után ford. németből. Kalocsa, 1892. 
(Ism. írod. Szemle.) 

Öné le t r a j z i a d a t o k . 

Fiedler Pál, ág. ev. tanító a soproni 
polgári iskolában. Meghalt 1871. júl. 15. 
Sopronban 70. évében. — Munkája: 
Erstes Lese-Lehrbuch nach einem stu-
fenweise geordneten Gange. Bearbeitet 
für protestantische Schulen. 1, Abth. 
Oedenburg, 1841. 

Petrik B ib l iogr . és g y á s z j e l e n t é s . 

Fiedler Tamás. — Munkája: Rend-
szeres utasítás tökéletesen szép és gyors-
irás, 3 legfölebb 4 hét alatti elsajátítására. 
Kolozsvár, 1866. 

K o n c z Józse f sz ives köz lése . 

Fikker János (abrudbányai), a zalatnai 
bányatörvényszéknél rendes bíró ; majd 
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a bányászati hivatal Kolozsvárra átté-
tetvén, annak elnöke s a bányászati ügyek 
igazgatója lett; mint nyugalmazott bánya-
tanácsos Abrudbányán lakott és a 40-es 
években halt meg, körülbelül 60. évében. 
— Színmüve: A korszikaiak Magyaror-
szágban, 4 felv. Kotzebue után ford. (Mis-
kolczon 1831. szept. 29. és Budán 1835. 
máj. 7. adták elő), Marianne, Maszkarák 
(két utóbbit Benkő említi F. József név 
alatt, de valószínűleg ezek is neki tulaj-
doníthatók). 

Benkő Kálmán, M. Színvilág 89. 1. E g y k o r ú 
sz ín lapok és Koncz J . szives közlése. 

Filarszky Nándor, bölcseleti doktor, 
középiskolai tanár és a budapesti egye-
temen növénytani tanársegéd. — Munkái: 
1. Adatok a Cleomeae rendszertani állása, 
szövettani szerkezete és fejlődéséhez. 
Bpest, 1884. Hat tábla rajzzal. — 2. A 
charafélekről. U. ott, 1893. (Magyarúl 
és németül. A természettudományi tár-
sulat a Bugát-alapból jutalmazta s kiadta.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. — Nemzet 
1893. 265. sz. 

File András, bölcseleti doktor. Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1736. 
nov. 30. Ungvárt; 1755-ben Trencsinben 
a rendbe lépett; 1765-ben harmad éves 
theologus volt Kassán; a három próbaév 
eltöltése után 1769-től a győri s váczi 
egyházkerület missiójában működött. A 
rend föloszlatása után (1773.) bölcseleti 
doktorrá avatták Budán, hol néhány 
évig a humaniorákat tanította, azután az 
ifjúság hitoktatója volt. Meghalt 1792. 
okt. 1. Budán. — Munkái: 1. Ecloga. 
Dámon Palladi encaenia novi templi 
celebranti gratulatur. Id est archigym-
nasio regio Budensi nova aedificia ingre-
dienti applaudit, Jovi conditori gratias 
agit. Budae, 1785. — 2. Oda Laudonio 
supremo belli duci Belgradum fortiter 
adgredienti, feliciter expugnanti oblata. 
U. ott, 1789. — 3. Laudonio devicto 
Turca reduci. U. ott, 1789. (Költemény.) 

Catalogus Soc. Jes i l 1765. — Catalogus Bibi. 

Fr . Com. Széchenyi . Suppl . I. 182. — Stoeger, 
Scr ip tores 80. 1. 
Fileki János, ev. ref. tanuló volt Deb-

reczenben, midőn 1631. nov. 25. iktári 
gróf Bethlen Krisztina halálára magyar 
költeményt irt, mely a Temetési Pompa 
cz. gyűjteményes munkában (Debreczen, 
1632.) jelent meg. 

Szabó K, Rég i M. K ö n y v t á r I. 271. 1. 
Filep Elek, földbirtokos. — Czikke : 

Déva határán talált római feliratos kő. 
(Kolozsvári Közlöny 1865. I. 50. sz.). — 
Népdalokat küldött Erdélyből Abafi L. 
gyűjteménye számára. 

Figyelő I I . 1877. 80. 1. — Torma R e p e r t ó -
r i uma 22. 90. 1. 
Filep Endre, ev. ref. orgonista-tanító, 

F. István és Yitnyei Erzsébet fia, szül. 
1840. nov. 29. Sárospatakon, hol gym-
nasiumi s képzőintézeti tanulmányait 
végezte; 1859. febr. 11. Átányba(Hevesm.) 
ment ki három éves orgonista-tanítóságra; 
1862. máj. 1-től 1876. decz. 31. miskolczi 
orgonista (s az utóbbi években árvaházi 

I tanító is) volt; 1877. jan. elejétől Mohá-
cson, ujabban pedigDuna-Patajon(Pestm.) 
működik, mint orgonista-tanító s a mo-
hács-vidéki tanító-egylet elnöke. — Czik-
keket és költeményeket irt a Miskolcz 
és Borsod cz. lapokba (1876—79.), a 
Mohácsba (1878—80), a Mohács és Vidé-
kébe (1882-től), mely lapnak főmunka-
társa is volt; továbbá a Pécs, Pécsi 
Figyelő s a Zalai Közlönybe; egyházi 
czikkeket irt a Prot. Egyházi s Iskolai 
Lapba (1885., 1889., 1890.); halotti bú-
csúztatókat a Zih Károly által szerkesz-
tett Prot, halotti búcsúztatók tárházába 
(Szarvas, 1877—78), a Perjesy György 
szentendrei vallástanító által szerkesztett 
Fáklyaláng cz. vállalatba (1883—84) tiz 
temetési éneket, hat búcsúztatót és több 
síri beszédet; a Stiglitz Alberttől szerk. 
Protestáns temetési Énektárba (Nagy-
bánya, 1884.) 56 éneket, sat. — Mun-
kája: Temetési énekek. Miskolcz, 1876. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 32. sz.). 
— Álnevei: Figyelő, Hallgató. Igazmondó, 
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Heó'papi, Mohácsi Andor. Tetemvári, Dalfi. 
Dalos, Az öreg, Egy tanító sat (egyházi 
lapokban). 

M. Könyvészet 187t>. — Uj .V. Athenás 131. 1. 
és öné le t ra jz i ada tok . 
Filep Gábor (őri). L. Fülöp Gábor (övi.) 
Filep István, ev. ref. lelkész Szilágy-

Somlyón. — Munkája: Tiszta fejér bibor 
öltözet. Melyet mocskot nem esmérő 
tiszta sz. Írásból öszve-szedegetvén és 
elkészítgetvén, amaz áldott emlékezetű s 
ritka kegyességű néh. Ludányi Baji Klára 
asszonyra, nagy experiencziáju igaz haza 
fiának, és mostan mélyen megszomorí-
tott uri férjfiunak t. Bölöni Bölöni László 
úrnak élete kedves párjára s minden-
napi gyönyörűségére feladott s alkal-
maztatott, s egyszersmind arról rövid 
idejéhez képest, rövideden és együgyüen 
élő nyelvel is beszélgetett.. .akkor mikor 
édes férje látván jó házas társa halálát : 
nagy kárt vallott. Szent Jakab havának 
21. napján. Kolozsvár, 1762. 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 
Filep István, ev.ref. lelkész, szül. 1828. 

márcz. Györgyteleken földmivelő nemes 
szülőktől; 1843. szept. Sárospatakra ment 
tanulni az ev. ref. kollégiumba, majd 
Debreczenben és Szatmárt folytatta isko-
láit. Azután Sárospatakra ment nevelő-
nek a Bakó családhoz. Az 1848. szabad-
ságharczban mint nemzetőri főhadnagy 
vett részt az oláhok ellen Kővárvidékén. 
1849-ben Sályba (Szatmárm.) tanítónak 
rendeltetett. 1854. nov. 1. letette Debre-
czenben a papi vizsgát és Hermánszegre, 
1856. máj. pedig Szatmárra ment segéd-
lelkésznek ; miután még több helyt se-
gédkedett, 1872-ben rendes lelkész lett 
Fülesden Szatmármegyében. — Czikke-
ket irt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1887 
—90.) ; munkatársa a Szatmárnak 1872 
óta, hova több czikket és költeményt irt. 
— Munkája: Egyházi beszéd melyet lel-
készszé választásakor elmond 1872. máj. 
26. Debreczen, 1872. 

Kiss Kálmán, Sza tmár i ref. egyházmegye 
tö r téne te 356. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 

Filep József. — Munkája: Néhai Moger 
Károly úr kolozsvári k. lycaeumban 
chemiat, nat. históriát és techn. tanított 
rendes professornak emlékezetére. Kolos-
vár, 1808. 

Petrik B ib l iograph iá ja . 
Filep József (iklandi V.), kir. tanácsos 

és kir. al-ügyigazgató 1847-ben. — Mun-
kája: Törvénybeli gyakorlás mutató 
táblája. Marosvásárhely, 1831. 

Nagy Icán, Magyarország Családai IV. 174.1. 
— Koncz József, Marosvásárhe ly i n y o m d a 
tö r t éne te 40. 1. 
Filep Mihály, ev. ref. lelkész, nemes-

bikki borsodmegyei származású, hol atyja 
földművelő volt; a gymnasiumot Mis-
kolczon, a theologiát Debreczenben vé-
gezte: Tisza-Tarjánba ment akadémiai 
promotióra, hol két évig, majd Miskolczra. 
hol négy évig káplánkodott; utolsó évé-
ben az ottani gymnasiumban a görög 
nyelv tanításával is megbízatott. Innét 
1859-ben a geleji egyház választotta meg 
lelkészének, hol 1866. jan. 24. meghalt 
44 éves korában. — Czikkeket és elbe-
széléseket irt a Falu Könyvébe (1851), 
a Hölgyfutárba (1854), a Vasárnapi IJjságba 
(1856., 1861.. 1863.), a Sárospataki Nap-
tárba (1857. 1859—60.), a Kazinczy 
Emlénybe (Miskolcz, 1860. Emlékbeszéd) 
és a Sárospataki Füzetekbe (1860—63. 
1865.) — Munkái: 1. Buzgóság oltára. 
Imák és fohászok hív keresztyének szá-
mára. Miskolcz, 1855. (2. kiadás. U. ott. 
1870.) — 2. Köznapi imák négy hétre 
templomi használatra. U. ott, 1863. — 
Levelei Erdélyi Jánoshoz: Gelej, 1865. 
febr. 26. és márcz. 8. az Erdélyi Tárban, 
dr. Erdélyi Pál birtokában. 

Protestáns Képes Naptár 1857. 52. 1. — Uj M. 
Athenás 132. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
Bib l iog raph iá j a . 

Filep {Deáki) Pál. L. Deáki Filep Pál. 
Filep {Deáki) Sámuel. L. Deáki Filep 

Sámuel. 
Filep Sámuel (dobolyi), ev. ref. lel-

kész Drassón Alsó-Fehérmegyében. — 
Munkája: Jézus elaludt, de az ő hatal-
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mas szavára viszont a koporsóból az 
életre kijött Lázár barátja. Lázár Imre 
úrfi koporsóba záratása alkalmával 1761. 
Nagy-Szeben. 

Koncz József sz ives közlése . 

Filep Sámuel (őri). L. Fülöp Sámuel 
(őri). 

Filepszállási Gergely, ev. ref. lelkész 
Tornyos-Németiben (Abauj-Tornam.) — 
Munkája: Praesidium Christianorum. 
Avagy a Keresztyének között Magyarok 
Fegyvere. . . Kassa, 1664 

Bod, M. A thenas . — Horányi, Memoria I . 
668. 1. — Katona, His tór ia Crit ica XXXVI. 
727. 1. — Szabd K., Régi M. K ö n y v t á r I . 583.1. 

Filiczki János (filefalvi), ev. ref. lel-
kész és tanár, 1580 körűi Farkasfalván 
Szepesmegyében született szegény nemes 
szülőktől; Thököly István segélyével a 
hazában elvégezvén iskoláit, 1602-ben 
mint az ifjú Hoddiegova báró nevelője, 
külföldi egyetemekre ment, elsőben Prá-
gába. 1605-ben Hernborba; utóbb Mar-
burgban, Heidelbergában (1611.) Baselban 
és Altorfban is megfordult. Kiváló gon-
dot fordított a költészetben való kiképez-
tetésére. Hazájába visszatérvén a sáros-
pataki iskolában 1617-ben mint társ-tanár 
Szenczi Boros János mellett alkalmazta-
tott ; ennek halálával 1622 elején első 
rektorrá lett. Nemcsak a latin versköl-
tésben, hanem a görög irodalomban is 
kitűnt, a mit ezen nyelven irt versei 
is bizonyítanak, úgy hogy koszorús 
költő (poéta caesareus laureatus) néven 
ismerték. Pataki iskolaigazgató korába 
esnek az iskolának legrégibb rendszeres 
törvényei, melyeket I. Rákóczy György 
parancsára ő erősített meg. Meghalt 
1622 végén az ekkor dühöngött pestis-
ben. — Még külföldön tartózkodása alatt 
költeményeivel, különösen epigrammái-
val és elegiáival híressé lett, úgy hogy 
Gochen (Goclenius) Rudolf marbugri 
tanár egyik előszavával magasztalta költői 
tehetségét, Lotichius János Péter pedig 
Bibliotheca poeticájában a magyarok Ovi-

dusának nevezte. Gyászbeszédet mondott 
Bethlen Gábor fejedelem neje Károli 
Zsuzsánna emlékére (1622. máj.); halotti 
verset is irt ezen alkalomra, mely a feje-
delemasszony végtiszteletére irott Exequi-
arvm Caeremonialium (Gyulafehérvár, 
1624.) czímű könyvben jelent meg. Ma-
gyar rhythmusokat irt Molnár Albert 
tiszteletére, midőn az Dávid Zsoltárait 
magyarra fordította. (Nassovia tartomá-
nyában Sigiena városában F. J. theolo-
gus deák 1607. Ezek láthatók mai nap 
is némely magyar zsoltárkönyvben, a for-
dított szöveg előtt.) Több latin költemé-
nyét újra közli a Sárospataki Füzetek 
(VIII. 1864. 811. 882—884. 1.). Mar-
burgban egy akadémiai értekezést tartott: 
De omnipraesentia corporis Christi testi-
monio Augustini eversa. — Munkái : 1. 
Xénia Natalitia. Prága. 1604. — 2. Car-
minum libri duo. Basiliae, 1604 — 3. 
Primitiae Poeticae. Marburg, év nélkül. 
(Latin és görög költemények.) — 4. Poé-
mata varia. Basiliae, 1614. (Pareus János 
Fülöp, Delitiae Poetarum Hungaricorum. 
Francofurti, 1619. 465—530. 1. újra le-
nyomatta, a Primitiae poeticae czímű 
gyűjteménynyel együtt). 

Czvittinger Specimen 143. 1. — Bod, M. Athe-
nas 84. 1. — Weszprémi, Succincta Medico-
r u m Hiogr. Cent. Alt . P . Post . 286. IV. 467. 
— Horányi Memoria I. 668.1. — Klein, N a c h -
r i c h t e n I. 90. 1. — Bibliothecae Sam. Com. 
Teleki I I I . 578. 1. — Genersich, Merkwürd ig -
ke i t en I I . 165. — Katona, Histór ia Critica 
X X X V I I I . 842. 1. — Sárospataki Füzetek 1864. 
878.1. — HIeleer, B i o g r a p h i e n 60. 1. — Danielik, 
M a g y a r í r ó k II. 80. 1. 

Filiczky Tódor, orvosdoktor, F. Sá-
muel szentgyörgyi ág. evang. lelkész fia, 
Sopron város tiszti főorvosa, a bécsi 
orvosi facultás tagja. Meghalt 1882. okt. 
2. Sopronban 54 éves korában. — Orvosi 
jelentéseket irt 1858-tól fogva a soproni 
szembetegek osztályáról a Zeitschrift für 
Natur und Heilkunde cz. folyóiratba. 

Gyász je len tés . 

Filipescu Julian, a rumén központi 
főiskola tanára Brassóban. — Munkája : 



479 Fiikeni—Filiinger 480 

Chemia anorganicä. Brassó, 1879. (Ru-
mén nyelven). 

Gross, K r o n s t ä d t e r Drucke . 
Fiikeni Bálint, a medgyesi ág. ev. 

gymnasium tanulója. — Munkája : Posi-
tiones theologico-dialecticae, de essentia 
Dei absolute considerata, et hanc con-
sequentibus attributis absolutis ; classibus 
item praedicamentalibus. disputatione 
solenniori in gymnasio Mediensi, prae-
side Andrea Scharsio.. . respondente. . . 
1690. Coronae. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I I I . 
Fiikeni (Filkenius) Bertalan, ág. ev. 

lelkész és iskola igazgató, segesvári szár-
mazású s a hasonló nevű városi lelkésznek, 
ki 1653-ban halt el, fia; 1669—71-ben 
Vittenbergában tanult és 1677. ápr. 21-
től 1678. máj. 18-ig segesvári rektor volt, 
azután hétfői prédikátor, 1678-ban apol-
dai pap és 1693. decz. 3. meghalt Seges-
várt. — Munkái: 1. Disputatio de vita 
aeterna. Sub praesidio D. Joh. Deutsch-
mann. Witebergae, 1669. — 2. De bonis 
operibus. U. ott, 1671. (Controvers. Cal-
viniarum. Disp. VIII.). 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 307. 
Filkenius Zakariás, máskép Weirauch-

nak és Literatusnak is hivatott. Weirauch 
Dávid unokaöcscse s 1623—34-ben Seges-
vár jegyzője volt, később répczei király-
biró. Meghalt 1642. febr. 14. — Kézirati 
munkája: Enchiridion rerum variarum, 
homini polytico. officiali, non inutile, 
ivrét kötet. Ebből Teutsch G. D. részle-
teket közölt az Archiv des Vereines für 
siebenb. Landeskunde (II, 1845. 30—33. 
305—316. 1. és IV. 1850. 83—96. 1.) cz. 
folyóiratban. 

Trausch, Schr i f ts te l ler-Lexikon I . 308. 
Filiinger Károly, polgári s kereske-

delmi középiskolai igazgató, F. Lipót 
egyetemi tanár unokaöcscse, szül. 1845. 
decz. 24. Győrött, hol atyja kádármester 
volt és jelenleg is él; F. IC. a gymna-
sium hat osztályát szülővárosában vé-
gezte ; azután a cisterciek szerzetébe lé-
pett Zirczen és ott töltött egy évet mint 

novicius, azután Egerben végezte a VII. 
és VIII. osztályt 1865-ben ; mint theolo-
gus az egri lyceumba járt három évig, 
a III. és IV. kursust egyszerre végezte 
1868-ban és ekkor tanár lett az egri íő-
gymnasiumnál. 1872-ben tanári vizsgát 
tett az egyetemen ; ugyanazon évben ki-
lépett a rendből és Pest város törvény-
hatósága megválasztotta tanárnak a bel-
városi polgári leányiskolához. 1876. Buda-
pest főváros tanácsa megválasztotta igaz-
gatónak az ugyanekkor megnyitott józsef-
városi polgári fiúiskolához, mely 1876-ban 
ideiglenesen a Ferenczvárosba helyezte-
tett át s azután ott is maradt. 1873-tól 
1881-ig a budapesti kereskedelmi akadé-
miánál is tanított természetrajzot és árú-
ismét. 1887-ben a vezetése alatti polgári 
iskola kereskedelmi középiskolával bővít-
tetett ki. melynek igazgatásával szintén 
megbízatott. — Munkái: 1. A természet-
rajz vezérfonala. A középtanodák alsóbb 
osztályai és a polgári iskolák használatára. 
I. rész. Az állatok természetrajza. Bpest, 
1874. II. rész. A növények természetrajza. 
U. ott, 1874. — 2. Árúisme. U. ott, 1877. 
— 3. Az állatok természetrajza a pol-
gári iskolák számára. I. rész. (Gerinczes 
állatok.) I T ott, 1878. (2. kiadás 1880. 
4. kiad. 1889. 5. kiad. 1891. U. ott.) II. 
rész. (Gerincztelen állatok.) U. ott, 1878. 
(2. kiadás 1883. 3. kiad. 1889. 4. kiad. 
1892. U. ott.) — 4. Altalános árúisme. 
I. Állat- és növényországi része. Keres-
kedelmi s ipariskolák használatára. U. ott, 
1887. (2. kiadás. U. ott, 1892.) — 5. A 
növények természetrajza. A polgári fiú-
és leányiskolák számára. U. ott, 1892. 
Két rész. — Szerkeszti a budapesti IX. 
kerületi nyilvános polgári fiúiskola Érte-
sítőjét 1877-től. 

Szinnyei Könyvészete . — Tipray K ö n y v é -
szete 1878—79. — 31. Könyvészet 1882—1883. 
1887—89. 1891—92. — Egyetértés 1893. 159. SZ. 
és önéle t ra jz i ada tok . 
Fillinger Lipót, theologiai doktor, 

egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia 
lev. tagja, szül. 1787-ben Győrött, hol 

15. ív sajtó alá adatott 189S. okt. 27. 



481 Filó 482 

mint serdült ifjú az egyházi rendbe lé-
pett ; a pesti központi papnevelőintézet 
növendéke volt; 1811-ben a theologia 
doktorává avatták; kápláni s plébánosi 
hivatalt viselt egyházmegyéjében ; azután 
a győri papnevelőházban 19 évig a theo-
logia tanítója, 1833-tól pedig a pesti 
egyetemen a görög nyelv, hermeneutica 
s az uj testamentomi exegesisnek pro-
fessora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, 
különösen pedig a bibliai nyelvekben 
való ritka jártassága birta reá a m. tud. 
akadémiát, hogy 1834. nov. b. levelező 
tagjáúl választotta. 1843—44-ben az egye-
tem rectora volt. Meghalt 1844. decz. 7. 
Pesten. Egyéb közhasznú alapítványain 
kivül nagy becsű könyvtára jobb részét 
az egyetemi könyvtárnak hagyta. — Mun-
kája : Assertiones ex universa theologia 
. . . m. aug. 1811. Pestini. — Kézirati 
munkája : Hermeneutica biblica (a buda-
pesti egyetem könyvtárában). 

Religio és Nevelés 1844. I I . 47. SZ. 1845. I I . 
31. s z . — P. Hirlap 1844. 413. Sz. — M. Aka-
démiai Értesítő 1843—44. ( E m l é k b e s z é d Sz i -
l a s s y J á n o s t ó l . ) — M. Tudós-Társ. Évkönyve 
VII. 1. oszt . Buda , 1846. (Toldy F.) és gyász-
je lentés . 

Filó János, főesperes, szobotisti nyitra-
megyei származású ; a theologiát 1739-
iől Bécsben hallgatta; fölszenteltetése 
után több helyen volt káplán ; 1748, júl. 
25. turolukai. 1756. júl. 12. szobotisti 
(Nyitram.) plébános lett; itten az ana-
baptisták megtérítésén fáradozott. 1764-
ben szepesi, 1769. jún. 20. esztergomi 
kanonok lett; később pedig Ábrahámról 
nevezett apát, 1773. márcz. 1. barsi fő-
esperes és 1770—73-ban a nagyszombati 
központi papnevelő intézet igazgatója. 
Meghalt 1786. nov. 12. Nagyszombatban. 
— Munkái : 1. Assertationes theologicae 
de peccatis, gratia et merito. quas in 
unió Viennensi a 1743. publice propug-
nandas suscepit, praeside P. Cajetano S. 
I. Viennae. — 2. Knezstvo podle Bádu 
Melchyzedecha ... Nagyszombat, 1771. 
(Egyházi beszéd.) — 3. Introductio nő-

i d . S z i i m y e i J . , Magyar írők III. 

velli operarii ad exponendam variis 
exerrantibus doctrinam verae ac salvi-
ficae religionis in duos libros digesta. . . 
U. ott. 1773. (Kézirata a budapesti egye-
temi könyvtárban.) — 4. Jus naturae 
dro novello in vinea Domini operario 
deductum ex demonstrato fine hominis 
. . . Budae. 1781. Két kötet. — 5. Salu-
tatio cardinalis, principis primatis, ar-
chiepiscopi Strigoniensis Josephi e comi-
tibus Batthyán. dum Josephum e comi-
tibus Erdődy pro administratore.<comitatus 
Honthensis installaturus, adveniret. Tyr-
naviae, 1799. (a Cath. Bibi. Simor szerint, 
de ekkor F. J. 13 éve már nem volt életben. 
Valószinűen sajtóhiba 1779 helyett). 

Horányi, M e m o r i a I . 676. 1. — Almanach von 
Ungarn 1778. 78. 1. — Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a 
X L . 714. 1. — Necrol. Strigon. 59. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . IV. 57. 1. — Zalka László, G y ő r i 
papneve lő in téze t k ö n y v t á r á n a k Cz imjegy-
zéke 438. 1. — Zelliger, E g y h á z i í rók 128. 

Filó János, ev. ref. lelkész. F. János 
és Szentpéteri Zsuzsánna fia s F. Lajos 
nagykőrösi lelkész testvérbátyja, szül. 
1823. nov. 9. Losonczon Nógrádmegyé-
ben ; Kecskeméten végezte a gymna-
siumot, jogot és theologiát; gymnasiumi, 
később theologiai tanár volt Kecskeméten. 
1850-ben fölszenteltetett és Abára rendel-
tetett ; 1858-ban szentesi lelkész lett, hol 
jelenleg is működik. — Czikkeket irt a 
Révész Imre Figyelőjébe, a Debreczeni 
Prot. Lapba s a Prot. Egyházi s Iskolai 
Lapba. — Munkái: 1. Síri beszéd, melyet 
Polgár Mihály Superintendens gyászboltja 
felett mondott Kecskeméten, 1854. máj. 
11. Pest, 1856. (Többekkel együtt.) — 2. 
Az életben boldog, halálában pedig még 
boldogabb nő. Előadva Major Krisztina. 
Polgár Mihály superintendens özvegyé-
nek temetésekor. TJ. ott, 1856. — 3. Imád-
ság, melyet néh. Miskolczi Teréz asszony, 
néh. Mihó László ur neje végtisztesség-
tételén tartott. Kecskemét, 1856. (Imák és 
gyászbeszédek czímű gyűjteményben.) — 
Kéziratban vannak összegyűjtött egyházi 
beszédei. 

16 
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Szász János, Betüsoros Tá rgymuta tó , Bpest , 
188S. 108. 1. — Catalogus Bibi. J o a n n . Card. 
Simor 425. 1. — Petrik B ib l iograph iá ja . 

Filó Lajos, evang. ref. lelkész, szül. 
1828. okt. 31. Losonczon; tanulmányait 
szülőhelyén kezdte, mire 1857-ben kecs-
keméti tanár, kopácsi lelkész, 1858-ban 
tiszt, egyházkerületi aljegyző, tanácsbiró. 
pesti tbeologiai tanár és a pesti ref. nép-
iskolák és nevelőintézetek felügyelője lett. 
1860-ban külföldi egyetemekre ment. Haza-
jővén 1861-ben Nagy-Kőrös választotta 
lelkészének, hol jelenleg is működik, mint 
egyházkerületi s egyházmegyei tanács-
biró, a tanítóképesítő bizottság elnöke, 
konventi tag és zsinati jegyző. A duna-
melléki egyház-kerület Dobos lemondása 
után 1882-ben főjegyzőül választá; de 
erről 1884-ben lemondott. F. a Révész 
Imre által vezérelt orthodox irány buzgó 
hive. — Czikkei megjelentek a Prot. 
Naptárban (1856—57.), a Prot. Nép-
könyvtárban (1857), Sárospataki Füzetek-
ben (1857—61. 1863. 1866.). a M. Prot. 
Egyh. és Isk. Figyel mezőben, a M. Tan-
ügyben, az Ev. Prot. Lapban (1878), 
Czelder Figyelőjében, Fördős Papi Dol-
gozataiban (1860.), a Kecskeméti Lelkészi 
Tárban, a Gyakorlati Leikészetben (egy-
házi beszédek) az Ellenőrben (zsinati 
levelek), az Erdélyi Prot. Közlönyben 
(1871. Spurgeon a baptista szónok), a 
Sárospataki Lapokban (1893. Multunk, 
adalék a pátens történetéhez, 1860. okt. 11. 
irta Pesten a Bécsből hazajött br. Vav 
Miklós által hozott hirek hatása alatt 
tartott tanácskozás szellemében.) — Mun-
kái: 1. Halotti beszéd néhai Kármán-
Iviss Julia hamvai felett Kecskeméten 
nov. 14. 1854. Kecskemét. 1855. (Tatai 
András tanár halotti beszédével együtt.) 
— 2. Rapport sur l'Eglise de Hongrie.. . 
Genf, 1861. (Különnyomat a La semaine 
religieuse-ből.) — 3. A feltámadás és a 
spiritualismus, vagyis védelme a Jézus 
testi föltámadása igazságának a tudomány 
szempontjából. Kecskemét. 1862. — 4. A 

keresztyén hit védelme a Krisztus fel-
támadása kérdésében vagyis szellőztetése 
Ballagi Mór Tájékozásának. U. ott. 1863. 
— 5. Egyházi beszédek. 1. füzet. Ünnepi 
és alkalmi beszédek. U. ott, 1872. (Több 
nem jeleni meg. Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap.) — 6. Ima és emlékbeszéd. Tar-
totta Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. 
febr. 8. a nagykőrösi ref. templomban. 
Bpest, 1876. — 7. Keresztyén hittan, 
a református vallású elemi iskolák IV. 
osztálya számára. U. ott, 1881. (A duna-
melléki ref. egyházkerület kiadványai 
III. Ism. Sárospataki Lapok.) — Levelei 
Erdélyi Jánoshoz, Kecskemét, 1857. máj. 
20., aug. 22. és szept. 15. az Erdélyi 
Tárban. — Arczképe, kőnyomat, a För-
dős. Kecskeméti Lelkészi Tárában (Pest. 
1871. III. füzet.) 

Uj M. Athenás 132. 496. 1. — Nagy-Koros 
1886. 44 . sz. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 
1882. — Szász János, Betüsoros T á r g y m u t a t ó 
a dunamel l ék i ev. ref. egyházke rü l e t J e g y z ö -
könyve ihez . Bpest, 1888. 108. 1. — Petrik 
Könyvésze te és Bib l iographiá ja . 

Filó (Csáktornyai) Lajos, jogi doktor, 
ügyvéd. F. János ev. ref. lelkész fia. 
szül. 1858. szept. 5. Szentesen Csongrád-
megyében; nagybátyja F. Lajos nagy-
kőrösi ev. ref. lelkész nevelte; közép-
iskoláit Uj-Verbászon és Nagy-Kőrösön 
végezte. Pályájáúl a jogit választotta s 
Heidelbergába ment. hol Bluntschlit és 
Zoepflt hallgatta, ezenkivűl a Fischer 
Kuno aesthetikai s bölcseleti, valamint 
Bunsen természettudományi előadásait. 
Majd nagyobb külföldi körutat tett. Vissza-
térvén hazájába, jogi tanulmányait Buda-
pesten bevégezte. 1881. máj. 26. Aradra 
ment az Arad és Vidéke mellé segéd-

i szerkesztőnek; majd Nagy-Kőrösön kir. 
: közjegyzői helyettes lett, azután Buda-
| pestre költözött. 1888-ban mint gyakorló 
! ügyvéd Szentesen telepedett le, hol a vá-
ros tiszti ügyésze. — Külföldi tartózkodása 

] alatt közleményeket küldött a magyar 
i lapokba s a németekbe több czikket 

irt, hogy a Magyarországról terjesztett 



485 Filó—Filstich 486 

téves nézeteket és hiedelmeket helyre-
igazítsa; költeményeket, beszélyeket és 
czikkeket irt 1877-től 1888-ig összesen 
28 fővárosi s 53 vidéki lapba; többi 
közt a következőkbe: Székesfejérvár(1877. 
60—72. sz. Szerelemből szerelemért, re-
gény), Csöndes Órák (1878—79), a Doli-
nay által szerk. Házi Kincstár és Hasznos 
Mulattató (1879), Hon,Függetlenség(1879. 
mut. sz.), Szentesi Lap (1880), Ország-
Világ (1880. 1883—85.). Közvélemény 
{1880. 105. sz. Jókai és pangó irodal-
munk), Független Hírlap, Nép Zászlója, 
Bolond Istók, Üstökös, Magyarország és 
a Nagyvilág (1880—84). Arad és Vidéke 
(1881—83. II. Irodalmi viszonyaink, tanul-
mány, névtelenül. 1884—87. költem., 
«Ib., rajz), Vasárnapi Újság (1881. 1883. 
1888.), Koszorú (1881—84.), Fővárosi 
Lapok (1882—88. elb, költ. és tárczák), 
Budapest, Képes Családi Lapok, Magyar 
Népvilág, Budapesti Bazár, Magyar Nép-
barát, M. Salon (1884—85), Pesti Hirlap 
(1886. 307. sz. Álnevekről), Debreczen. 
Kolozsvári Közlöny. Székesfejérvár, Rozs-
nyói Hiradó, Szekszárd és Vidéke, Losoncz 
és Vidéke, Bácskai Közlöny, Nagy-Kőrös, 
Csongrádi Lap (1891—92), és jelenleg a 
Szentesi Lap főmunkatársa (1882. A 
zsidókérdés.) Munkáiból felolvastak a 
Petőfi- és Ivisfaludy-társaságban és a Köl-
csey-egyletben. Műveiből többet idegen 
nyelvre is lefordítottak. így a new-vorki 
Hungárián Poetry cz. munkában. Szín-
műve : A hadgyakorlaton, dramolet 1 felv. 
(megjelent az Acad és Vidékében 1884); 
A «Figaró» mintájára a Pesti Hirlap által 
1882-ben kitűzött tárcza pályázaton 252 
mű között A tizedik gyerek cz. rajza nyerte 
el a pályadíjat. — Munkái: 1. Költemé-
nyek. Bpest, 1879. (Ismerteti a Koszorú II.) 
- 2. Soha többé! Regény. Arad, 1881. — 

3. Szeressünk és megbocsássunk. Beszé-
lyek és rajzok. U. ott, 1883. (Ism. P. 
Hirlap 269. sz. Főv. L. 237 sz.) — 
4. A gyámoltalan, vigj. U. ott, 1885. 
(Előadatott Nagy-Kőrösön 1884-ben.) — 

5. Derült perczek. Vig rajzok. Esztergom. 
1886. (Mulattató Zsebkönyvtár 31.) — 
6. Szép leányok könyve. Szentes, 1893. 
— 7. Diákok könyve. U. ott. 1893. — 
8. Szaváló'könyv. U. ott, 1893. (Három 
utóbbi sajtó alatt.) — Álneve s jegyei: 
Csáktornyai Lajos, —ó— s., és —s. (a fő-

; városi s vidéki lapokban 1877-től.) 
Figyelő V I I — I X . X V . — Jll. Könyvészet 1886. 

— Lakatos Ottó, Arad Tör téne te I I I . 21. 1. — 
Czirbus József sz íves közlése és önéletra jz i 
adatok. 
Filó Tihamér, jogi doktor, előbbinek 

testvéröcscse, szül. 1865-ben Szentesen ; 
I . 
a gymnasiumot u. ott, Oraviczán és Nagy-
Kőrösön. a jogot Pesten végezte; 1891-
ben jogi doktor és 1893-ban ügyvéd 
lett; volt városi főjegyző Szentesen, 
jelenleg ügyvéd ugyanott. — Munka-
társa a Szentesi Lapnak. Szerkesztette a 
Csongrádmegyei Híradót 1891. jul. 1-től 
1892. febr. 6-ig, mikor a lap megszűnt, 
abba a vezérczikkeket rendesen ő irta. 

Czirbus József szives közlése. 

Filóczi Pál. orgonista Hajdú-Böször-
ményben (Hajdúm ) — Munkája : Jaksits 
Erzsébet, szül. Szávits asszonynak. Jak-
sits Urózius úr kedves élete párjának 
emlékezetére. Kimúlt a mostan uralkodó 
nyavalyában életének 23. eszt. aug. 4.1831. 
H.-Böszörményben. Debreczen. (Költe-
mény.) — Költeménye van a Széplit. 
Ajándékban (1823. Nagy István főnotá-
riussá választásakor.) — Kéziratban: 

j Örvendező versek ns. sz. Hajdú-Böször-
mény városához, midőn annak elsőbb 
prédikátora Nagy István hivatalra el-
választódott. Hajdú-Böszörmény, 1823. (a 
m. n. múzeumban.) 

Petrik ISibliographiája. 
Filstich János, gymnasiumi rektor. 

F. István kormányszéki tanácsos és Honter 
Márta fia, szül. 1684. nov. 9. Brassóban; 

i szülővárosában tanult; 1702-ben atyja 
Gyulafehérvárra küldte, hol Kapusi Sá-
muel tanár oktatta; 1703-ban beteges-
kedése miatt hazájába visszatért; miután 
meggyógyult Nagy-Enyedre ment iskolába, 

16* 
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hol Szigelhi István tanította; azonban 
a Rákóczi mozgalmak miatt ismét hazá-
jába térni volt kénytelen és 1704—06-ig 
a brassói gymnasiumban tanult. Többek 
társaságában 1706. aug. 3. az erdélyi 
háborús mozgalmak miatt Románián ke-
resztül Szerbiába. Szlavóniába, Horvát-
országba, Stiriába s onnét Bécsbe, Lipcsébe 
s Haliéba utazott, hol az egyetemen hall-
gatónak iratkozott be ; itten Franke M. 
Ágost tanár házánál nyert ellátást. 1709. 
márcz. Lipcsébe ment az egyetemre, 1710. 
okt. pedig Jenába, hol a franczia s angol 
nyelvetismegtanulta, mire 1712 húsvétkor 
hazájába visszatért. Miután kétszer nősült 
és a pestis elől való vándorlásai közben 
második neje is elhalt, 1720-ban szülő-
városába tért vissza s a gymnasium rec-
tora lett; székét «de fatis rei literariae 
in Transsilvania» cz. értekezésével fog-
lalta el. A városi plébánostól utasításban 
kapta, hogy a következő tantárgyakat 
adja elő : Explicatio líbrorum symbolico-
rum Ecclesiarum nostrarum és História 
Reformationis Lutheranae. Ezen kivül az 
iskolának a pestis következtében zilált vi-
szonyait rendezte. Ugyanazon évben(1720) 
harmadszor is nősült, ezen nejétől két 
fia született és egyikben, ki F. Sámuel 
nyug. udvari tanácsosi igtató adjunctus 
volt, 1808-ban a Filstich család kihalt. 
F. János főként theologiát, bölcseletet és 
történelmet tanított. Meghalt 1743. decz. 
18. Brassóban. — Munkái: 1. Schediasma 
Historicum de Walachorum História, an-
nalium Transsilvaniensium multis in 
punctis magistra et ministra. Jenae, 1743. 
— 2. Briefe an den Professor Schulze 
in Halle 1741, 1742 und 1743. (a Numo-
phylacii Schulziani I. részében.) — Kéz-
irati munkái: História Walachorum, me-
thodo Cellariana 1741. elaborata; His-
toriola Moldáviáé ; Historie von der ersten 
Hereinkunft der Römer und dem von 
ihnen nachmals aufgerichteten walachi-
schen Beiche, welche anno 1727 den 5. 
September aus eines Anonymi Msto. Va-

lachico von uns in der Teutsche Sprache 
übersetzt angefangen worden ; Chronik 
Bádul Logofetul's; Illustratio Articulo-
rum quorundam historicorum rem et His-
tóriám Valacborum concernentium ; His-
torica Transsilvaniae, Hungáriáé, Vala-
chiae et Moldáviáé Descriptio (Tartler 
Tamás másolatában megvan a Brucken-
thal Sámuel-féle könyvtárban) ; História 
Ecclesiastica totius Transsilvaniae, sub 
Dei omnia dirigentis moderamine ac 
ductu, anno 1739—43 elaborata. et usibus 
quorundam studiosorum pro temporum 
exigentia accomodata. Pars I., quae His-
torium Ecclestiasticam Saxonum Trans-
silvaniam inhabitantium complectitur. 
Pars II. continet Históriám persecutionis 
in Hungaria anno 1670, 1673, 1674 ex 
Heideggerri História Papatus depromta 
(a m. nemzeti múzeum kézirattárában) 
História Reformationis a Mart. Luthero 
circa initium Seculi 16 in Saxonia mas-
culae susceptae, Civibus Gymnasii Coron. 
a. 1720 in auditorio in calamum dictata; 
História Begni Transilvanici civilis; Kurze 
geographische und historische Anmer-
kungen von dem Fürstenthume Sieben-
bürgen ; Tentamen Históriáé Valachicae 
in Dei cuncta creantis et conservantis 
gloriam pro virium mensura et subsidi-
orum penuria a me elaborandae suscep-
tum; Excerpta Patriae vicinarumque 
Begionum Históriám concernentia. (Két 
utóbbi kézirat a brassói gymnasium 
könyvtárában van.) — Midőn Halléban 
tanult, 1707-ben Bel Mátyás tiszteletére 
11 distichonból álló latin költeményt 
irt, mely annak Forma sacrorum verbo-
rum (Halle, 1707.) czímű munkájában 
jelent meg. 

Bod, M. A thenas 86. 1. — Seivert, Nach -
r ich ten 91. 1. — Horányi, Memoria I . 676. 1. 
— Siebenb. Qnartalschrift I V . 1795. 96. 1. — 
Trausck, Schr i f t s te l le r -Lexikon 1.308.1. (ebben 
élete s m u n k á i bőven v a n n a k t á rgya lva . ) — 
Figyelő XVII. 390. 1. 

Fil tsch Daniel, ág. ev. lelkész, szül. 
1730. decz. 10. Nagy-Szebenben vagyonos 
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szülőktől; az ottani gymnasiumban Bruck-
ner János alatt tanult; 1750-ben a jenai 
egyetemen a természettudományokat és 
bölcseletet hallgatta. Miután hazájába 
visszatért, Schunn és Felmer társaságá-
ban tapasztalatok gyűjtése végett beutazta 
Erdélyt. A szebeni iskolában tíz évig szol-
gált. mire 1763. ápr. 9. Felmer utódja 
lett a rectori hivatalban. 1767. júl. 1. 
városi prédikátor, szept. 21. plébános 
Keresztény-Szigeten (Grossau), 1772. jan. 
29. városi lelkész Nagy-Szebenben és 1778-
ban a nagy-szebeni káptalan dékánja lett. 
Tagja volt az erdélyi Therezianumi gazda-
sági társaságnak; természeti- s minta-
gyűjteményt rendezett be a nagyszebeni 
gymnasiumban; az ág. ev. árvaházban 
a selyemtenyésztést hozta be s uj iskola 
épületet emelt. 1777—78-ban 15 hónapot 
töltött Bécsben, hogy a szász papság tize-
dét védelmezze, hol az udvarnál való 
fogadásoknál ékesszóllásával tünt ki. 
Távollétében 1777. márcz. 9. a beret-
halmi község választotta meg lelkészé-
nek. Szélütés érte s ez két évig megaka-
dályozta tevékenységében, mígnem 1793. 
decz. 24. meghalt. — Latin uj évi üdvöz-
lete gróf Broune Miksa Ulisses tábornok-
hoz megjelent a Faustissimum anninovi... 
{Szeben. 1749) cz. gyűjteményben ; Tyro-
cinium Poeticum seu pruisae Poeseos 
Lineae in praelectionibus ulterius ducen-
dae (Felmer, Tabulae Oratoriae Freyeri-
anae. Cibinii, 1761. 7—17. 1.); latin 
ódája (Das Lob Franz 1., weil. röm. 
Kaisers. Hermannstadt, 1765. 17—21. 1.); 
a 44. és 45. ének az 1793. szebeni 
Gesangbuchban, úgy a 209. régi ének, 
melyet átalakított; Ode auf Joseph v. 
Sachsenfels (Felmer's Ehrengedächtniss, 
Hermannstadt. 1763. 11—16. 1.); Kurze 
Geschichte der Zehnten der sächsischen 
Geistlichkeit in Siebenbürgen (Siebenbürg. 
Quartalschrift. V. 3 3 - 5 1 és 115—131. 1.). 
— Munkái: 1. Trauerrede auf Maria 
Josepha, römische Kaiserin, gehalten den 
19. Juli 1767. Hermannstadt. — 2. Sinn-

J gediclite auf Joseph II., römischen Kaiser, 
aus dessen Reise in Siebenbürgen. U. ott, 

; 1773. — 3. Trauer-Rede auf den Tod 
der K. K. Maria Theresia, gehalten in 
der Hermannstädter evang. Pfarrkirche 
den 22. Januar 1781. U. ott. (a Gedächt-
niss des Lebens und Todes Marie There-
s i e . . . cz. munkában.) — 4. Der Brand 
im Getraide. dessen Ursachen und Mit-
tel darwider. U. ott, 1791. — 5. Physisch-
ökonomische Beurtheilung der in Sieben-
bürgen entdeckten Steinkohlen. U. ott, 
1792. — Kézirati munkái: Plan zur bes-
sern Lehr-Art im Unterricht der Schul-
jugend és Deductio diplomatum juris deci-
marum cleri Saxonici in Transilvania. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 316. 

Filtsch János, ág. ev. lelkész, szül. 
1753. decz. 15. Nagyszebenben, hol atyja 
sarkantyúmüves volt; iskoláit 1775-ig a 
nagyszebeni gymnasiumban járta ; azután 
az erlangeni s 1777-ben a göttingai egye-
tem hallgatója volt és azon év őszén vissza-
tért hazájába, hol 1781-ben gymnasiumi 
tanár lett, 178í-ben hétfői hitszónok 
Nagy-Szebenben és nagy-disznódi lelkész ; 
1791. okt. 5. Szász-Orbóra (Urwegen), 
végre 1805. márcz. 25. Nagyszebenbe 
hívták meg lelkésznek. 1799. nov. 25. a 
kir. nagybritanniai tudós-társaság levelező 
tagjának választotta. 1809-től 1817 vé-
géig a nagyszebeni káptalan dékánja 
volt. 1835. márcz. előre haladt kora miatt 
lelkészi hivataláról lemondott és nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1836. okt. 13. 
Nagyszebenben. — Nagy érdeme volt 
1791-től a Schlözer (A. C.) Sammlungen 
zur Geschichte der Deutschen in Sieben-
bürgen (Göttingen, 1795—97.) cz. mun-
kájához az anyaggyűjtés feldolgozásának 
kezdeményezése és kiadásának szorgal-
mazása ; a Siebenb. Quartal-Schriftben 
(Nagy - Szeben 1790-1801. I—VII.) 37 
szász iróról és azok műveiről, a Siebenb. 
Provinzial-Blätterben (Nagy-Szeben, 1805 
—1824. I—V.) pedig 60-ról emlékezett 
meg; mind a két folyóirat alapításában 
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is főérdeme van, sőt az elsőt Nagy-
Disznódról távoztáig Ederrel és Binder 
Jánossal, a másikat pedig egyedül szer-
kesztette. — Munkái: 1. Georgii Jer. 
Haneri Adversaria de Scriptoribus rerum 
Hungaricarum et Transilvanicarum. Ci-
binii, 1798. (Az egész munka II. kötete ; 
az előszóban F. ígéri a Haner által bátra-
hagyott III. kötetnek kiadását, ez azon-
ban elmaradt.) — 2. Rede bei dem feier-
lichen Leichenbegängniss der hoffnungs-
vollen Fräulein Justina Catharina Martha 
von Hannenheim am 20. Juni 1789. in 
der evang. Pfarrkirche zu Hermannstadt 
gehalten. U. ott. — 3. Trauerrede auf 
den Tod der verwitweten Kaiserin Kö-
nigin Marie Louise, gehalten in der Her-
manstädter evang. Pfarrkirche den 19. 
Juli 1792. U. ott. — 4. Rede bei Eröff-
nung des freiherrlichen Bruckenthal'schen 
Museums in dem grossen Hörsaale des 
Hermannstädter evang. Gymnasiums am 
25. Febr. 1817. gehalten. U. ott, 1817. 
— 5. Einige Worte der Religion ge-
sprochen 17. April 1818. am Grabe der 
weil. Hochw. Josepha Elisabeth geb. v. 
Draudt, Gemahlin des Herrn Johann 
Tartier, Comes der sächs. Nat ion . . . U. 
ott. — 6. Trauer-Rede, gehalten am 
30. März 1825. bei dem feierlichen Leichen-
begängniss des weil. Hochwohlg. Herrn 
Joh. Tartier. Ritter des h. k. österr. 
Leopoldordens, k. siebenb. Gubernial-
Raths und der löbl. sächsischen Nation 
Comes. U. ott. — 7. Predigt zur Feier 
des Regierungs-Antritts Sr. Maj. K. Fer-
dinand I., gehalten am 8. April 1835. 
in der Hermanstädter Pfarr-Kirche A. C. 
U. ott. — Kéziratban: Transilvanica 
(oklevél másolatok, történeti kéziratok, 
rektorok és lelkészek jegyzéke sat. 10 
ivrét kötetben a nagy-szebeni Brucken-
thal-múzeumban.) 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I, 319. — 
Zimmermann (Franz) , Handschr i f t l i che Ur-
k u n d e n - S a m m l u n g e n . He rmanns t ad t , 1884. 
— Petrik Bib l iogr . és gyász je len tés . 

Filtsch János, ág. ev. lelkész, előbbi-
nek fia, szül. 1783. okt. 30. Nagy-Sze-
benben ; tanult szülővárosában és 1805-
ben a göttingai egyetemen ; azután gym-
nasiumi tanár és lelkész lett Nagy-Sze-
benben; 1817. márcz. 13. Talmácson, 
1823. apr. 9. Sellenberken ; 1850. máj. 
14. pedig a nagy-szebeni káptalan dé-
kánja. 1863-ban elöregedése miatt helyet-
tesítését kérte s 1867. márcz. 4. meghalt 
Sellenberken. — Czikke: Die Schlacht 
bei Schellenberg 1599. (Megjelent: Die 
jährliche Feier des 28. Okt. in der evang. 
Kirche zu Schellenberg cz. a Blätter für 
Geist, Gemüth und Vaterlandskunde-ban 
Brassó, 1838.) — Munkái: 1. De Roma-
norum in Dacia Coloniis diss. Accedit 
Appendix continens Daciam in Nummis 
antiquis. Cibinii, 1808. — 2. Rückblick 
auf das Leben des Johann Filtsch, 
Hermannstädter evang. Stadtpfarrers und 
Capitels-Prodechanten, mitgetheilt von 
dessen ältestem Sohne I. F. Pfarrer in 
Schellenberg. U. ott, 1837. 

Trausch, Schr i f t s te l ler -Lexikon I. 325. 1. 
Filtsch Jenő, ág. ev. lelkész; a gym-

nasiumot 1836-ban végezte Nagy-Szeben-
ben ; azután bölcseletet és theologiát ta-
nult ; 1849-ben a nagyszebeni iskolában 
tanítóul alkalmazták ; később városi pré-
dikátor volt, azután Szakadáton lelkész, 
hol 1880. febr. 2. meghalt. — Czikkei a 
Verhandlungen und Mittheil, für Natur-
wissenschaften-ben (II. 1851. Mineralo-
gische Mittheilung überOlábpián, IV. 1853. 
Excursion nach Beszarabasza und Ribi-
cze, V. 1854. Ueber das Vorkommen der 
Braunkohlen am rotbem Berge bei Mühl-
bach und nächst Rekitte, VIII. 1857. 
Ferienreise in das siebenb. Erzgebirge.) 

Z i m m e r m a n n Ferencz szives közlése. 

Filtsch Jenő, bölcseleti doktor, előb-
binek fia, 1892 óta bukaresti ág. ev. lel-
kész. •— Czikke : Geschichte des deutschen 
Theaters in Siebenbürgen (Archiv des 
Vereins für Siebenb. Landeskirche 1891.) 

Filtsch József, ág. ev. lelkész, Filtsch 
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Tamás szelindeki lelkész íia. szül. 1782. 
decz. 27.'; tanult a göttingai egyetemen 
1806-ban ; előbbb nagy-szebeni prédikátor 
volt; innét 18C8. decz. 16. Szászvárosba 
hivták meg lelkésznek, 1819. okt. Szász-
Orbóra s 1828-ban Szász-Sebesre ment 
szintén lelkésznek, hol 1860. jan. 16. 
meghalt. — Czikke: Die Würde der 
Frauen, Schiller után (Abendunterhal-
tungen zum Vortheil der Hausarmen Wiens. 
Wien 1816—17.) — Munkái: 1. Einige 
Gelegenheits - Gedichte. Hermannstadt. 
1802. (Németül és szász nyelvjárásban.) 
— 2. Eine Gesellschaftsreise auf den 
Surul. Von L. J. F. U. ott, 1802. (Tíz 
költemény szász nyelvjárásban). — 3. De 
occasu imperii Rontani populorumque 
tum temporis Europae partes incolentium 
situ. Dissertatio d. 27. Jan. 1808 defensa. 
Cibinii, 1807. — 4. Rede in Betreff der 
Krbauung einer neuen evang. Kirche zu 
Szászváros, gehalten am 3. Nov. 1816, 
auf Verlangen des dasigen löbl. evang. 
Consistoriums. Klausenburg. 

Trausch, Schr i f t s te l l e r -Lexikon I. 326. 

Filtsch József Vilmos, országgyűlési 
képviselő, szül. 1844. okt. 17. Brassóban ; 
miután középiskoláit 1862-ben befejezte, 
Bécsben jogott hallgatott. 1866-ban a 
brassói városi hatóságnál titkár lett s 
midőn 1871-ben a biróságok szerveztet-
tek, az ottani törvényszékhez jegyzővé, 
1875-ben Szamosujvárra aljárásbiróvá 
neveztetett ki. 1880-ban lemondott hiva-
taláról és Amerikába utazott, a hol főleg 
Texasban 1883-ig tartózkodott. Hazatérve 
átvette a Kronstädter Zeitung szerkesz-
tését és mint a szász néppárt hive tevé-
keny részt vett a politikai életben. Imrich 
János lemondván a vidombáki kerület 
mandátumáról, helyébe 1888. júl. 12. 
képviselővé választatott. Az 1892. általá-
nos választásnál a vidombáki kerület 
újra megválasztotta. Hive a szabadelvű 
pártnak. — Munkái: 1. Zur Sprachen-
frage in Ungarn. Kronstadt, 1885. (Kü-
lönnyomat a Kronstädter Zeitungból.) 

— 2. Die Stadt Kronstadt und deren 
Umgebung. Wien 1886. 

Gross, Krons täd te r Drucke 90. 1. — Sturm 
Albert, Országgyű lés i Almanach 1892- 97. 
Bpest , 1892. 220. 1. 

Filz Ferencz. szent Domonkos-rendi 
szerzetes és orgonista Szombathelyt. — 
Munkája: Christkatholische Kirchen-
gesänge, zum Gebrauche an Sonn- und 
Festtagen des ganzen Jahres. Gesammelt 
v o n . . . Steinamanger, 1857. 

Petrik Bibl iograpl i iá ja . 

Fináczy Ernő, bölcseleti doktor, gym-
nasiumi igazgató, szül. 1860. máj. 10, 
Budán ; középiskoláit a pécsi s budapesti 
II. ker. kath. főgymnasiumban 1877-ben 
végezte ; a budapesti egyetemen 1877— 
80-ig philologiai, pliilosophiai és paeda-
gogiai előadásokat hallgatott; 1880-ban 
a classica-philologiából tanári vizsgálatot, 
1881-ben philosophiai doktorátust tett. 
1880—81-ben rendes tagja volt a gyakorló 
főgymnasiumnak ; 1881—84-ig a pan-
csovai, 1885-ben a budapesti VII. ker. áll. 
főgymnasiumnak volt rendes tanára. 1885 
végén szolgálattételre a közoktatási mi-
nisztériumba rendeltetett be, hol jelenleg 
is működik. 1888—89-ben állami segély-
lyel Dél-Német- és Francziaországban az 
oktatásügyet tanulmányozta. 1891 óta az 
orsz. közoktatási tanács középiskolai elő-
adója, a budapesti philologiai társaság 
első titkára. 1893-ban ő felsége gymna-
siumi igazgatóvá nevezte ki. — Classica-
philologiai s paedagogiai értekezéseket 
és könyvismertetéseket irt a következő 
szaklapokba : Egyetemes Philol. Közlöny 
(1878 óta, 1882. Heinsius Miklós emléke-
zete, Római nő-költők, Sappho és Phaon, 
1883. Pindaros élete és költészete, 1888. 
Janus Pannonius egy ismeretlen kiadása), 
az Országos Középiskolai Tanáregylet Köz-
lönye (1883 óta), Ungarische Revue (1886. 
Anakreon in Ungarn, 1887. Ungarns 
öffentliche Bibliotheken), Egyetemes Köz-
oktatásügyi Szemle (1889.), Budapesti 
Szemle (1891. A berlini iskolai conferen-
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tia). M. Paedagogia. — Programmérte-
kezései: A régi görög gyermekjátékok 
(Budapesti VII. ker. áll. gymn. Ért. 1885. 
Ism. Philol. Közlöny). — Munkái: 1. Ju-
lianus császár. Tanulmány. Bpest. 
1880. (Különnyomat az Egyetemes Phi-
lol. Közlönyből.) — 2. A görög iro-
dalom története. Jebb R. C. után angol-
ból ford. U. ott. 1880. (2. kiadás. U. ott, 
1892. Athenaeum Kézikönyvtára VI.) — 
3. A görög no as ó-korban. U. ott, 1881. 
— 4. Livius élete és történetírói mun-
kássága. Capes W. után angolból ford. 
U. ott, 1886. — 5. A franczia közép-
iskolák múltja és jelene. U. ott. 1890. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny, Fővárosi 
Lapok 237. sz. Egyetértés 274. sz. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap. stb.) — 6. Lykurgos be-
széde Leokrates ellen. Görögül és ma-
gyarul. Ford., bevezetéssel és jegyzetek-
kel ellátta. U. ott. 1893. 

M. Könyvészet 188G. 1892. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1890. és önéle t ra jz i ada tok . 

Finály Henrik Lajos, bölcseleti dok-
tor, egyetemi tanár s a m. tud. akadémia 
lev. tagja, szül. 1825. jan. 16. Ó-Budán; 
a gymnasiumot részint a piaristáknál, 
részint az ág. evangélikusoknál végezte. 
1841-ben Bécsbe ment a polytechnicumba 
és itt végezte a mérnöki tanfolyamot, 
mellékesen az egyetemen a felsőbb meny-
nyiségtant és a mathematikai természet-
tant, úgy a csillagászatot is hallgatva, 
mert noha eredetileg mérnöknek szánta 
volt magát, tanárai unszolására a tanári 
pályára készült és már 1847-ben mint 
jelölt. Bécsben, pályázott a gráczi Johan-
neumhoz és a prágai polytechnikumhoz. 
Mathematikai tanulmányai mellett foly-
ton foglalkozott az ókori irodalommal 
mint kedvencz tárgyával. 1848. húsvét-
kor hazatért Budapestre s folyamodott 
tanári állomásért a József ipartanodához 
(a későbbi műegyetemhez); a mikor folya-
modványát személyesen átnyújtotta báró 
Eötvös József miniszternek, ez azt mondá: 
most nem professorokra, hanem kato-

nákra van szüksége a hazának! Erre 
beállott honvéd-tüzérnek és már a schwe-
chati csatában mint irányzó vett részt. 
A világosi fegyverletétel után Soborsin-
nál mint főhadnagy fogságba esett; elvit-
ték Aradra, besorozták és Olaszországba 
küldték, a hol a 34. gyalogezredbe tették 
közlegénynek. 1850-ben kiszabadult és 
hazament Pestre ; de mint rendőri fel-
ügyelet alatt álló egyén alkalmazást nem 
kapott; előbb magánórák adásával fog-
lalkozott, majd 1851. jan. Szőnyi Pál 
ajánlatára mint nevelő állott be a Pestre 
menekült id. gr. Bethlen János fiai mellé, 
és a grófnak ugyanez év nyarán bekövet-
kezett halála után növendékeivel Erdélybe 
ment és miután az özvegy grófné elha-
tározta, hogy Kolozsvárt marad, az ő 
kérésére F. is ott maradt. Itt már 1852-
ben elvállalta az alsóbb kereskedelmi 
iskola vezetését. 1853-ban lemondott ne-
velői állomásáról és már Pestre vissza-
térni készült, midőn dr. Haynald Lajos 
akkori erdélyi püspök kinevezte tanárnak 
a kolozsvári róm. kath. gymnasiumhoz 
és ezzel Kolozsvárt marasztotta. 1856-ban 
az erdélyi gazdasági egylet titkárává vá-
lasztatott; 1857. az erdélyi múzeum-
egylet szervezésére és alapítására alakított 
bizottság jegyzője, 1858. decz. 15. a m. 
tud. akadémia levelező tagja a nyelv-
és széptudományi osztályban (1881. máj. 
18. áttétetett a bölcseleti osztályba), s 
1859-ben az erdélyi múzeum-egylet titkára 
lett. 1860-ban lemondva tanári állásáról 
az erdélyi kir. főkormányszéknél gr. Mikó 
Imre erdélyi kormányzó mellett elnöki 
fogalmazó lett. E hivataláról 1863. lemon-
dott. midőn a muzeum-egylet megválasz-
totta a régiség- és éremtár őrévé. 1868-
ban átvette a róm. kath. lyceum nyom-
dájának vezetését és ekkor a kolozsvári 
kereskedelmi s iparkamara megválasz-
totta elnökének. A nyomdát 1871-ben 
átadta. 1872-ben a kolozsvári újonnan 
alapított tud.-egyetem nyilv. rendes ta-
nárává neveztetett ki. 1873 óta az erdélyi 
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róm. kath. igazgató-tanács tagja s 1878 
óta a státusgyűlés világi jegyzője. A római 
Instituto di Correspondenza Archaeolo-
gica levelező tagja; az erdélyi országos 
gazdasági egylet és a román népmivelő 
egylet tiszt, tagja. — Czikkei a kolozsvári 
Hetilapban (1853. 36—38. sz. Néhány 
szó a kei-eskedelmi tanoda ügyében), az 
Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyveiben ([. 
1861. Az erdélyi bányákból került viasz-
táblák és az ősrómai folyóirás, II. 1862. 
A kolozsvári ötvös-czéh szabályai 1473-
ban. 1863. Egy archaeologiai kirándulás 
Vajda-Hunvadra és környékére, III. 1864. 
Római nyomok Erdély északnyugati ré-
szén, 1866. Érmészeti közlemények, IV. 
1867—68. A régi magyar sulymértékek. 
Debreczeni László aranyfinomító könyve, 
V. 1870. Adalék a kolozsvári lakatos 
és sarkantyús czéh történetéhez, VI. 1873. 
Descriptio nummorum antiquorum inter 
rudera municipii Aspulensis Septembri 
a. 1867. erutorum, 1877. Uj római fel-
iratok Erdélyből, 1882. A görögök idő-
számítása. Az ős római naptár és a német 
tudósok, 1886. Emlékbeszéd Nagy Péter 
elnökről, érmészeti közlemények és titkári 
jelentések sat.). M. Nyelvészet (VI. 1861. 
Hogy kell latinból magyarra fordítani ?), 
Akadémiai Értesítő (Uj folyam II. 1861— 
62. Ismét a magyar nyelv szótára ; IV. 
1870. Hasonértelmű szókról), Korunk 
(1865. 25. sz Mire van szüksége a mú-
zeumnak), Korunk Tárczája (1865. 8. sz. 
Az erdélyi múzeum régiség- és éremtára), 
Vasárnapi Újság (1865. Hunyad várme-
gyében talált római régiség), a kolozs-
vári Unió (1867. 34—36. sz. Egy kis fel-
világosítás a Portuson talált régiségek 
ügyében), Századok (1867. A Maros-Por-
tuson ujabban fölfedezett római régisé-
gek, 1884. Indítvány az előmunkálatok 
megkezdésére, a melyrek a magyarországi 
közép- és újkori latinság szótárának szer-
kesztésére az anyagot egybegyűjtve, meg-
vethetik az alapot), M. Polgár (1871. 
47. 48. sz. Az erdélyi régészeti leletek 

krónikája ügyében), Erdélyi Gazda (1871. 
A földben talált régiségekről), Archaeo-
logiai Értesítő (1873. Az egyptomiak idő-
számítása), Budapesti Szemle (1873—74. 
Bécs és a világtárlat 1873-ban, 1884. 
Nyilt levél Bartal Antalhoz), Kelet (1875. 
243. sz. A b.-szolnokmegyei régészeti 
ásatások. N. L. jegyek alatt), Erdélyi Mu-
zeum-Egylet Kiadványai (III. 1886 Beve-
zetés a nyelvtudományba, IV. 1887. A 
magyar nyelv hangrendszere, A krásznai 
aranylelet, V. 1887. A bolognai ünnepély, 
VI. 1888. VI. 1889. Újságok a régi Rómá-
ban, Az apahidai sirlelet, az Ung. Revue-
ben is 1890. VII 1890. A világidő), Kath. 
Szemle (1888. Miért és mikép kell római 
történetet tanulnunk ?), Kolozsvár (1887. 
300. sz. Laudator temporis acti, 1889. 64. 
sz.), Archaeologiai Értesítő (18S9. Az 
apahidai lelet), Erdélyi Almanach (18^2. 
Hol van az igazság ?) — Munkái: 1. A 
polgár és kereskedő számvetése. Kolozs-
vár, 1853. (Első magyar könyv, a mely a 
méter-rendszert ismertette.) — 2. A váltó-

! rendtartás az uj váltótörvény értelmében, 
j U. ott, 1855. — 3. Latin-magyar iskolai 
1 szótár. U. ott, 1858. (Régeni Istvánnal 
irta, ennek halála után egyedül szerkesz-
tette.) — 4. Mionette, regény Müller Jenő-
től, francziából. U. ott, 1859. — 5. A 
magyar ige időformáiról. Pest, 1860. 
(Székfoglaló. M. Akad. Ért. I. oszt. Nyelv-
tud.) — 6. A régi magyar súlymérték. 
Adalék a hazai pénzverés történetéhez. 
Kolozsvár, 1868. (Különnyomat az Erdélyi 
Muzeum-Egylet Kiadványaiból IV.) — 7. 
Az erdélyi m uzeum-egylet évi tudósítása 
1866-67. U. ott. 1868. — 8. Adalékok 
a magyar rokonértelmű szók értelmezésé-
hez. Bpest, 1869. (Értekezések a nyelv-
tud. kör II. 4.) — 9. Emlékbeszéd dr. 
Szabó József felett. Kolozsvár, 1873. (Kü-
lönnyomat az Erd. Muz -Egvl. Évkönyvé-
ből VIII. és Kiadványaiból VI.) — 10. Em-
lékbeszéd Engel József felett. Bpest. 1873. 

! (Értek, a nyelv- és széptud. kör. III. 5.) 
— 11. Diótörő és egérkirály, rege. Hoff-
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mann E. T. A. eredetije után a magyar 
ifjúságnak magyarul regéli. Bpest, 1873. 
— 12. Mi minden telhetik egy lelkes 
néptanítóból. Kolozsvár, 1877. (Kiilönny. 
a Család és Iskolából.) — 13. Der alt-
römische Kalender. Eine Studie. Bpest, 
1882. (Különnyomat az Ung. Revue-bó'l.) 
— 14. Az ó-kori súlyokról és mértékek-
ről. U. ott, 1883. — 15. A latin nyelv 
szótára. A kútfőkből, a legjobb és leg-
újabb szótárirodalomra támaszkodva. U. 
ott, 1884. — 16. Hogy is mondják ezt 
magyarul? Előadások a magyar nyelv 
köréből. U. ott, 1888. (Ism. M. Nyelvőr 
1891.) — 17. A beszterczei szószedet. U. 
ott, 1892. (Értek, a nyelv- és széptud. 
kör. XVI. 1 Ism. Századok.) — Szerkesz-
tette az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapjait 
(IV. V. füzet 1857—60.), Havi Füzeteit 
(1856. szept. 18-tól 1857. febr.-ig hat 
füzet), a kolozsvári Magyar Futárt (1858 
—59-ben öt évnegyedét névtelenül), az 
Erdélyi Muzeumot (I—IX. évf. 1874—82.; 
ebben megjelent czikkei: Kiadatlan ér-
mek az erdélyi muzeum gyűjteményéből 
1874., A leydeni egyetem 300 éves öröm-
ünnepe 1875., Bevezetés Gaius fordítá-
sához 1875., Gróf Mikó Imre, necrolog 
1876., Uj római feliratok 1876., Az archae-
ologia az 1878 ki párisi közkiállításon 
1878., Jus gentium, jus civile és a rab-
szolgaság 1880.. Római súlymérték és 
pénzrendszer 1881., Epakta 1881., A zsi-
dók időszámítása 1881., Epigraphica 1881. 

— A Pierer Lexiconának legújabb kiadá-
sához 1888 — 93. ő szolgáltatta a magyar-
német és német-magyar szótárt; részt 
vett a Wölfflein-féle Thesaurus előmun-
kálataiban 188'••—91. 

31. tud. Akadémia Értesítője 1877. 182. 1. 1878. 
4. 1. 1881. 131. 1. 1882. 201. 1 .— Petrik K ö n y -
v é s z e t e és B i b l i o g r . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. 1884. 
1888. — II. Könyvészet 1889. 1892. — Erdélyi Irók 
és művészek Almanachja 1892. a r c z k é p é s ö n -
é le t ra jz i ada tok . 

Finály Zsigmond, orvosdoktor, ó-budai 
származású, F. Henrik Lajos egyel, tanár-

nak nagybátyja; gyakorló orvos Pesten.— 
Czikkei az Orvosi Tárban (1847. Jelentés 
a sebészegyletről), a Társalkodóban (1847 
6. sz. Javaslat egy felállítandó nyugdíj-
intézet ügyében), a Gyógyászatban (1864. 
A váltóláz ismétlődéséről, 1865. Bujakóri 
tanulmányok. 1866. Bagály-azonosságtan 
a bujakórban), az Ung. Mediz.-Chirurg 
Presseben (1866. Zur forensischen Kasu-
istik.) — Munkái: 1. De salubritate 
febrium in morbis, castis omnis aevi ob-
servationibus confirmata. Specimen inaug. 
med. Budae, 1837. — 2. Studien über 
Wechselfieber-Recidiven. Vorgetragen in 
den Sitzungen der kön. Gesellschaft der 
Aerzte von Budapest in den Monaten 
April. Mai und Juni 1864. Pest, 1864. — 
3. A ragály azonosság tanaabujakórban. 
Buda, 1866. (Különnyomat a Gyógyá-
szatból.) — 4. Ueber die wahre Bedeu-
tung des Aussatzes in der Bibel. Send-
schreiben an Se. Hochwürden Herrn Leo-
pold Low, Oberrabbiner in Szegedin. 
Szegedin. 1866. (Különnyomnt a Ben-
Chananjaból.) 

Hupp, B e s z é d 160. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Finátzy Ignácz, r. kath. világi pap a 
nagyváradi egyházmegyéből. — Munkája: 
Rede auf das Freudenfest, da die feyer-
liche Einweihung d e r . . . glücklich so 
wohl als prächtig vollendeten Dom- und 
Kapitularkirche begangen, und ein Hoch-
würdiges Domkapitel in ihrem neuerrich-
teten Wohnsitz nach 230 Jahren einge-
führt wurde, am Tage der unbefleckten 
Empfängniss Mariä in Grosswardein anno 
1779. vorgetragen. Pressburg. 

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

Fincicky Mihály, ügyvéd és ungvári 
polgármester, szül. 1842. szept. 22. Cse-
pelyen Ungmegyében ; tanulmányait Ung-
várt. Eperjesen, Egerben és Budapesten 
végezte ; azután Ungvárt ügyvédkedett és 
1891 óta a város polgármestere. — 1867 
—68-ban orosz beszélyek és költemények 
fordításával lépett a nyilvánosság elé. 
A Képes Világban (1871-ben) közölte 
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Lermontov Mihálynak Orsa bojár költői 
beszélyét, a Figyelőben (1871.). Az orosz 
költészetről értekezett, az Athenaeumba 
(1874.) fordította Gogoly Miklós Tárász 
Bulyba cz. regényét. Közben a magyar-
orosz népemlékek, mesék, közmondások 
gyűjtésével foglalkozott. — Munkái: 1. 
Füst, regény Turgenev Iván után ford. 
Pest, 1869. — 2. Magyar-orosz népdalok. 
Ford. Kiadta a Kisfaludy-társaság. U. ott, 
1870. — 3. Orosz beszélyek. Oroszból 
ford. Ungvár, 1871. Két kötet. (Turgenev 
Iván, Kukolnik Nesztor, Sollogub gróf 
és Puskin Sándor beszélyei.) — 4. Fin-
cicky Mihály Ungvár rendes tanácsú 
város polgármesterének a képviselő tes-
tület elé terjesztett Jelentése a városi 
hatóság 1891. évi működéséről és a város 
vagyoni állapotáról. U. ott, 1892. — Szer-
kesztette az Ung cz. politikai hetilapot 
1876. júl. 2-től decz. 21-ig és 1883. jan. 
7-től 1891. decz. 21-ig Ungvárt. 

Petrik Könyvésze te . — Figyelő XVII. 329. 1. 
és öné le t ra jz i ada tok . 
Finck János, soproni polgármester. — 

Munkái : 1. Sopron város polgármeste-
rének 1887-ik évi jelentése a városi köz-
igazgatás összes ágairól. Sopron, 1888. 
— 2. 1889. évi jelentése, ü. ott, 1890. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 1890. 

Finck József, orvosdoktor, soproni 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-oculistica de depressione 
cataractae. Vindobonae, 1822. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Findl György, szinész. — Munkája : 

Theater-Taschenbuch. . . zum Neujahrs-
feste 1823. Temesvár. 

Petrik B ib l iographiá ja . 
Findura Imre, az orsz. m. kir. sta- j 

tisztikai hivatal könyvtárnoka, szül. 1844. j 
okt. 23. Bimaszombatban Gömörmegyé-
ben; iskoláit szülővárosában kezdette, 
majd Lőcsén, Váczon, Egerben és Eszter-
gomban folytatta s a pesti egyetemen be-
fejezte. a hol 1865—69-ig jogot tanult 
és egyszersmind 1868 —69-ben a Gorove 
István földmivelés-, ipar- és kereskedelem- ! 

ügyi miniszter által szervezeti statisztikai 
tanfolyamot hallgatta s legelső volt. a 
ki e tárgyból a vizsgát letette; ezen dő 
alatt leginkább rajztanítással foglalkozott. 
1869-ben az országos statisztikai hivatal-
ban nyert alkalmazást, a melynek ez idő-
szerint 50,000 kötetre menő könyvtárának 
1871 óta könyvtárnoka. — Mint tanuló 
kiváló előszeretettel foglalkozott az iro-
dalomtörténettel, régészettel, összehason-
lító nyelvészettel, de különösen a képző-
művészetek történetével. Gzikkei a követ-
kező lapokban és folyóiratokban jelen-
tek meg: Esztergomi Újság (1863.), Fő-
városi Lapok (1869. Úttörő szobrászaink, 
1873. Úttörő képíróink, 1876. A kabinet 
festészet nyomai hazánkban, 1886. Beöthy 
Leóról), P. Napló, Szana Figyelője (1872. 
Képzőművészeti viszonyok Oroszország-
ban, 1875. Bubenka Sámuel, egy régi ma-
gyar képzőművész), Kelet Népe (1876. 83. 
sz. Az úgynevezett kún miatyánkról, 240 
—246. sz. Úttörő statisztikusaink emléke, 
1877. 108. sz. A Corvinák viszontagságai, 
274. sz. A n. múzeum könyvészeti kiállí-
tása), M. Korona (1878. 182. sz. A bol-
dogságos szűz Mária tisztelete őseinknél), 
Független Polgár, M. Föld, Márki Sándor 
Irodalmi Értesítője, Kecskeméti Lapok 
(1878. 50. 51. sz. A honalapítás történe-
téhez, 1879. 7. sz. Schirkbuber Móricz 
emlékezete), Gömöri Lapok, Váczi Köz-
löny (1881. 21. 22. sz. Vácz történetírói : 
Desericzky Incze, Róka János, Peitler 
Antal József püspök római utazása, Fráter 
Oswald, Adatok Vitali életéhez sat.), 
Bozsnyói Hiradó, Polgári Kör, Ipartársu-
lati Lapok, Egyetértés (1883. 162. sz. 
Egy magyar iró szerelme : B. Lakos János 
Vándor szünórái). Nemzet, Koszorú (1884. 
A palócz népköltészetről), Földrajzi Közle-
mények (1885. A palóczokról, 1886. Vácz 
helyrajzi és statisztikai szempontból, 1887. 
A Bima-völgye), Budapesti Hirlap (1886. 
310. sz A képzőművészet, 1887. 88. sz. 
Mikor nyomták a Komáromi Csipkés-féle 
Bibliát? 1888. 301. sz. Ferenczy István 
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szobrászról), Arad és Vidéke (1887. 139. 
sz. Palócz világ). Képzőművészeti Szemle, 
Gömör-Kis-Hont (1890. 35. sz. Ki irta 
meg Rimaszombat történetét ?). — Mun-
kái : 1. Magyarország helyzete és nagy-
sága Szent László kordban. Esztergom, 
1864. — 2. Magyarország vasútháló-
zata. Bpest, 1874. térképpel. — 3. Vácz 
története rövid előadásban. Rimaszombat, 
1875. — 4. Rimaszombat története. Bpest, 
1876. és 1893. — 5. Az országos m. kir. 
statistikai hivatal kiadványai 1867— 
81. U. ott, 1881. (Hivatalos Statisztikai 
Köziem. Uj folyam.) — 6. Az orsz. m. k. 
statisztikai hivatal könyvtárának és 
térképgyüjte ményének Czimjegyzéke 186 7 
—84. U. ott, 1885. (Hivat. Statiszt. Közlem.) 
— 7. Vácz helyrajzi és statisztikai szem-
pontból. U. ott, 1886. (Különny. a Földr. 
Közlem.-bői.) — 8. A Balog völgye. U. ott. 
1888. (Különny. a Földr. Közlem.-bői.) — 
9. Fáy András élete és müvei. Irodalom-
történeti tanulmány. U. ott, 1888. (Ism. 
Egyetértés 236. sz.) — Átdolgozta a Kol-
lerffy-féle Ortslexikont (Bpest, 1878.) — j 
Jegyei: F. I.. —a —e és = a e . (1868. a 
P. Naplóban, 1869—84. a Gömöri Lapok-
ban, Rozsnyói Hiradóban és Gömör-Kis-
Hontban, 1879-83. az Egyetértésben.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876. 
1881. 1885. 1S88. — Karcsú Antal, Vácz vá ros 
tö r t éne te . Vácz, 1888. IX. 468. 1. — Horváth 
Ignácz Könyvésze t e 1888. és önéletr . adatok. 

Findura István, r. kath. esperes-plé-
bános. szül. 1824. jún. 29. Rimaszom-
batban (Gömörm.); a gymnasiumot ós pap-
nevelőintézetet Rozsnyón végezte; 1847. 
júl. 14. misés pappá szentelték föl; káplán 
volt Kis-Terennén, Rimaszombatban. Lo-
sonczon és Rozsnyón; ez utóbbi helyen 
pár évig egyúttal főgymnasiumi tanár is. 
1857-ben plébánossá nevezték ki Söregre 
(Gömörm.), 1875. helyettes és 1889-ben 
valóságos alesperes lett a várgedei kerü-
letben, hol egyszersmind tanfelügyelő. — ! 
Az irodalmi téren befolyást gyakoroltak 
reá tanárai közül Danielik János, pálya- : 

társai közül a hellenista Szabó István, 
a kivel állandó barátságban élt. — Mun-
kái : 1. Gyászhangok Mattyasovszky 
F ló r i . . . kora elhunytán 1846. Rozsnyó. 
(Névtelenül.) — 2. Carmen elegiacum, 
quod in honorem admodum reverendi 
domini Stephani Szabó parochi Kazarien-
s i s . . . ut iubilaeum sacerdotii sui laete 
celebrantis. Rimaszombatini, 1876. — 
3. Elégia. .. venerabili capitulo Rosna-
v iens i . . . U. ott, 1876. — 4. Vade, re-
ferque pios Elégia Candida sensus sin-
cero vatis pectore progenitos venerabili 
Capitulo Rosnaviensi. U. ott. 1877. — 
5. Ode ill. ac rev. D. D. Georgio Schop-
per. U. ott, 1879. — 6. Tindira József-
nek verscsokrot Findura István lelkes 
Istvánnapról lelkesüléssel ad át. Bpest, 
188J. (Chronosticon, lithogr. aranyrózsá-
ból mesterségesen idomítva.) — 7. Le-
tantis eligi genitalia tecta relinquunt 
Vendelino Hoffmann qui pia vota ferunt. 
Rimaszombatini, 1887. — Álneve: Rud-
nafi, hírlapi czikkek alatt az ötvenes és 
hatvanas években. 

.11. Könyvszemle 1877. 255. 1. — Schematismus 
Cleri Dioecesis Rosnaviens i s 1892. és u n o k a -
öcsc.sének F i n d u r a I m r é n e k szives közlése . 

Fingstgräff János, ág. ev. theologus; 
tanult a pozsonyi lyceumban. — Mun-
kái : 1. Anrede am Grabe der Susanne 
Ottman verfasst und gehalten von. . . am 
Pressburger Lyceum den 21. Nov. 1813. 
Pressburg. — 2. Trost bey dem Verluste 
des Nachruhms. Eine Ode. U. ott. 1814. 

Fink Antal, es. kir. vezérőrnagy, szül. 
1795-ben Széleskúton Sopronmegyében ; 
1810-ben beállott a tüzérek közé s ott 
saját vagyonából tartván fenn magát al-
tüzér lett; az akkori hadjáratban részt 
vett és 1818. decz. 16. alhadnagyi, 1860. 
aug. 27. ezredesi s 1854. júl. 1. altábor-
noki rangot nyert. 182o-tól 1851-ig a 
bombavető-testületnél volt tanár és az 
utóbbi év nov. 21. mint tanulmányi igaz-
gató a tüzér-főiskolába lépett á t ; 1853. 
máj. 14. az újonnan felállított tüzér-aka-
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démia igazgatójává neveztetett ki. 1854. 
szept. 10. másod-tulajdonosa lett a 7. 
(Luitpold bajor herczeg) tüzérezrednek. 
Sok érdemeket szerzett az osztrák-ma-
gyar tüzérség emelésénél; 1826 - 46-ig 
a tüzérséget illető minden tervezetnél az 
ő tanácsát kérték ki. Meghalt 1855. júl. 
30. — Munkája : Elementar-Lehrbuch 
der Mechanik fester Körper. Nach den 
neuesten Quellen für die k. k. Artillerie-
Schulen bearbeitet. Wien, 1845. 11 tábla 
rajzzal. 

Oesterr. Militär-Konversations-Lexikon. W i e n , 
1851. I I . 407. 1. — Militär-Zeitung. W i e n , 1855. 
88. s z . ( N e k r o l o g ) . 

Fink Henrik G., főgymnasiumi tanár, 
szül. 1823-ban Brassóban; 1843-ban 
végezte a gymnasiumot; 1846. szept. 5. 
mint okleveles tanárt alkalmazták a 
brassói ev. gyinnasiumnál.hol 1850. szept. 
1. óta rendes tanár és jelenleg aligazgató 
(Conrector); előadja a természetrajzot, 
mathematikát és német nyelvet. — Prog-
rammértekezése: Die Bestimmung der 
Krümmung doppelt gekrümmter Linien 
oder Flächen (Programm d ev. Gymn. 
A. B. zu Kronstadt 1891). 

Statistisches-Jahrbuch. H e r m a n s t a d t , 1891. 
18. 1. 

Fink Jusztin János, szent Benedek 
rendi tihanyi perjel, szül. 1801. ápr. 26. 
Sopronban; 1816. okt. 28. lépett a rendbe; 
1822. okt. 19. ünnepélyes fogadalmat tett 
és 1822—24-ben tanár volt Sopronban; 
visszatérvén Pannonhalmára theologiai 
tanulmányait folytatta s 1826. aug. 17. föl-
szenteltetett. 1826—34. tanár volt a győri 
gymnasiumban, 1834—38. Pápán, 1838— 
50. Kőszegen, 1856—51. igazgató ugyan-
ott, 1851—56. alperjel, 1856—73. perjel, 
1873—75. házi lelki atya Tihanyban, hol 
1875. márcz. 5. meghalt. — Programm-
értekezése : Mitgabe auf die Ferien, Sta-
tistisch - geschichtliche Beleuchtung des 
Gymnasiums Güns. (Programm d. Gymna-
siums zu Güns 1851.) 

Scriptores O r d i n i s S t . B e n e d i c t ! 94 . l . ^ é s 
g y á s z j e l e n t é s . 

Finkei József, gymnasiumi tanár, szül. 
1824-ben SzendrŐ-Ládon Borsodmegyé-
ben, hol atyja F. Ábrahám akkor lévita 
(utóbb 1826 — 49-ig hegymegilelkész) volt; 
1832—33-ban a szikszói gymnasiumba,in-
nét másfél év múlva Sárospatakra ment F. 
Pál bátyjával együtt : itt végezte a theo-
logiát; 1848-ban esküdt diákká lett és a 
IV. gymnasiumi osztály bízatott reá ; 
1848—49-ben az V. osztály helyettes 
tanára volt; 1849—50-ben rendes tanár-
nak akalmazták a III. osztályban 1863-ig, 
mikor a gymnasium V. osztályának vezér-
tanárává neveztetett ki s főképen latin 
és görög nyelvet tanított. Meghalt 1872. 
decz. 20. kolerában. — Reggeli és estveli 
ima (Sárospataki Fűzetek. VII. 1864). — 
Munkái: 1. Görög nyelvtan. Krüger K. 
VV. és mások után. Sárospatak, 1853. 
(Soltész Ferenczczel és Somosi Istvánnal 
és teljesen átdolgozott kiadás 1861. és 
1870. U. ott.) — 2. Latin nyelvtan. 
Alsó és közép gymn. osztályok használa-
tára dr. Putsche Károly Edward után. 
ü. ott, 1857. (2. kiadás 1858. 3. k. 1863. 
4. k. 1866. 5. k. 1874. 6. k. 1883. 7. k. 
1886. U. ott.) — 3. Sophokles színmü-
vei. Ford. U. ott, 1858-59. 1866. (Ajas, 
Philoktetes, Trachisi hölgyek, Electra, 
Ojdipusz király.)- Négy rész. — 4. Magya-
rok története, algymnasium számára. U. 

; ott, 1863. (2. kiadás U. ott, 1866.) - 5. 
Cornelii Nepotis vitae excellentissim. 
imperatorum cum notis. U. ott, 1863. 
(2. kiadás 1868, 3 k. 1871., 4. k. 1885. 
U. ott. Ezt Kérészi István társával adta 
ki.) — 6. Phaedri fabulae aesopiae. U. 
ott, 1863. (2. kiadás 1871.. 3. k. 1886. 
U. ott.) — Munkatársa volt a Zsarnay 
Lajos és Soltész Ferencz szerkesztése alatt 
1857-ben megjelent első görög-magyar 
szótárnak. — Levele Szinyei Gerzsonhoz, 
Levárt, aug. 26. 1866. a Figyelőben (II. 
1876. 316. 1.) — Kéziratban Lucanus 
Pharsaliája, melylvel az akadémiánál 
pályázott, de Baksay nyerte el a jutal-
mat ; Sophokles többi színművei. 
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Danteiik, M . í r ó k I I . — Figyelő I . 1876. 
31i>. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib i . — Prot. 
Egyh. és Iskolai Figyelmező 1874. ( S z i n y e i G e r -
z s o n e m l é k b e s z é d e ) . — Uj M. Athenás 133. 1. 

Finkei Pál gymnasiumi tanár, előbbi-
nek bátyja, szül. 1820-ban Szendrő-Ládon 
Borsodmegyében; öescsével ugyanazon 
a helyen tanult; a theologia s esküdt 
diákság végeztével a szabadságharczban 
mint önkéntes vett részt, mire 1850-ben 
Szikszóra hívták meg gymnasiumi tanár-
nak. hol a 3—6. osztályokat egyedül 
tanította; 1852. júl. 11. a miskolczi ev. 
ref. főgymnasium egy ujonan szervezett 
tanári állását foglalta el, melyet 1855-
ben a sárospataki első gymn. osztály 
tanári hivatalával cserélt fel és itt érte 
az 1872-ben dühöngött kolera idején a 
halál. — A Sárospataki Füzetekben (I. 
1857.) magyar fordításban közölte Szi-
lágyi Benjamin István kéziratát: Acta 
synodi not. A magyar nemzeti zsinat 
végzései cz. — Munkája: Latin nyelv-
tan a gymnasium alsó osztálya számára. 
Sárospatak, 1865. (2. kiadás 1868., 3. k. 
1873.. 4. és 5. k. 1.877., 6. k. 1883.. 7. k. 
1892. U. ott.) 

Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1874. ( S z i n y e i 
G e r z s o n e m l é k b e s z é d e . ) — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — Uj 31. Athenás 134. 1. — Kovács Gábor, 
Miskolczi e v a n g . ref. f ő g y m n a s i u m tör ténete . 
Miskolcz, 1885. 125. 1. 

Finna Sámuel (zabolai), szegények 
ügyvédje volt a guberniumnál 1794-ben. 
— Kézirati munkája : Törvénybeli bün-
tetések. Marosvásárhely, 1800. (a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 179.1. 

Finta Dénes (F. árfalvai), erdélyi ne-
mes család ivadéka. — Munkája: Csen-
gery Antal szerepe a magyar iroda-
lom történetében. Bpest, 1880. (Ism. 
Vasárnapi Újság 46. sz.) 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1880. 

Finta Ferencz. gymnasiumi tanár, szül. 
1858-ban Páván Háromszékmegyében ; 
1884 óta az érsekújvári községi r. kath. 
algymnasiumban tanítja a latin és görög 

nyelvet. — Programmértekezése : Az 
aesopusi meséről (Érsekújvári kath. al-
gymn. Értesítője 1P86. Ism. Egy. Philol. 
Közlöny 1888.) 

Rajtter Ferencz N é v k ö n y v e 1893. 51 . 1. 

Finta Károly (várfalvai), erdélyi nemes 
Torda-Aranyos megyéből. — Nagyenyedi 
tanuló korában egy költeménye jelent meg 
a Kolozsvári Reményben (1840.) Gyalui 
névvel; több költeménye van a Regélő 
Pesti Divatlapban (1842), a Tavaszban 
(1845). Életképekben (1848). Unió Zseb-
könyvben (1848) és czikke a Vasárnapi 
Újságban (1862.) — Eredeti színmüve: 
A néger. dr. 4 szakaszban Jósika Miklós 
Könnyelműek cz. regényéből (először ada-
tott a pesti nemzeti színházban 1846. okt. 

• 28. Ism. Életképek II. 18. sz.); fordított 
színműve: Hernani, vagy a castiliai be-
csület, dr. 5 felv. Hugó Victor után fran-
cziából ford. (Előadatott először Pesten 
1841. okt. 19.). 

31. tud. Akad. Értesítője 1841. 47. 1. — Figyelő 
V. 328. 1. és egykorú színlapok. 

Fiók Károly, főgymnasiumi tanár. szül. 
1857-ben Nagy-Károlvban Szatmármegvé-
ben. hol atyja F. József kézműves volt; 
Debreczenben tanult a ref. főiskolában, 
hol 1878. okt. 12. lépett a felső osztályba; 
1883. júl. 1-től 1884. júl. l-ig főiskolai 
senior volt. 1888-ban nyert tanári okleve-
let és jelenleg a budapesti ev. ref. fő-
gymnasiumban a latin és görög nyelv 
tanára. — Szanszkrit és persa fordításai 
által lett neve ismertté. A Kisfaludy-tár-
saságban 1882-ben mutatták be Szohrab 
költői beszélyt, perzsából fordítva, mely 
dicséretet nyert (megjelent a Kisfaludy-
Társaság Évlapjaiban XVII.), a Budapesti 
Szemlében is több műfordítása jelent 
meg, ilyenek: A felhőposta. költ. Kali-
dásza után (XXXV. 1883). Részlet a Sa-
kuntalából (XLVI. 1886), a Sahnaméból, 
Firduszi után (1887), Szávitri vagy a 
hűség diadala, hindu rege a Mahabhará-
tából (LIX. 1889). Czikke: Pár szó egy 
megkésett Könyvismertetéshez, válaszúi 
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Brassai S. úrnak (Egyet. Philol. Közlöny 
1887.) — Munkái: 1. Nala és Dama-
janti. hindu rege a Mahá-Bharatából, 
ford. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, 
1885. (Ism. és mutatv. a Bud. Szemle 
XXXVIII. 1884. XLIV. 1885.) — 2. Kali-
dássa, Sakuntala. Hindu dráma, ford. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. U. ott, 1887. 
(Ism. Bud. Szemle 1888.) — 3. Szohráb. 
Költői elbeszélés Abúl Kászim Sáh-Náme 
cz. művéből perzsából. U. ott, 1888. 
(Olcsó Könyvtár 2ál.) — Szerkesztette 
a debreczeni hittanszaki önképző társulat 
Közlönyét 1881. nov. 1-től 1882. júniusig 
Ferenczy Gyulával együtt. 

M. Könyvészet 1885. 1887—88. — Rajner Fe-
rencz, K ö z é p i s k o l a i T a n á r i N é v k ö n y v , Bpes t , 
1893. 35. 1. 

Firbás Nándor, tankerületi kir. főigaz-
gatói tollnok, szül. 1863. jún. 25. Murány-
ban Gömörmegyében ; a budapesti egye-
temen az öt évi bölcseleti tanfolyam 
alatt a tanári pályára készült a termé-
szetrajzi és földrajzi szakból. 1888. máj. 
letette a tanári szigorlatot; tanársegéd 
volt 1887. januártól 1888. okt. l-ig a buda-
pesti egyetem zoologiai s comp, anató-
miai tanszékénél; azután a József-mű-
egyetem állattani tanszéke mellett 1890. 
decz. l-ig ; ettől fogva a beszterczebányai, 
1891. decz. 1. óta pedig a szegedi tan-
kerületi kir. főigazgatóságnál tollnok. — 
Czikkei a Rovartani Lapokban (1886. A 
burgonyának egy uj ellenségéről, A méh 
fullánkjának szerepéről. A méh ellenségei, 
Egy kevésbbé ismert méhellenségről), a 
Természettudományi Közlönyben (1887. 
A viperák fogságban, Lövöldöző halak), 
a Méhészeti Lapokban (1888—90. A méh 
ellenségei), a Vasárnapi Újságban (1888. 
Kriesch János életrajza); az Irisben a 
viperákról németül értekezett; a Vadász-
lapnak rendes munkatársa, hol vadászati 
s tárczaczikkek mellett a vadak bioló-
giájával gyakran foglalkozik. 

Daday Jenő, M. Á l l a t t a n i I r o d a l o m 1881— 
90. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Firczák Gyula, theologiai doktor, 

munkácsi görög szert. kath. püspök. F. 
Bazil gör. kath. lelkész és Hadzsega 
Terézia fia. szül. 1836. aug. 26. Horlyón 
Ungmegyében; a gymnasiumot Munkácson, 
Ungvárt, Kassán és Szatmáron végezte. Po-
povics Bazil püspök, ki közeli rokona volt, 
1855-ben fölvette őt a munkácsi egyházme-
gyepapnövendékeiközé, mire a hittudomá-
nyok hallgatására Bécsbe a sz. Borbáláról 
nevezett gör. kath. központi papnevelőbe 
ment, hol a négy évi tanfolyam bevége-

; zése után még egy évet töltött a mikor 
az alap- és ágazatos hittanból doktori 
szigorlatot is tett. 1861. szept. 26. áldozó 
pappá szenteltetett föl és az ungvári theo-
logiai lyceumban theologiai tanár lett s 
tantárgyát ékes latin nyelven adta elő. 
1863. és a következő években beutazta 
Ausztriát, Bajorországot és Svájczot, 1867-
ben Franczia- és Angolországot, különösen 
a papnevelőintézeteket és internátusokat 
tanulmányozta. 1866-ban szentszéki ül-
nökké, 1871-ben cz. kanonokká. 1875-ben 
a papárvaleány nevelő- és tanintézet igaz-
gatójává, 1876 elején a papnevelő intézet 
rektorává és ugyanazon évben valóságos 
kanonokká, 1879-ben becsületvölgyi cz. 
apáttá, 1883-ban lyceumi prodirectorrá s 
1886-ban nagypréposttá neveztetett ki. 
1883-ban a theologiai lyceumnak kötelező 
tantárgyai közé fölvétette az Aquinói sz. Ta-
más bölcseletét is ; az egyházi irodalmi is-
kola fölvirágzott alatta, az ének- és a zene-
egylet pedig ő benne, a ki a zenének 
oly nagy művelője, lelkes és áldozatkész 
védnökre talált. Az 1882-ben tartott egy-
házmegyei synoduson mint a tanügyi osz-
tály előadója működött. Midőn a nagy-

| bereznai kerület 1887-ben országgyűlési 
képviselővé választotta meg, rectori állá-
sától megvált. Ettől fogva nagyobbrészt 
Budapesten időzött és az ország közügyei-

í vei foglalkozott ; azért Ungvárra, sőt 
Rómába is eljárt, hol a magyar zarán-
dokoknak beszédet is tartott. Mint ország-
gyűlési képviselő a tanügyi bizottság 

I elnöke volt. 1891. május 25. a király 
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munkácsi püspökké nevezte ki. — Tanár-
kodása elején két dogmatikai tankönyvet 
i r t : Excerpta theologiae fundamentális 
és Excerpta theologiae specialis. (E két 
munka 15 évig mint tankönyv használ-
tatott az ungvári theologiai lyceumban 
és csak autograph útján lett sokszoro-
sítva.) — Az Ungmegye bizottsági ülésein 
mondott beszédeit a Kárpát és Ung helyi 
lapok hozták ; 1867—70-ben több neve-
lésoktatási czikk jelent meg tőle a Kárpát-
ban. 1887—88-ban az országházban és 
a tanügyi bizottságban tartott beszédei 
a napi lapokban jelentek meg sat. — Egy-
házi beszédei kéziratban vannak. Egy fő-
pásztori körrendelete a Néptanítók Lapja 
tárgyában e lapban jelent meg 1880-ban. 

Ország- Világ 1890. 11. SZ. a r c z k . — Felvidéki 
Sión 1891. 14. s z . — Kelet 1891. 28. s z . a r c z k . j 
— Vasárnapi Ujsag 1892. 18. SZ. a r c z k . 

Fir t inger Károly, betűszedő s javító, 
szül. 1847. nov. 1. Bécsben (atyja pesti 
születésű volt); jelenleg javító a pesti 
könyvnyomda részvény-társaságnál. — 
Czikkei a M. Nyomdászok Évkönyvében 
(1883., 1887—90., 1892.); munkatársa 
volt a Nyomdászok Közlönyének 1883 — 
85-ig és 1891 óta a Grafikai Szemle ren-
des belmunkatársa ; ebben 1892. szept. óta 
egy hosszabb munkája : Hazánk könyv-
nyomtatói Mátyás király idejétől 1848— 
49-ig. jelenik meg. — Munkája: Adatok 
a budapesti nyomdásztestület társas éle-
téből. Az ipartörvény módosítása alkal-
mából. Bpest. 1884. — Szerkesztette a 
budapesti könyvnyomdászok és betűöntők 
közlönyét, a Typograpbiát 1872. máj. 
1-től 1881. jan. 28-ig. — Álneve : Faragó. 

Horváth ignáez Könyvésze te 1881. és önélet-
r a j z i ada tok . 
Fisch Ignáez. hírlapíró, szül. 1851. 

júl. 24. Nagy-Károlyban Szatmármegyé-
ben; iskoláit ott és Budapesten végezte; 
1875—76-ban egy éves önkéntes és tar-
talékos tiszt volt. Utazott Nyugot-Afriká-
ban,Észak- és Délamerikában. 1879—87-ig 
a Táviró-iroda (Correspondenz-Bureau), 
1891—93-ban a dr. Acsády Ignáez által 

szerkesztett Kézi Lexikonnak munkatársa. 
— Munkái: 1. Kereskedelmi levelezés 
Lipcse, 1884. (dr. Weinekkel együtt.) — 
2. Echo. U. ott, 1890- 91. (Minden euró-
pai nyelven megjelenő e tankönyv-soro-
zatnak magyar részét irta.) 

Önéle t ra jz i ada tok . 
Fischer Adolf, orvosdoktor Buda-

pesten; szül 1843-ban; 1867-ben orvos-
doktori oklevelet nyert. — Orvosi czik-
keket irt az Ung. Med. Chirurg. Pressebe 
(1870. 1874.), a Gyógyászatba (1880.) és 
az Orvosi Hetilapba (1874.1881—82). — 
Munkái: 1. Egy uj orr csap az orrüreg 
kimosására és egy uj pösesap a hólyag 
kiöblítésére. Bpest. 1879. — 2. Az idült 
Brightkór. Kórodai tanulmány. U. ott, 
1880. 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 
Stat is t i lcája 85. 1. — Kislingstein Könyvésze te . 
Fischer Ágoston, r. kath. plébános, 

szül. 1819. jan. 20. Tamásiban Tolna-
megyében ; iskoláit különböző helyeken 
végezte s 1836-ban az egri papnevelő 
intézetbe lépett. 1842-ben fölszenteltetett 
és mint kúnhegyesi káplán kezdte mű-
ködését ; majd Sarudra ment, honnan 
több izben nagyobb utazásokat tett, külö-
nösen az olasz városokat kereste fel,tanul, 
mányozva azok műkincseit, és elsajátí-
totta az olasz nyelvet. Utóbb Kápolnán és 
Miskolczon lelkészkedett. 1849-ben siroki 
plébános lett; innét 1858-ban a gróf 
Károlyi-család kegvurasága alatt levő fel-
debrői plébániára költözött, hol 1873. 
aug. 25. meghalt. — A különböző egy-
házi lapokban több czikke jelent meg. 
melyeket névtelenül irt. 

Koncz Ákos, Egr i e g y h á z m e g y e i papok az 
i rodalmi téren. Eger , 1892. 83. 1. 
Fischer Ágoston, r. kath. plébános, 

szül. 1863. aug. 10. Érsekujvár-Nyárhi-
don Nyitramegyében; iskoláit Érsekuj-
várott, 1877-től mint az Emericanum nö-
vendéke Pozsonyban. 1879-től Esztergom-
ban végezte ; itt hallgatta a theologiát is. 

| 1885. decz. 16. miséspappá szenteltetett 
föl. Mint hitoktató működött Budapesten 

1(1. ív sajtó alá adatott 1893. okt. 31. 
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1890-től plébános lpoly-Szécsénkén (Hont-
megye). — Czikkei: Mit tesz józan fel-
fogás szerint a korral haladni, vagyis 
korszerűleg műveltnek lenni ? (Pályadí-
jas mű. István bácsi Naptára 1885.), Ere-
deti tudósítás a római zarándok útról 
(Korunk 1888. 1. sz.), Manresa (M. Állam 
1889. aug.), Dr. Luther Márton, Isten 
embere (Kath. Hitvédelmi Folyóirat 1891. 
9. fűz.), A nevelésről (Népnevelő 1891.) 
-— Munkája : Jézus Krisztus a papok 
példaképe. Irta Frassinetti József, genuai 
plébános. Életszabályok. Bold. Barbarigo 
Gergely püspöktől. F o r d . . . A budapesti 
Jézus Sz. Szive templomának javára. 
Bpest, 1889. 

Zelliger Alajos, E g y h á z i I rók Csa rnoka . 
Xagy szombat, 1893. 129. 1. 

Fischer-Co/&He Ágost, theologiai dok-
tor, Erzsébet főherczegnőnek hitoktatója, 
szül. 1863. okt. 16. Zselízen Barsmegyé-
ben; a gymnasiumot Kremsmünsterben 
a benczéseknél, Pozsonyban és Eszter-
gomban, hittudományi tanulmányait Bécs-
ben mint a Pazmaneum növendéke, 1885. 
nov. 6-tól pedig mint a sz. Ágostonról 
nevezett cs. és kir. fensőbb papnevelő-
intézetnek tagja végezte. 1886. márcz. 
20. miséspappá szenteltetett. 1887-ben 
néhány bibliai versnek héberből arabra 
készített fordításával elnyerte a Lacken-
bacher-féle dijat. 1888. jún. 25. «sub 
auspiciis imperatoris» theologiai doktorrá 
avattatott, mely alkalommal ő felsége gyé-
mánt gyűrűvel ajándékozta meg. 1888. 
júl. 9. Budapest-belvárosi segédlelkész 
lett, de a herczegprimás már júl. 28. 
szertartójává és levéltárosává s 1889. szept, 
12. szentszéki jegyzővé nevezte ki. 1890. 
júl. 23. cs. és kir. udvari káplánná és 
az Augustineumban tanúim, igazgatóvá 
nevezte ki ő felsége. 1892. nov. 1-től 
Rudolf trónörökös kis árvájának, Erzsé-
bet főherczegnőnek hitoktatója. — Czik-
kei az Uj M. Sionban (1882. Az assyr-
babiloni ásatások és a királyok könyvei, 
1883. Néhány szó a szent könyvek ale-

Id. S z i n n y e i J. , Mag-yar IrcSk III. 

xandriai fordításáról, A legújabb ősnyelv, 
Schäfer hexaemeron-magyarázata. 1884. 
A szentírási tudományok és a keresztény 
hitvédelem, A keresztény vallás isteni 
legitimatiója), a M. Sionban (1887. Miből 
fejlődött a kereszténység ? 1889. Hogy 
exegetizal Vernes Móricz? 1892. A libe-
rálisok affektálta tárgyilagosságról, 1893. 
Száz év a német protestáns theologia 
történetéből, tanulmány Pfleiderer műve 
fölött), a Religióban (1891. Kath. nagy-
gyűlés) ; irt még apologeticus értekezése-
ket, könyvismertetéseket és apróbb közle-
ményeket a M. Államba, Bölcseleti Folyó-
iratba, Theologiai Folyóiratba s a Vater-
landba. — Munkái: 1. XIII. Leo pápa 
Sapientiae Ghristianae kezdetű körle-
vele. Ford. Esztergom, 1890. — 2. Frag-
mentum apologeticum de criterio interno 
positivo divinae originis christianae reli-
gionis. U. ott. 1891. — 3. Hóra eucha-
ristica. Viennae, 1892. (Két kiadást ért.) 
— Álneve s jegyei: Halász Ágost, Dr. 
F. C. A., Dr. H. Á. és —h—. 

Zelliger Alajos, E g y h á z i I rók Csarnok 
129. 1. és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Fischer Antal, német szinész. — Mun-
kája : Theater Journal der in der kön. 
freyen Bergstadt Schemnitz vom. 25. Nov. 
1826. bis 3 Januar 1827. aufgeführten 
Theaterstücke. Schemnitz. 

Petrik B ib l iographiá ja . 

Fischer Antal. — Munkája : Egy pár 
őszinte szó az izr. iskolákban még 
működő nem magyar tanítók ügyében. 
Pest, 1861. 

Petrik Könyvésze te . 

Fischer Antal Frigyes, orvosdoktor. 
— Munkái: 1. Gründliche Darstellung 
der Schleimkrankheiten hitziger und 
chronischer Art. Mit besonderer Berück-
sichtigung der Brust- und Unterleibs-
Verschleimung. Ein Hilfsbuch für Alle die 
daran leiden. Pesth, 1833. — 2. Die 
Kunst, eine von der Geburt aus schwäch-
liche Körper-Beschaffenheit zu verbessern 

! und hiedurch die Anlage zu forterben-
17 
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den Krankheiten zu tilgen. Zur Beleh-
rung für Gebildete aus allen Ständen 
U. ott. 1833. — 3. Das Alter, dessen 
Gebrechen und Krankheiten, oder gründ-
liche Darstellung derjenigen Krank-
heiten, welche Männer und Frauen im 
Alter zu befallen pflegen, nebst dem dage-
gen einzuschlagenden Heilverfahren zur 
Belehrung für Gebildete aus allen Stän-
den. U. ott, 1834. 

Petiik B ib l iograph iá ja . 

Fischer Armin, tanító Király-Helme 
ezen Zemplénmegyében. — Munkája: 
Módszeresen kidolgozott számtan a nép-
iskolák középosztályai és magántanulók 
számára. Bpest, 1886. 

Horváth Ignác z, K ö n y v é s z e t e 1886. 

Fischer Dániel, orvosdoktor, megyei 
főorvos, F. Mihály ág. ev. lelkész fia, 
szül. 1695. nov. 9. Kézsmárkon Szepes-
megyében; iskoláit a hazában elvégez-
vén, külföldi egyetemre ment és 1713. 
okt. 6-tól Vittenbergában tanult, hol 1716-
ban orvosdoktori oklevelet nyert. Hazá-
jába visszatérvén Kézsmárkon volt orvos, 
majd Liptó- és Szepesmegye főorvosa és 
Csáky Miklós grófnak és nagyváradi püs-
pöknek, később esztergomi érseknek lett 
házi orvosa. Orvosi hire nagy volt és ő 
még folyton gyarapítá ismereteit, külö-
nösen a természettudományokban töké-
letesítette magát. Az orvosi tudományban 
több fölfedezéssel tünt ki ; új gyógyszeri 
készítményei közül kiválók a Pulvis Be-
zoardicus Kesmarkiensis, Spiritus nitri 
Bezoardicus Fischerianus, Essentia Car-
patica., Essentia Ligni Carpatici contra 
vertiginem és Elixír Antivenereum Fi-
scheri. Jó hírneve elhatott külföldre is, 
azért 1719. okt. 18. a Naturae Curioso-
rum cz. cs. akadémiai társaság Cajus 
névvel tagjai közé választotta. Irodalmi 
működéseért VI. Károly császár magyar 
nemesi rangra emelte. Mint jó hazafi a 
belföldi irodalom emelésére orvosi egye-
sületet akart alapítani s 1732-ben egyik 
munkájában meg is magyarázta ezen 

tervét, mely azonban csak jámbor szán-
dék maradt. Különös hatással voltak 
munkái közül a boneztaniak és a fürdők 
hasznáról írottak. Egy sajátságos magyar 
betegség, a csömör, vetett véget életének; 
midőn Nagyváradról hazájába utazott, 
útközben egy fogadóban halat evett jó 
étvágygyal, betegen érkezett Dehreczenbe, 
hol 1746. szept. 18. meghalt. — Érteke-
zései az Observationes Ephem. Acad. 
Imper. Naturae Curiosorum-ban (Centur. 
IX. Observ. 50. Anatómia hydropicae, 
51. Anatómia feminae febri secundaria 
laborantis. 52. Anatómia pueri Variolis 
exstincti, 53. Lienteria Lunae notibus 
auscultans, 54. Sanguis post partum non 
per loca solita, sed per vlcus cancrosum 
mammae fluens, 55. Hydrops diureticus 
curatus, 56. História partus difficilis. et 
symptomatum cum comitantium, 57. Be-
medium abortus. 80. Anatómia pleuriticae 
mulieris. 81. Lapis Bezoar in Dama re-
pertus, 82. Aquarum petrefactio, Vol. I. 
Observ. 143. De sanguine menstruo philtri 
loco propinato, Vol. V. Observ. 36. De 
rarissimo abseessu sanguineo in sinistro 
lobo pulmonum, 37. De morf.e subitanea 
ex ruptura rami arteriarum coronaria-
rum. Vol. VIII. Observ. 31. Sectio ana-
tomica Juvenis febre hectica defuncti); 
a Magnalia Dei subterran. Brückmanni 
Pars I. cz. gyűjteményben: Descriptio 
lapidum granatorum in Carpatho Scepu-
siensi inventorum ; a Bresslauer Samm-
lungenben: Relatio de fulgure, tonitru, 
et fulmine, De insolito quodam phaeno-
meno Kesmarkini die 10. Aug. hora noc-
tis 9. an. 1717. viso, De oleo Carpathico, 
Delineatio Libani Carpathici, História V. 
D. M. Belensis hydropici, ope ligni Ko-
szodrevina in eineres redacti curati sat.), 
az Observationes Annal. Phys.-medic. 
Vratislavienses (Tentam. I. História febris 
epidemiae an. 1717. circa Ivaesmarkinum 
in Hungaria sub typo febri um continua-
rum malignarum grassantis; Tent. II. 
De proprietatibus et usu fructicis Carpa-
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tici, et Libani Carpatici et medicamentis 
inde praeparari solitis; Tent. IV. História 
pleuritidis mense Aprili an. 1718. epide-
mice Kaesmarkii in Hungaria obseruatae; 
Crinones seu comedones M. Maio et Junio 
in 4. agris notati Kaesmarkii in Hunga-
r ia ; T. V. Sectio Puellae Hvdropicae 
anatomica, De efficacia Castorei ad prae-
cauendum abortum; T. VII. De lumbrico 
cucurbitino vlnarum quinque cum semisse 
longo excreto; T. VIII. Históriáé Leprae 
ex Lue venerea; T. X. História Variola-
rum a M. Martio ad mens. Decembr. an. 
1718. grassantium, tandemque rursus 
quibusdam an. 1719. recrudescentium; 
T. XIII. XIV. História morborum in comi-
tatu Liptoviensi in Hungaria grassato-
rum 1720.; T. XXXV—XXXVI. História 
morborum aestiualium et autummalium 
an. 1725. Ivaesmarckini in Hungaria gras-
satorum ; T. XXXVII—XXXVIII. Consti-
tutio epidemia comitatus Scepusiensis, 
et in specie regiae liberique civitatis 
Kaesmarckiensis an. 1726.; az Annales 
Phys.-med. Vratislav. Supp. IV. Descrip-
tio fontis foetidi, vulgo sulphurei Leibi-
tzensium, Descriptio acidularum Nagy-
Szalokiensium cum collatione cum reli-
quis acidulis com. Scepusiensis, Descrip-
tio lapidum stalactites in antris Carpati 
Scepusiensis inuentorum; a F. D. által 
felfedezett gyógyszerek ismertetése az 
Annál. Vratislav. cz. gyűjteményben : Fi-
scheri Emulsio antifebrilis temperans. 
descripta (Tentam. I. mens. Sept.), F. 
Essentia contra vertiginem composita (T. 
II. 335.), F. Elixir antivenereum (u. ott), 
F. Elixir antiscorbuticum (T. XIII. 172.), 
F. Essentia regia (u. ott), F. Pulvis diu-
reticus (u. ott 39. 43.), F. Elixir men-
struum (u. ott, 165.), F. Mistura in pas-
sionibus hystericis (Tent. XXXV. 53.), 
F. Species odontalgicae (u. ott), F. Massa 
stomachalis (u. ott 54) , F. Puluis anti-
epilepticus (u. ott, 173.), F. Vnguentum 
matricale (Tent. XXXVI. 554.); még több 
czikke van az Observationes Miscellan. 

Physico - medico-mathematicis Büchneri 
cz. gyűjteményben. — Munkái: 1. Ten-
tarnen Pneumatologico-physicum de man-
cipiis diaboli. seu Sagis. Vittebergae, 1716. 
— 2. Dissertatio medic. inaug. praes. 
Christian. Vater, De Deliriis. U. ott, 1716. 
— 3. Belatio ex Philosophia naturali 
de fulgure, tonitru et fulmine, nec non 
phaenomeno Kesmarkini viso. Leutscho-
viae, 1717. — 4. Commentationes phy-
sicae de calore atmosphaerico non a 

| Sole, sed a pyrite feruente deducendo. 
; Budissae, 1722. — 5. De Terra medici-
' nali Tokajiensi, a chymicis quibusdam 
pro solari haoita. Tractatus medico-che-
micus. Vratislaviae. 1732. (Ism. Acta 
Erud. Lips. Suppl. Tom. X. 307.) — 6. 
Epütola innitatoria, Eruditis Pannoniae 
dicata. qua ad Acta Eruditorum Panno-
nica, res et euentus naturales, ac morbos 
patrios exponentia, edenda perhumaniter 
inuitantur. Brigae Silesiorum, 1732. (Ism. 
Commertium Litter. Noric. 1732. heb-
dom. 45.) — 7. Consilium pestilentiale, 
oder Medizinisches Gutachten von der 
Pest, derer Indole, propagatione und dif-
ference von anderen hitzigen Fiebern, 
wie auch praeservation und Cur mit 
historischer Feder entworfen. Lipsiae et 
Vratislaviae, 1740. — 8. De Bemedio 
rusticano. Variolas per Balneum primo 
aquae dulcis, post vero seri lactis, feli-
citer curandi. in comit. Hungáriáé Ar-
vensi cum optimo successu adhibito. 
Ehhez: I. Relatio de Variolis annor. 
1740. 41. 42. durante grassatione Pesti-
lentiae verae in Hungaria epidemice 
grassantibus. II. Observationes de vsu 

' lactis dulcis interno, in Variolis propria 
j experientia notatae. Erfordiae, év n. — 
Kéziratai a m. nemzeti múzeumban: 
Actorum eruditorum res et eventus na-
turales I. Regn. Hung. exponentium sat., 
Dissertatio physica de ingenio Hungaro-
rum, Montium Carpaticorum com. Sce-
pusiensis descriptio. 

Weszprémi, Suec inc ta Biogr. Med. Cent. I. 

17* 
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44. Cent. Altera P a r s I. 215. Cent . I I I . Decas 
I . et II, 60. 1. — Horányi, Memoria I. 677. — 
Genersich, Merkwürd igke i t en der k ö n . F rey -
s tad t Késmárk I I . 42. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungar. 208. — Wallaszky, Conspec-
tus 8. 319. 435. 1. — Catalogus Bibl. Com. F r . 
Széchenyi Suppl. I I . 168. — Katona, H i s tó r i a 
Critica XXXVIII. 860. — Melzer, B iograph ien 
be rühmte r Zipser 45. — Fabó, Monumenta 
I V . 147. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő 
XVII. 390. 1. (Fabó.) 

Fischer Ferencz. L. Halász Ferencz. 
Fischer Ferencz hírlapíró, szül. 1867-

ben Szegeden Csongrádmegyében ; jelen-
leg Budapesten bankhivatalnok. — A 
Magyar Hírlapnak 1891 óta munkatársa 
s a lapnak közgazdasági czikkeket ír. 

Önéletra jz i ada tok . 

Fischer Ferencz Gottfried, orvosdok-
tor, kézsmárki szepesmegyei származású 
s 1754-től tanult Jenában, hol 1757-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de Plethora 
in sensu medico semper spuria. Jenae, 
1757. 

Weszprémi Succincta Med. Biogr . IV. 157. 
— Szinnyei Könyvésze te . — Mukös, Magyar-
országi tanulók a j e n a i egye temen 60. 1. 

Fischer György, ág. ev. lelkész, szül. 
Chlumeckben Csehországban, honnan 
szülei a megindult vallási üldözések 
miatt 1629-ben, midőn még gyermek volt, 
menekülni kényszerültek. Magyarorszá-
gon Szepesmegyében telepedtek le s itt, 
Szepes-Olasziban kezdette tanulmányait 
Stankovius tanító vezetése alat t ; innen 
Selmeczre ment, hol Leonhardi Péter 
rektorsága alatt (1633—47) tanult; azután 
Kézsmárkra ment, hol Praetorius Dávid 
a felsőbb tudományokra tanította ; Elbin-
genben Mybius Mihály és Comenius 
Ámos voltak tanárai; s a königsbergi 
egyetemen végezte be tanulását. Haza-
térte után a kézsmárkiak azonnal meg-
hívták a csehajku gyülekezet lelkészének, 
egyszersmind a németek diakónusa volt. 
1646. jún. 30. Bártfán föl szenteltetett 
Wagner Márton superintendens által; 1651-
ben Kassára hívták meg cseh prédikátor-

nak, hol 1659. júl. 14. Link Máriát vette 
nőül. 1672-ben a főtemplomot és lelkész-
lakot elvették tőle s ő fogságba került, 
bilincseit két évig viselte ; mivel hitval-
lásától elszakadni nem akart, kiutasítta-
tott az országból. Előbb Sziléziába ment 
Briegbe, azután Boroszlóba, majd Len-
gyelországba Ravischiba, végre Porosz-
országba Thornba. Hivatalt azonban egész 
számkivetése alatt nem kapott. Midőn az 
1681. soproni országgyűlés a száműzöt-
tek érdekében is alkotott törvényt és a 
visszatérést megengedettnek nyilvánította, 
F. is elinduit fiával együtt, hogy Kassára 
visszatérjen; azonban 1682-ben még Len-
gyelországban meghalt. — Munkája: 
Eine Betrachtung zur Geduld und 
Trost aller Bedrängten und verfolgten 
evangelischen Christen, in Verlust der 
Häuser Gottes und sonst leiblicher und 
geistlicher Freude, an alle evangelische 
Mitchristen, die heut zu Tage hie und da 
leben; welche in tiefster Demuth seines 
Herzens übergiebt Georg Fischer, gewe-
sener evangelischer Prediger bei 21 Jah-
ren in Oberungarn in der Hauptstadt 
Kaschau, und etwas anders wo, als er 
von Königsberg anno 1646. (valószinűleg 
1681) nach Hause kommen ist, anjetzt 
ins neunte Jahr aber ein betrübter Exu-
lant, alles nach Gottes Willen. Hely n. 

Klein N a c h r i c h t e n I I . 157. 1. — Rácz Károly, 
A pozsonyi v é r t ö r v é n y s z é k á ldoza ta i 1674-
b e n . S á r o s p a t a k , 1874. 59. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I I . 255. 1. 

Fischer György, főgymnasiumi igaz-
gató, szül. 1843-ban Malomárkán Besz-
terczemegyében; a gymnasiumot 1862-
ben végezte s 1867. ápr. 7. alkalmazták 
tanárnak a beszterczei ág. ev. főgymna-
siumban, hol a vallástant, görög- és latin 
nyelvet adja elő s hol 1882. jún. 18-tól 
fogva egyszersmind igazgató is. — Prog-
rammértekezése: Zur Geschichte der 
Stadt und des Kapitels Bistritz im ers-
ten Jahrzehend des achtzehnten Jahr-

, hundert (Beszterczei ág. ev. főgymna-
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sium Értesítője 1879.) — Munkája: Aus 
dem Innerleben des Bistritzer Kapitels 
im Anfange des achtzenten Jahrhunderts. 
Bistritz, 1887. — Szerkeszti a beszterczei 
ág. ev. főgymnasium német Programm-
jait 1882 óta. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. — Statist, 
.lahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 22. J. — Raj-
ner Ferencz, Középisk. t aná r i N é v k ö n y v e . 
Bpest , 1893. 21. 1. 
Fischer Győző, gyógyintézet-tulajdo-

nos Budapesten. — Munkája: Gyakor-
lati kisérlet a sérvkötök kérdésének 
megoldására Bpest, 1890. (24 fénynyo-
mattal. Ugyanez németül. Bécs, 1890.) 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 

Fischer Gyula, orvosdoktor,szül. 1838. 
okt. 24 Kapolcson Zalamegyében; egye-
temi tanulmányait Bécsben végezte, hol 
1862. decz. 5. orvosdoktori oklevelet nyert 
és rövid ideig a wiedeni kórházban gya-
kornokoskodott; 1863-ban Nagy-Vázsony-
ban Veszprémmegyében telepedett le, hol 
1884-ig mint uradalmi orvos működött; 
azóta Tapolczán folytatja orvosi gyakor-
latát. — Orvosi czikkeket-irt a Gyógyá-
szatba (1862. A hagymáz, A máj kór-
alakjai, 1863. A máj néhány kóralakjai, 
A váltóláz körüli tapasztalatok, 1864. A 
lépfene ragály nélkül támadt pokolvar 
egy esete. A lépfene és fenésgenyese-' 
dés, 1867. Idegen test az anyaméhben, 
1868. A szivbántalmak kórisméje); a 
Wiener medizinische Halléban (1863. 
Offenes Sendschreiben an Herrn Prof. 
Dr. Friedinger, Würmer im äusseren 
Gehörgange. 1864. Beobachtungen über 
den ung. Pokolvar); a Wiener mediz. 
Presseben (1865. Angeborener Hirnbruch, 
1866. Fall von bophositis mit interm. 
quotidiana im Puerperium, 1867. Aus 
der geburtshilflichen Praxis, 1869. Ent-
zündung in Folge ritueller Beschneidung. 
1870. Punctio veticae bypag. mit günsti-
gem Erfolg und Ausgang), az Ung. Med. 
Chirurg. Presseben (1866. Zur Diätetik 
in der Landpraxis, 1869. Einiges über 
Magenkatarrh. 1870. Angeborne Veren-

gerung der Scheide, Incision, Wehen-
schwäche, Beschleunigung der Geburt 
durch interne Mittel); egyéb apró czik-
kek politikai s felekezeti lapokban. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
S ta t i s t iká ja , Bpest , 1876. 377. 1. és önéle t ra jz i 
ada tok . 
Fischer Gyula, főrabbi, szül. 1861. 

márcz. 15. Sár-Keresztúron Fehér vár-
megyében ; gymnasiumi s felső theologiai 
tanulmányait az országos rabbiképző-inté-
zetbenvégezte s 1885-ben a budapesti egye-
temen bölcseletdoktori oklevelet nyert; 
1887-ben a győri zsidó hitközség lelki-
pásztorává választotta. — Czikkei a M. 
Zsidó Szemlében (1884. A zsidók Olasz-
országban, Güdemann Mór után ford.). 
az Egyetemes Philol. Közlönyben (1887-
től, Az ethika a halákhában, A zsidó 
ünnepi imák ismertetése, A Talmud szer-
kezete) ; a győri Hírlapban (1892. Baross 
Gábor fölött mondott emlékbeszéd); irt 
a külföldi lapokba is. — Munkái: 1. 
Izrael szellemi szabadsága. Sabuoth-
beszéd a nagyabonyi izr. hitközség templo-
mában 1884. évi május 30. Bpest, 1884. 
— 2. Jehuda ben Saul ibn Tibbon, 
adalék a középkori zsidó irodalom tör-
ténetéhez. U. ott. 1885. (Bölcselettudori 
értekezés. Különnyomat az Egyet. Philol. 
Közlönyből). — 3. Két tan. Győr, 1891. 
— 4. A zsidó imaház. Devecser, 1891. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. é s ö n -
éle t ra jz i ada tok . 
Fischer Henrik Frigyes. Bácsmegye 

mérnöke. — Kézirati munkája; Revisi-
ons-Tabelle den Zustand der Donau-
Strecke dess löbl. Bácher-Comitats von 
Baja, bis an den Kágyer Hotter, oder die 
Gränzen des Tsajkisten Districts, anzei-
gend für das Jahr 1784. (A m. n. mú-
zeumi kézirattárban.) 

Fischer Ignácz. L. Halász Ignácz. 
Fischer Illés, ág. ev. superintendens, 

F. János György lelkész és Sartoris Mária 
fia, szül. 1689. júl. 13. Toporczon Szepes-
megyében ; tanulását Lőcsén kezdte Du-
bowsky Márton rector-professor alatt ; 
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innét a magyar nyelv tanulása végett 
Rozsnyóra ment, hol Mischovitz Mihály 
tanítványa volt; középiskolai tanulmá-
nyait a Rezik János igazgatása alatt levő 
eperjesi kollégiumban végezte. 1709. júl. 
27-től a vittenbergai egyetem hallgatója 
volt. Alig jött haza, bártfai prédikátorrá 
választatott és Schwartz János superin-
tendens által Eperjesen 1713. aug. 3. fel 
is szenteltetett. Láng Dániel halála után 
1729-ben Kézsmárkra hivták meg és 
1734-ben első pappá választották. A 
girálti ker. gyűlésen 1741. febr. 10. a 
hat sz. kir. város esperese lett. Az 1747. 
jan. 24. Keresztfalván (Sárosm.) tartott 
kerületi gyűlésen superintendenssé válasz-
tották. 1713-ban nőül vette Bártfán Maié-
ter Zsuzsannát. Meghalt 1774. jún. 12. 
Kézsmárkon. Ékesszólásának különösen 
Pfanschmied Keresztély temetésén Lőcsén 
adta fényes jelét. Könyvtárára sokat köl-
tött. a jelesebb szakmunkák abban 
nagyobbrészt feltalálhatók voltak. — 
Munkája: Be reprobo Christi morte 
redempto (ex II. Petr. II. v. 1.) Praes. 
Schroero, disputatio. Wittebergae. 1711. 

Catalogus Bibi . F r . Com. Széchenyi I. 367. 
i. — Genersich, Merkwürd igke i t en II. 258. 
260. 280. 1. — Bartholomaeides. Memoriae Un-
ga ro rum 205. — Ulelzer, Biographien b e r ü h m -
ter Z ipser 164. 1. — Hark József, Az ev . Tisza-
ke rü le t Püspökei . Kassa , 1888. 52. 1. 

Fischer István, (nagy-szalat,nyai báró), 
egri érsek, b. F. József kir. kamarai igaz-
gató és b. Perényi Erzse fia, szül. 1754. 
okt. 21. Bacskón Zemplénmegyében; a 
papi pályára lépett s 30 éves korában 
gróf Esterházy Károly egri püspök kano-
nokká nevezte ki ; 18J2-ben dulcignói 
vál. püspök s a hétszemélyes tábla prae-
latusá lett. 1803-ban egri érseki helyet-
tesként szerepelt, míg ő felsége érdemeit 
1804. aug. 20. a szatmári új egyház-
megye főpásztori hivatalával jutalmazta 
meg. Mikor 1807-ben az egri érsekség 
megüresedett, b. F.-re esett (szept. 18.) 
a választás és ő ismét visszatért Egerbe ; 
ezután val. belső titkos tanácsos, Heves-

megye főispánja és szent István király 
rendjének nagykeresztese lőn. 1809-től 
1819- üresedésben lévén a primási mél-
tóság, az ország publico-ecclesiasticus 
ügyeiben ő neki jutott a vezérszerep. 
Meghalt 1822. júl. 4. Egerben. 1809-ben 
4000 sebesült harczost ápoltatott az egri 
lyceumban és a kolostorokban. Több új 
plébániát alapított Szabolcsmegyében. 
Püspöki és érseki működése alatt fél-
millió forintnál többet adott humanisti-
kus czélokra ; végrendeletében is tetemes 
összegeket hagyott egyházmegyei czé-
lokra. Kitűnő szónok volt; számos me-
gyei, országgyűlési s ünnepi alkalmakkor 
tartott beszédei külön nyomtatásban is 
megjelentek. — Munkái: 1. Dictio.... 
occasione installationis seren, principis 
regii Caroli Ambrosii archi-episcopi Stri-
goniensis, die 18. aug. 1808. Strigonii 
habita. Posonii, 1808. — 2. Intés Egei-
városához a tűzoltás iránt. Eger. 1811. 
— 3. Epistola encyclica ad clerum 
archidioecesis Agriensis de sensu casuum 
in hac dioecesi jam ab olim reservatorum. 
Agriae. 1812. — 4. Elő- és befejező be-
széd, melyet nm. és főt. nagyszalatnyai 
b. Fischer I s tván . . . nemes Heves és 
Külső-Szolnok törvényesen egyesült vár-
megyék örökös főispánja a most említett 
vármegyének 1811. esztendőben szent 
György havának 30. napján Egerben tar-
tott építőszéke alkalmatosságával a tek. 
nemes rendekhez mondott. U. ott, 1812. 
— 5. Casus in dioecesi archiepiscopo 
reserváti. Budae. 1812. — 6. Statuta 
generalia et particularia almae archidi-
oeceseos Agriensis. U. ott. 1813. — 7. 
Salutatio Francisci I. imp. et regis in 
bello Gallico feliciter concluso Viennam 
reducis f a c t a . . . . — 8. Rituale Agri-

I ense. seu formula agendorum in admi-
nistratione sacramentorum et ceteris ec-
clesiae functionibus novis curis editum. 
emendatum et auctum. Budae, 1815. — 
j 9. Collectio pastoralium et circularium 
' litterarum ad venerabilem clerum dioe-
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cesis suae Agriensis ab anno 1808 usque 
1822 dimissum denuo recusa. Agriae. 1823. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1807. I I . 5. 12. 
48. s z . 1822. I I . 3. Sz — Tudom. Gyüjt. 1818. 
X I I . 1822. V I I . — Vereinigte Ofner-Pester Zei-
tung 1822. 56 . 57. SZ. — Hormayr Archivja XV. 
13. ( J ó t é k o n y s á g a . ) — Ferenczy József, Á l d o t t 
emlékeze t e . E g e r , 1822, — Ehrentempel der 
kath. Geistlichen. W i e n , 1815. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 180—81.1. — Gams, 
•Series E p i s c o p o r u m . R a t i s b o n a e , 1873. 368. 
381. 1. — Egyetemes 31. Encyclopaedia V I I I . 
299. 1. ( F r a k n ó i V.) — Petrik B i b l i o g r . — 
h'oncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i p a p o k . E g e r , 
1892. 83. 1. — 3lichalek 3Ianó, E g r i é r s e k m . 
k ö n y t á r C z i m j e g y z é k e . E g e r , 1893. 661. 1. 
— A r c h i e p i s c o p i A g r i e n s e s ( K é z i r a t 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 . 

Fischer Jakab, orvosdoktor, kórházi 
főorvos, szül. 1861-ben Duna-Földváron 
(Tolnám.); középiskoláit a szegedi gym-
nasiumban. az orvosi tanfolyamot Buda-
pesten és Bécsben végezte. 1885-ben a 
lipótmezei országos tébolyda másodorvo-
sává neveztetett ki s itt működött 1889-ig, 
midőn mint műtőnövendék a budapesti 
első sebészeti klinikára került. Műtői ok-
levelének elnyerése után 1891-ben a 
pozsonyi országos kórház főorvosává ne-
veztetett ki. — Czikkei a Gyógyászatban 
(1888. A hyoscin hatásáról. Az antifebrin 
az elmegyógyászatban, 1889. Reflexiók 
a beszámíthatóság kérdéséről, Elmezavar 
fellépése a bűncselekmény elkövetése 
után, 1891. Elmebajok gyermekeknél, 
1892. Az elmegyengeség a törvényszék 
előtt), a Közegészségi Szemlében (1891 — 
—92. Az elmebetegügy Magyarországon), 
a Klinikai Füzetekben (1892. A neuras-
theniáról); több czikke megjelent a Fő-
városi Lapokban, Nemzetben, Pesti Napló-
ban és a NyugatmagyarországiHiradóban. 
— Sajtó alatt van Krafft-Ebing, Psycho-
pathia sexualis cz. művének fordítása. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fischer (Piscatoris) János. ág. ev. 
lelkész ; Piscatoris Máté organista s Maj-
thényi Katalin fia, szül. 1672. nov. 30. 
Ó-Zólyomban; szülőhelyén tanult, azután 
Pozsonyban és Boroszlóban; 1698. febr. 

3-tól a vittenbergai egyetemen folytatta 
tanulmányait, hol magisteri fokot nyert; 
onnét Boroszlóba ment, mire hazájába 
visszatért és Körmöczbányán helyettes 
és 1703. febr. 16. valóságos lelkész lett. 
Meghalt 1720. ápr. — Munkája : he ori-
gine, jure ac utilitate linguae slavo-
nicae; praes. d. Casparo Kirchmaiero. 
Vitenberg, 1697. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 76. 1. — Barlholo-
maeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 196. 1. — Fi-
gyelő XVII . 390. 1. 

Fischer Jenő (farkasházi), gyáros Tatá-
ban Komárommegyében, szül. 1861-ben 
Székesfehérvárt; tanulmányait ugyanott, 
Bécsben és Parisban végezte, beutazta 
egész Európát és folyton irt iparműtörté-
nelmi czikkeket és kiállítási jelentéseket 
1880-tól 1883-ig különösen a Budapesti 
Hírlapba s az Egyetértésbe ; egyéb czik-
kei : Egy állami porczellángyár (Bud. 
Szemle 1886.); Egy világhírű magyar 
gyár (M. Salon III. 1885.), A chinai por-
czellán (U. ott, VIII. 1887—88.) — Mun-
kája : Palissy élete és müvei. Bpest 
1887. (Ism. Századok, Nemzet 11. sz.) 
— Kéziratban : Az agyagipar története. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. és önéle t -
r a j z i a d a t o k . 

Fischer József (nagy-szalatnyai báró), 
kir. kamarai igazgató. F. Mihály báró 
és Klobusiczky Julianna f ia; a kassai 
jezsuita kollégiumban tanult, hol 1734-
ben a szépművészetek és bölcselet bacca-
laureusa lett; Bacskó és Budamér örökös 
ura, arany sarkantyús vitéz, cs. kir. bánya-
tanácsos (1760—70.), a kassai kamarának 
negyven évig tanácsosa, utóbb a szomol-
noki bányászhivatal igazgatója volt. — 
Munkája : Proemial logicae. Cassoviae, 
1734. — Szabó István, Laureata Virgi-
nitas cz. munkája (Kassa, 1731.) előtt 
az uj baccalaureusokboz tartott beszéde 
van kinyomtatva; ekkor a humaniórák 
tanulója volt. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 180 
—18t. 1. 
Fischer Jóssef. orvosdoktor, budai 
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származású. — -Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de tremore. Budae, 1782. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fischer Jóssef Lajos, bölcseleti doktor, 
a 20-as években szépírást tanító, később a 
kereskedelmi iskola igazgató-tulajdonosa 
Pesten, a rigai természettud. társaság és 
a bécsi kir. földrajzi társaság rendes tagja, 
a felső lausitzi (görliczi) tudós társaság-
nak és a felsőhesseni (giesseni) természet-
és gyógyászati tudom, társaság levelező 
tagja. Kossuth őt a Pesti Hírlapban ma-
gyar Pestalozzinak nevezte el. Meghalt 
1887. okt. 10. Budapesten 88 éves korá-
ban. — Czikke : Mi a tanoda czélja (Neve-
lési emléklapok 1847. 8. 4. füz.) — Mun-
kái : 1. Oktatás a szépírás mesterségében 
mind az oskolák, mind pedig a magános 
tanulók számára. 1. füzet. Pest, 1827. — 
2. jElső oktatás az irdsra, mely szerint 
kiki a gyermekeket ezen művészségre a 
legkönnyebben érthető módon taníthatja. 
IJ. ott. 183)1 — 3. Magyar és franczia 
iráspéldák lépcsőnként haladó gyakor-
latra a folyó és szépírásban. Rézbe metszve 
Szohlmanntól. U. ott. 1833. (Jankovics 
Miklós megjegyzése : Ezen kedves karcsú-
sággal és páros deli gömbölyűséggel ké-
szített Iráspéldák annál méltóbban meg-
nyerek a közmegelégedést, hogy F. a né-
met és zsidó betűkön kivül legfőbb szem-
ügyet fordíta a magyar és deák írás szé-
pítésére és tökéletesítésére.) — 4. Föld-
rajz. röviden előadva népiskolák, vala-
mtnt mű-, közép- és kereskedelmi tanodák 
alsóbb osztályai számára, az austriai csá-
szárság legújabb felosztása szerint, tekin-
tettel a magyar királyságra. U. ott, 1851. 
(Magyar és német szöveggel és ugyanaz 
németül. U. ott, 1851.) — 5. Természet-
rajz alsóbb reál- és népiskolák számára. 
A szövegbe nyomott ábrákkal. IJ. ott, 
1853. (Magyar és német szöveggel Ism. 
P. Napló 105.1. sz. : ugyanaz németül. 
U. ott, 1853.) — 6. Természettan, tekin-
tettel a vegytanra, az alsó reál- és nép-
iskolai, valamint öntanulási használatra. 

Németül és egyszersmind magyarítva 
Schitkhuber Móricz által. U. ott, 1856. 
(Németül. U. ott, 1853.) — 7. Vollstän-

| diges Lehrbuch der Geographie, mit 
i besonderer Berücksichtigung des Kaiser-
thums Oesterreich, für Gymnasien, Real-, 
Industrie- und Handelsschulen. U. ott, 
1853. — 8. Bas Ungarische Tiefland. 
U. ott, 1860. — 9. Lesebuch für die obe-
ren Klassen der israelitischen Schulen. 
U. ott, 1862. (Sammlung praktischer 
Lehrbücher 6.) — 10. Ungarische Zeit-
fragen. U. ott, 1865. — Szerkesztette az 
Elternzeitung. Monatschrift für die Er-
ziehung in und ausser dem Elternhause 
cz. folyóiratot 1848-ban Pesten (Selten-
reich Károlylyal együtt.) 

Toldy Bibl iogr . ( T u d . T á r 1R34.) — Petrik 
Bibliogr. és gyász je len tés . 

Fischer Károly (Antal), m. kir. állami 
vasúti hivatalnok, szül. 1838. jún. 18. 
Budán, hol atyja kir. kamarai számtiszt 
volt; itt járt a piaristák gvmnasiumába. 
míg azt a világi tanárok (csehek és né-
metek) át nem vették; ekkor 1852-től a 
piaristák pesti gymnasiumában folytatta 
tanulmányait; azok befejeztével 1855-
ben a 26. sz. (olasz) gyalogezredhez mint 
önkéntes állt be ; itten negyedfél év múlva 
hadnagygyá neveztetett ki. 1869-ben mint 
főhadnagy a 77. honvédzászlóaljhoz osz-
tatott be; innét 1873-ban mint I. oszt. 
százados kilépett és alkalmazást nyert a 
magyar keleti vasútnál; e vasút államo-
sításánál pedig a magyar államvasutak-
hoz kerüli, hol jelenleg is szolgál Buda-
pesten. Mint katona megfordult a biro-
dalom mindkét részében ; mióta a vasút-
nál szolgál, minden évben meglátogatta 
a külföldet, nevezetesen Olasz-. Franczia-. 
Németországot és Svájczot. — Czikke-
ket, többnyire útirajzokat irt a lipcsei 
Illustrirte Zeitungba, a párisi Illustratiouba, 
a Magyarország és a Nagyvilágba. — Mun-
kái : 1. A húnok és magyarok «Fekete» 
illetve «Fehér» elnevezésének megfejtése. 
Bpest, 1888. (Isin. Századok, Pauler.) — 2. 
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A hun-magyar irds és annak fen-
maradt emlékei. U. ott, 1889. (Tizenkét 
régi alphabettel és 83 különféle ábrával. 
Ism. Egy. Philol. Közlöny 1890. Balassa 
József. F. válasza és B. felelete u. o.) — 
3. Hun-magyar betűs felírások Velen-
czében. U. ott, 1892. (Mint külön mellék-
let a Népnevelők Lapja 9. számához 
és olaszúl: Inscrizioni unno-magyariche 
sui «Pili Acritani» a Venezia a L'Ateneo 
Veneto cz. gyűjteményben.) — Kézirat-
ban : Das Anniviersthal in der Schweiz 
und seine Bewohner. Nachweis des hun-
nischen Ursprunges der letzteren. 

M. Könyvészet 1888—89. — HI. t u d . Akadémia 

Értesítője 1889. 

Fischer Károly Bániéi, orvosdoktor, 
kézsmárki származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de calculo vesi-
cae urinariae, a nimio vini Hungarici 
potu in urethram propulso ac singulari 
encheiresi absque sectione exempto. Er-
fordiae, 1744. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fischer Kristóf, jézustársasági áldozó-
pap. — Munkája: Operis oeconomici 
pars prima et secunda de oeconomia 
suburbana. Cassoviae, 1737—3«. 

Catalogus Bibl. F r . Com. Széchényi Suppl . 
1. 18:1. 1. 
Fischer Lajos, jogi doktor és ügyvéd, 

szül. 1832-ben Kecskeméten Pestmegyé-
ben ; a gymnasiumot u. ott az ev. ref. 
kollégiumban végezte, midőn az 1848. 
szabadságharcz kiütött; ebben mint nép-
fölkelő, a Roth és Filippovics osztrák 
csapatai ellen szállott táborba Perczel 
Mór seregében. A szabadságharcz után 
az érettségi vizsgát Pesten letette s a 
jogi pályát választván Bécsbe ment, hol 
a szigorlatok után jogi doktorrá avatták ; 
az ügyvédi gyakorlatot is ott kezdette 
meg; azután Pesten folytatta azt. 1859 
végén Groisz Nándor kolozsvári ügyvéd 
irodájába ment, hol az absolutismus szer-
vezte német bíróságok feloszlattatásaig 
működött. Visszaállíttatván a régi alkot-
mányos birói szervezet, a marosvásár-

helyi kir. ítélőtáblán az ügyvédi vizsgát 
letette. Az igaszságügyi törvényhatóság, 
illetve az erdélyi udvari kanczellária 
nevezvén ki az ügyvédeket egy bizonyos 
székhelyre, neki mint izraelitának, Ko-
lozsvárt nem engedtetett meg az ügyvédi 
gyakorlás, hanem arra Kolozs mező-
város jelöltetett ki. Az alkotmány teljes 
helyreállítása előtt megindult a zsidóság 
magyarosodásának mozgalma, s F. Ko-
lozsvárt annak élére állván, magyar izrae-
lita egyletet és elvrokonaival együtt külön 
magyar izraelita hitközséget alapított és 
imaházat állított fel. melyben a német 
nyelv helyett a magyar volt használat-
ban. Egyúttal a zsidókegyenjogosítása mel-
lett számos czikket irt az ottani lapokba. 
A haladó izr. magyar hitközség őt küldte 
Pestre a zsidó congressusra képviselőjéül. 
Az alkotmány teljes helyreállítása után 
részt vett Kolozsvárt a városi közügyekben 
és a politikai pártküzdelmekben. A Deák 
Ferencz elveit valló párthoz tartozván, 
jelentékeny része volt a létrejött szabály-
rendelet szerkesztésében és megalkotásá-
ban és pártja elveinek győzelemre jutta-
tása érdekében több politikai s munici-
pális tárgyú czikkben hírlapi működést 
fejtett ki ; eme tevékenysége elismeré-
seűl az akkori városi főispán tiszteletbeli 
ügyészszé, később tiszt, főügyészszé ne-
vezte ki s azóta, majdnem folytonosan 
választott tagja a városi törvényhatósági 
bizottságnak és részt vesz a város társa-
dalmi mozgalmaiban. — Czikkei: a Ko-
runkban (1860. 14. sz. 1848. és a zsidók 
sat.), a Jogtudományi Közlönyben (1883. 
Egy sajtóügyi kérdés, 1885. Egy házas-
sági jogeset. 1890. A törvényszéki elnö-
kök), A M. Igazságügyben (1888. Kritikai 
megjegyzések az ügyvédségről szóló tör-
vényjavaslat tervezetére), a Jogban (1888. 
A belügyminiszter és a honosítás, 1889. 
Az intő eljárásról, tekintettel a fizetési 
meghagyásokról szóló törvénytervezetre^, 
az Ügyvédek Lapjában (1890. Az ügyvédi 
kényszerről a szóbeli felebbviteli eljárás-
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ban.) — Munkái: 1. Macaulay beszéde 
a zsidók egyenjogúsításáról, ford. Kolozs-
vár, 1861. — 2. Tanulmány az ügyvéd-
ség szervezéséről. U. ott, 1871. — 3. A\ 
bűnügyi esküdtszék kérdéséhez. U. ott, 
1892. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. — Petrik 
Könyvészete és öné le t ra jz i ada tok . 

Fischer Lajos, bölcseleti doktor, ev. 
ref. főgymnasiumi tanár, szül. 1836. nov. 
11. Puszta-Radóczon Vasmegyében ; isko-
láit Szombathelyen végezte, hol 1856-ban 
a papnövendékek közé lépett és 1860. júl. 
31. áldozópappá szenteltetett. Nevelő volt 
özv. Eszterházy György grófné, gróf Fes-
tetics Dénes és gróf Bissingen Nándor 
gyermekei mellett. 1870 őszén Pestre 
jött a bölcseleti előadásokat hallgatni; 
1871. okt. bölcseleti doktorrá avatták föl. 
Ezután Berlinbe ment, hol 1872. áprilig 
anthropologiai tanulmányokkal foglalko-
zott. 1872-ben a pesti egyetemen az 
anthropologia-, physiologia- és logikából 
magántanárrá képesíttetett és 1875-ig az 
anthropologiát adta elő. 1874-ben átlé-
pett az ev. ref. egyház kebelébe. 1875 
őszén Szabadkán választották meg fő-
gymnasiumi tanárnak, hol 1882-ig a ma-
gyar, német és latin nyelvet tanította. 
Itt állásáról lemondván, 1883-ban a 
dunántúli ev. ref. egyházkerület a pápai 
főgymnasiumhoz a német nyelv tanszé-
kére választotta meg. 1886-ban vissza-
tért a szombathelyi kath. egyház kebe-
lébe s a szombathelyi püspökmegyében 
előbb Királyfalván kisegítő segédlelkész 
volt és jelenleg Óladon (Vasm.) plébá-
nos. — Munkatársa volt 1868-ban a 
Füssi Tamás által szerk. Kath. Néplap-
és Kath. Lelkipásztornak ; 1870—72-ben 
belmunkatársa a Szabad Egyháznak, mely-
ben számos czikke s tárczája jelent meg; 
1872. júl. 2-tól a Testvér egyesülvén a 
Szabad Egyházzal Szabad Sajtó czímen, 
ennek megszűntéig (1873. márcz. 30.) 
főmunkatársa s vezérczikkezője volt; 
1883—84-ben a Pápai Lapokban jelentek 

meg egyes közleményei. Programmérte-
kezése : Szükséges-e nekünk magyarok-
nak a német nyelv tudása. (Pápai ref. 
gymnasium Értesítője 1884.) — Munkái: 
1. A pápa és világi uralma. Fehér-
templom, 1868. — 2. Lelki gyakorlatok 
kézikönyve. Bpest, 1888. (86 elmélkedés a 
szent Ignácz-féle rendszerben.) — Szer-
kesztette (Csáky Gyula gróffal) a Testvér 
cz. napilapot 1872. ápr. 20-tól június végéig 
névtelenül, melynek majdnem minden 
számában jelent meg politikai czikke; 
1876. jan. 3. alapította s negyedévig szer-
kesztette a Szabadkai Közlönyt. — Ál-
neve s jegyei : Halász Lajos, F —r, (y), 
s és (x-j-y) a Szabad Egyházban 1870—72. 

Szombathelyi püspökmegye Névtára 1887. — 
Tokody, E g y e t e m e s N é v t á r a 1801. és önélet-
r a j z i ada tok . 
Fischer I^ajos, Csanád egyházmegyei 

áldozópap. szül. 1854. aug. 12. Aracson 
Torontálmegyében ; tanulmányait atyja 
vezetése mellett otthon kezdette s folytatta 
Nagy-Becskereken, Szegeden és Temes-
várt, mire a gymnasium befejezte után 
a csanádi egyházmegyébe lépett és mint 
papnövendék a theologiát Bécsben és 
Budapesten végezte. 1887-ben fölszentel-
ték és a gyakorlati lelkészi pályán mű-
ködött. Egy kivégzés alkalmával lelki 
vigasztalásra lévén kirendelve, a nagy 
izgatottságtól szívbajt kapott és 1889. 
febr. 12. bele is halt. Minden szláv nyel-
vet beszélte. — Munkája: Duhovná ráná. 
Temesvár, 1887. (Bolgár imakönyv.) — 
Kéziratban 250 bolgár egyházi beszéde 
van a vingai plébánia levéltárában. 

Horváth Ignácz Könyvésze te 1887. — Szöl-
lössy Káro ly szives közlése . 
Fischer Lajos (nagy-szalatnyai báró) 

cs. és kir. főhadnagy . a 6. sz. huszár-
ezredben, F. Sándor báró és Serényi 
Erzsébet grófnő fia, szül. 1855. febr. 28. 
Páviában. Mint Afrika-utazó rövid idő 
alatt nagy tekintélyre emelkedett. Az 
1891. év őszén vezette a rabszolgaság 
ellen működő német társaság expeditió-
ját Zanzibárból a Victoria Nyanza tó 
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mellékére; 1892. ápr. 14. Ukerévébe uta-
zott ; máj. 12. lázba esett és nem sokára 
rá megvakult a jobbb szemére és pedig 
közvetlenül az expeditiónak az Ukéréve 
tóhoz érkezte előtt. De ezért minden 
erejével közreműködött az állomás föl-
építésénél ; máj. 22. azután egészen meg-
vakult, de annyira el is gyöngült, hogy 
ágyba kellett feküdnie; orvosságot nem 
akart bevenni, mert a chinin fokozta fül-
zugását, melyet különben is alig birt már 
kiállani. A láz jún. 3-ig tartott; néha 
fel is kelt ágyából, de már jún. 30. túl 
nem birta többé ágyát elhagyni, sőt gyak-
ran magánkívül volt, míg nem júl. 2. 
meghalt. Holttestét a Muauza közelében 
júl. 3. temették el; a koporsót zászlók-
kal díszítették föl és a gyarmati katonák 
sortűzzel kisérték sirjába. — Természet-
rajzi czikkei a Mittheil, des Ornith. Ve-
reins in Wien cz. gyűjteményben (1882. 
Schlussliste von 6. bis 14. October 1881. 
zu Pomogy, Beobachtungen am Neusiedler-
see, 1883. Ornithologische Beobachtun-
gen vom Neusiedlersse, Im Kapuvarer 
Erlenwalde, 1884. Notiz über zwei über-
winterte Staare, 1885. Herbst- und Win-
terbeobachtungen am Neusiedlersee und 
Hanság, Ein interessanter Enten - Bas-
tard, Ankunft von Motacilla alba in Han-
ság), a Vadászlapban (1887. A Hanság-
ból) ; egy Lóczy Lajoshoz intézett ma-
gyar levelét Njegeszi pr. Bukumbi 1892. 
máj. 5. közölte a Földrajzi Közlemények 
(1892); utolsó levelét pedig, melyet Höh-
nel osztrák-magyar sorhajó hadnagyhoz 
intézett, Hevesi L. a Fremdenblattban 
(1892. nov. 10. sz.) 

V. Nemzetségi Zsebkönyv I . 329. 1 . — -V. Könyv-
Szemle 1888. 22—23. 1. — Daday, M. Ál la t tan i 
Irodalom 1881—90. Bpest, 1891. 1.57. 249. 1. — 
Századok 1892. 8G5. 1. — Földrajzi Közlemények 
1892. 48. 367. 1. (Lóczy Lajos.) — Budapesti 
Hírlap 1893. 6. SZ. 

Fischer Lipót, bölcseleti doktor. Jézus 
társasági áldozópap, szül. 1703. márcz 
28. Bécsben; 1718. okt. 9. lépett a rendbe 
Előbb a szónoklattant és mennyiségtani 

tanította Bécsben, azután húsz évig pré-
dikált Passauban, Linczben, Pozsonyban, 
Sopronban és Bécsben, hol még könyv-
tárnok is volt és 1787. ápr. 11. meghalt. 
— Munkái: 1. Lob- und Dank-Red, 
da eine königliche Freye-Stadt Oeden-
burg für ihre siegreiche Befreyung von 
feindlicher Belägerung Gott dem Herrn 
deren Heerscharen in der Pfarr-Ivirchen 
des Heil. Michaelis feyerlichen Dank ab-
stattete. Dem 6. Tag des Jenners Anno 
1744. Oedenburg. — 2. Panegyricus S. 
Joanni Nepom. U. ott, 1744. — 3. Ruhm-
würdigste Thaten für Gott und das 
apostolische Reich dess Hochw. Herrn 
Emirici aus denen Grafen Eszterházy. . . 
Erzbischoffens zu Gran. . . Pressburg, 
1746. — Többi 23 munkáját, melyek kül-
földön jelentek meg, elősorolja Stoeger 
és De Backer-Sommervogel. 

Katona, História Critica XXXIX. 951. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 81. 1. — De Backer-Som-
mervogel, Bibliotheque de la Comp, de Jésus 
Bibliographie III . Bruxelles, 1892. 754. 1. — 
Petri k B i b l i o g r a p h i á j a . 

Fischer Márk. megválasztott nyilv. 
és főiskolai tanító Budapesten. — Mun-
kája: Magyarország történetei, kérdések-
és feleletekben. Az elemi és főtanodák 
számára. Pest, 1868. (2. kiadás. U. ott, 1870.) 

Kiss Áron, M. ííépisk. Tanitás Története 
373. 1. 
Fischer Mihály, Jézus-társasági ál-

dozópap. augsburgi származású volt; 
1659-ben Landsbergben lépett a rendbe ; 
169 Mől 1702-ig Augsburgban, Regens-
burgban és Ambergben működölt. Meg-
halt 1708. decz. 9. Elwangenben. Való-
színűleg Magyarországban is megfordult 
és prédikált. — Munkája : Danck-Predigt 
wegen der Victori bei Centa (Zenta) in 
Ungarn. Regensburg, 1697. 

Bibliotheca Principalis Eccles. et Monas-
terii Ord. S. Benedicti. Ratisbonae, 1748. 
I . 295. 1. — De Backer-Sommervogel, B ib l io-
graphie 757. 1. (hol többi munkái is föl 
vannak sorolva.) 

Fischer Mihály, népiskolai tanító. — 
Munkája: Kursgefasste Geographie Un-
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garns mit besonderer Rücksicht auf 
Südungarn. Für Volksschulen zusammen-
gestellt. Nagy-Szent-Miklós. 1891. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 

Fischer Miklós, ág ev. főgymnasiumi 
igazgató-tanár, szül. 1855. decz. 18. Eper-
jesen Sárosmegyében; a gymnasiumi 
tanfolyamot ugyanott végezte 1875-ben. 
Mint VIII. oszt. tanuló egyik kollégiumi 
tanárt egy hónapnál tovább helyettesített 
a IV—VI. osztályokban ; ezen kitüntető 
bizalom döntő befolyással volt jövő pályá-
jának megválasztásában. 1875—76-ban 
a budapesti József-műegyetemre iratko-
zott be s ugyanazon év okt. a Budán 
állomásozó II. hadmérnöki ezredbe mint 
önkéntes lépett, letette a tiszti vizsgát és 
1876. decz. 22. cs. kir. hadmérnöki had-
nagygvá lett. 1877—79-ben a budapesti 
egyetemen a mennyiségtan- és természet-
tudományokon kívül, bölcseleti előadá-
sokat is hallgatott. 1879. máj. mint tanár-
jelölt letette a tanári alapvizsgálatot és 
szept. az eperjesi ág. ev. kollégiumban 
Hazslinszky Frigyes igazgatót helyettesí-
tette a physikai s mathematikai tanórák-
ban és nem sokkal azután a báró Blom-
berg családhoz került nevelőnek Szilágy-
megyébe Gardánfalvára, hol 1880. júliusig 
működött; azon év aug. 9. az iglói ág. 
ev. főgymnasiumhoz választatott ideig-
lenes tanárrá ; 1881, aug. 14. a tanári 
oklevelet megszerezvén a próbaév eltel-
tével rendes tanár lett. Hadgyakorlatait 
a cs. és kir. hadmérnöki csapatoknál 
Bécsben 1882. nyarán és Prágában 1883. 
nyarán teljesítette, mely idő alatt sűrűn 
hospitált e két város kiváló középiskolái-
ban és közmívelődési intézeteiben kiegé-
szítette tanulmányait. A felekezeti és köz-
ségi tanároknak Budapesten 1888. júl. 9. a 
tanügyi kormány által létesítendő nyug-
díjintézet érdekében tartott országos érte-
kezlete őt bízta meg, hogy egy küldöttség 
élén tolmácsolja az értekezlet kérelmét 
a közoktatási miniszter előtt. Tanulmány-
utakat tett Ausztriában, Szász- és Bajor-

országban. Nyolcz évi tanári működés 
után az intézet igazgatói tisztével bíza-
tott meg. Az egyház az 18J1. tiszavidéki 
egyházkerületi közgyűlésen megválasz-
totta a kerület tanácsbirájává ; a magyar-
országi Kárpát-egyesület 1891. aug. 3. 
megtette központi ügyvivő alelnökévé. 
— Czikkei az Országos Tanáregylet Köz-
lönyében (1888. A középiskolai tanárok 
segélyszövetkezete, 1889. Az országos köz-
oktatásügyi tanács szervezete, mindkettő 
az Egyetértésben is az illető év júl. 7. 
és júl. 14. sz.. 1893. Az egységes közép-
iskola, a tiszakerület ág. ev. püspöki 
hivatalnak megbízásából, kivonatosan); a 
Magyarországi Kárpát-egyesület Évköny-
vében (1891. A hő csökkenése magasabb 
légrétegekben.) — Kéziratban: A tudás 
formái; A testek fajmelegének meghatá-
rozására vonatkozó tudományos mód-
szerek kritikai tárgyalása és A négyzetes 
egyenletek rendszere. — Szerkeszti 1890 
óta az iglói ág. ev. főgymn. Értesítőjét. 

iV. Társadalom 1893. 1. sz. a rczk . és önélet-
r a j z i ada tok . 

Fischer Náthán. L. Halász Nátán. 
Fischer Péter, orvos-sebészeti műszer-

gyáros Budapesten, fővárosi képviselő, 
a franczia Académie Nationale tagja és 
több érdemjel tulajdonosa. Meghalt 1883. 
nov. 30. Budapesten 52. évében. — Mun-
kái : 1. A legszükségesebb sebészi esz-
közök név- és árjegyzéke. Pest, 1861. 
— 2. A poroplastikus nemez füzönyök 
alkalmazása a gerinczoszlop elferdülései-
nél. Bpest. 1882. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — ill. Könyvészet 1882. 
és gyász je len tés . 

Fischer Sámuel, megvizsgált rabbi. — 
Munkája: Egy komoly szó hazánk izra-
elitáinak magyarosodása érdekében. Pest, 
1863 

Petrik Könyvészete . 

Fischer Samu. amerikai kivándorolt 
magyar, ki a Fővárosi Lapokba tárczá-
kat irt New-Yorkból (1873—75.), Texas-
ból (1874.) és Philadelphiából (1876-77.) 
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Fischer Samu. L. Révész Samu. 
Fischer Sándor, takarékpénztári tiszt-

viselő, a Petőfi-társaság tiszt, tagja. F. 
Jakab tekintélyes bőrgyáros és Graeffl 
Mária fia, szül. 1853-ban Budán. Atyja 
1855. decz. 16. elhalálozván, az anya 
fiát a legjobb nevelésben részesítette ; hat 
éves korában már bevégezte elemi isko-
láit ; ekkor egy 48-as honvédet kapott 
nevelőül, ki a fiút magyar szellemben 
nevelte és megtanította őt magyarúl; e 
mellett megtanult francziául és angolúl, 
úgy hogy e nyelveken tökéletesen irt és 
beszélt; hozzávette később az olasz nyel-
vet is. A kereskedelmi akadémián bevé-
gezte tanulmányait és külföldre ment. 
utazott Német- Olasz- és Francziaország-
ban ; hosszabb ideig tartózkodott Német-
országban. Miután a család társalgási 
nyelve német volt, a magyar nyelv gya-
korlásától elesett. Hazájába visszatérvén 
az egyesült budapesti fővárosi takarékpénz-
tár tisztviselője lett. Korán feltámadt benne 
az irodalom iránt érzett nagy lelkesedése 
s meleg vonzalma; Lessing. Goethe s 
Heine mellett, a hazai költők közül kü-
lönösen Madách és Petőfi voltak azok, 
a kik mélyebben hatottak reá és ezt a 
két költőt alaposan tanulmányozta is. 
F. a legjobb nevű Írókkal benső barát-
ságban állott és felolvasásokat is tartott 
a budai Polgári körben. Három hónapig 
tartó betegsége (nyelvrák) ideje alatt jól 
tudta, hogy napjai megvannak számlálva, 
erre mutat az a levél is, melyet Jókai-
hoz intézett (Főv. Lapok. 1888. II.); nagy 
művének utolsó fejezeteit már kimond-
hatatlan fájdalmak közt irta lázban, resz-
kető kezekkel; utolsó öröme volt mun-
kájának megjelenése s a Petőfi-társa-
ságba tiszt, tagnak megválasztatása. Meg-
halt 1888. nov. 25. Budapesten 35. évé-
ben. — Munkái: 1. Die Tragödie des 
Menschen. Dramatische Dichtung. Nach 
Eduard Paulay's Bühnen bearbeitung 
übersetzt. Bpest. 1886. — 2. PetöfVs 
Leben und Werke. Eingeführt von 

Maurus Jókai. Mit dem Porträt von 
Alexander u. Julie Petőfi, drei Hand-
zeichungen von Petőfi, einem autographi-
schen Blatte in Facsimiledruck und einer 
Copie der Zwölf Punkte des ersten cen-
surfreien Presserzeugnisses in Ungarn. 
Leipzig 18ö9. (Ism. Főv. Lapok 1888. 
196. 280. 281. sz.. P. Napló 241., Egyet-
értés 243.. Alföld 205.. Erd. Hiradó 212., 
M. Salon X. Egyet. Phil. Közlöny 1889. és 
Ungar Revue. A német és franczia sajtó 
is osztatlan elismerettel fogadta. Munkájá-
nak magyar kiadása, melynek költségeire 
F. L. 10,000 frtot hagyott, ezen czímmel je-
lent meg: Petőfi élete és munkái, ford. Tol-
nai Lajos. Bpest, 1889. Ism. Vasárn. Újság 
48. sz. Egyet. Philol. Közlöny 1890. sat.) 

1 8 8 8 : FÖD. Lapok 281. 327. s z . Pesti Napló 
326. 327. s z . Egyetértés 327. SZ. Vasárnapi Újság 
49. SZ. Pester Lloyd 327. Sz. — Nemzet 1888. 
327. s z . 1889. 7. s z . ( T o l n a i L a j o s e m l é k -
b e s z é d e . ) — Petőfi Muzeum 1889. — Corvina 
1892. 33. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fischer Simon, unitárius lelkész és 
tanár, colbergi pomeraniai származású 
volt, mint munkájának előszavában (1599. 
decz. 21.) említi. A kolozsvári iskolában 
rhetorikát és arithmetikát tanított, Cicero 
oratióját pro Milone magyarázta, s néhai 
Molnár Gergely Dialecticáját is kezdte 
magyarázni. — Munkája: Dialectices 
Praecepta breviter ac Methodicé in Schola 
Claudiopolitana Studiosis proposita, tri-
busque libris distincta. Claudiopoli. 1599. 
A könyv végén: Disputationes aliquot, 
Doctrinam de Praedicamentis et Praedi-
cabilibus, ut vulgo traditur, ex Aristote-
lis et aliorum Dialecticorum scriptis de-
sumptam, et compendiosa facilique me-
thodo congestam conplectentes, exercitii 
gratia in Gymnasio Claudiopolitano ad 
examinandum et ventilandum propositae. 
(Ma ismeretlen.) 

Szabó Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I I . 81. 1. 
Századok 1892. 313. 1. 

Fischer Simon, izraelita főelemi- és 
vallástanító Budapesten. — Munkái: 1. 
Magyar nyelvkönyv föladatokkal, kidol-

t 
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gozott és elemzési mintákkal. Gyakorlati1 

tanmód szerint népiskolák számára. Pest, 
1871. (2. kiadás. 1873. 4. kiadás. 1879. j 
5. jav. kiad. 1882. 6. jav. kiadás. 1887. 
Bpest.) — 2. Bibliai történet izraelita 
népiskolák számára. U. ott, 1883. — 
Szerkesztette az Izraelita Lapokat Buda-
pesten 1874. szept. 10. és 25.; ezen két1 

számmal megszűnt. 
Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1879. 1882—83. 

1887. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M. 
Népiskola i t an í tás tö r téne te 318. 1. 

Fischhof Adolf, orvosdoktor, F. József 
és Löwy Rozalia fia, szül. 1816. decz. 8. 
Ó-Budán. hol atyja jómódú kereskedő 
volt; 12 éves koráig gondos nevelésben 
részesült; ettől fogva szülei átköltöztek 
Pestre, sorsuk rosszabbra fordult s a 
14 éves fiú leczkeadással volt kénytelen 
szülein segíteni. Az V. gymnasiumi osz-
tályban feltűnt már egy latin chriájávál 
és a VI-ban egy sapphói ódájával, melyet 
tanulótársai ki is nyomattak és zenére 
tettek. 1836-ban befejezte philosophiai 
tanulmányait és zsebében 10 frttal Bécsbe 
ment, hol az orvosi tudományokat hall-
gatta ; 1844 ben szigorlatot tett, azután 
az ottani közkórházban másodorvos volt 
és 1848. márcz. 13. a bécsi mozgalmak-
ban az általános figyelmet magára vonta, 
az országház előtt az ő szava volt az 
első szabad szó Ausztriában; a bécsi 
tanulók küldöttségével Pozsonyba ment. 
A közbiztonsági választmányban vezér-
szerepet vitt. Midőn a birodalmi gyűlés 
megalakult, ő a matzleinsdorfi kerületet 
képviselte és a császár visszatérése és a 
halálbüntetés eltörlése mellett szónokolt; 
aug. 5., 25., 29., okt. 6. és 9. is felszó-
lalt különböző ügyekben, különösen a 
robot eltörlése s Latour megmentése tár-
gyában ; 1849. jan. 8. szintén beszélt 
Pinka képviselő felszólalása ellen. Kép-
viselői működése alatt a belügyminisz-
tériumban mint miniszteri tanácsos is 
volt alkalmazva és Galicziába,hol a kolera 
kiütött, utazott. Később ezen állásáról 

lemondott. A kremsieri birodalmi gyűlés 
föloszlatása után (1849. márcz. 7.) elfog-
ták és csak három negyed év múlva 
bizonyítékok hiánya miatt szabadságba 
helyezték. Ezentúl orvosi gyakorlatot foly-
tatott Bécsben. Az alkotmányos élet fel-
támadásakor ismét a publicistikai pályára 
lépett, a dualistikus állam és a magyar 
kiegyezés mellett i r t ; utolsó nyilvános 
föllépése volt, midőn Ausztria érdekében 
a népbéke és a cseheknek a németekkel 
kibékítése mellett küzdött. Meghalt 1893. 
márcz. 24. Emmersdorfban Klagenfurt 
mellett. — A Magyarországgal folytatott 
alkudozások idején a P. Lloydban is szá-
mos czikke jelent meg, melyekben a ki-
egyezési javaslatokat birálta. — Munkája: 
Oesterreich und die Bürgschaft sei-
nes Bestandes. Politische Studie. Wien. 
1869. — Ungerrel együtt egy röpiratot 
tett közzé a magyar kérdés megoldásáról 
és ezenkívül még több röpirata és czikke 
jelent meg Bécsben. — Arczképe: kő-
nyomat Kriehubertől. nyomt. 1848-ban 
Höfelich J. Bécsben, rézmetszet (Zeit-
genossen. N. F. XVII. sz. hely és év n.) 

Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n IV. 253. 1. — 
Belh-El I I I . 1860. 77. 1. — Vasárnapi Újság 
1875. 50. sz . a r c z k . — Zalka. László, G y ő r i 
p a p n e v e l ő in téze t k ö n y v t á r á n a k Czímjegy-
z é k e . — 1893: Pesti Napló 1893. 88. SZ. Egyetértés 
83. SZ. Ueber Land und Meer 29. s z . a r c z k . 

Fischhof Igndcs Vilmos, orvosdoktor, 
előbbinek testvérbátyja, szül. 1814. szept. 
7. Ó-Budán; középiskolai tanulmányait 
Pesten és az orvosiakat a bécsi egyete-
men végezte ; ugyanott orvosdoktor lett. 
Priesnitz életében (1846.) hosszabb időt 
töltött Gräfenbergben a hidegviz-gyógyá-
szat tanulása végett; innét visszatért 
Bécsbe s mint alorvos alkalmazást nyert 
a nagy közkórházban, honnan a lunkányi 
hidegvíz - gyógyintézethez hivatott meg, 
melyet hat évig igazgatott. Egyidejűleg 
téli vizgyógvintézete volt a pesti páva-
szigeten. Kitelvén a szerződése, 1856-ban 
végkép Pestre jött és vizgyógyintézetet 
rendezett be tulajdon kertjében, mely a 
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városligeten túl levő Hermina-kápolna 
szomszédságában, melyet 1888-ig kezelt 
és 1892-ben a magyar kormány vett meg; 
annak helyén lesz az országos vakok 
intézete. — Czikket irt Szliácsról az 
Ungarba (1846. 118. 119. sz.), a Zeit-
schrift für Natur- und Heilkundeba (1851. 
Die Naturheilanstalt zu Lunkány und 
der dortige Heilapparat). — Munkái: 1. 
Sslidcs das Pyrmont Ungarns; wie es 
wirkt und wie es angewendet werden soll. 
Ein Leitfaden für practische Aerzte und 
alle Jene, die sich der ausgezeichneten 
Szliácser Heilquellen mit gutem Erfolge 
bedienen wollen. Auf Erfahrung gegründet. 
Pesth, 1847. — 2. Bericht über das hydri-
atische Verfahren in der Kaltwasserheil-
anstalt zu Lunkány und der hydropathi-
schen Winterheilanstalt in Pest. U. ott, 
1855. (Különny. a Zeitschrift für Natur-
und Heilkunde-ból.) 

Vasárnapi Újság 1858. 25. SZ. ( V i z g y ó g y -
intézete, I v á n k a Imrétől . ) — Szinnyei Köny-
vészete és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Fiszter Máté, kapuczinus rendi szer-
zetes és a pesti rendház hitszónoka. — 
Munkája : Ave f Maria Neuer Leitstern 
auf der Bahn des Heils oder Regeln und 
Andachtsübungen für die Vereinsmitglie-
der des schmerzhaften Rosenkranz Ma-
riens. Pest, 1860. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus p r o 
a n n o 1843—44. Budae , 1253. 1. — Petrik Bib-
l iograp l i i á ja . 

Fitkowini András, ág. ev. lelkész, 
báthi, hontmegyei származású; 1642. 
márcz: 18-tól a vittenbergai egyetemen 
tanult. — Munkája: Be justificatione 
hominis peccatoris coram deo; praes. 
D. Casparo Kirchmaiero. Vittebergae, 1697. 

Barthalomaeides, Memoriae U n g a r . 136. 1. 
— Figyelő XVII. 390. 1. (Fabó.) — M. Könyv-
Szemle 1879. 152. 1. 

Fitos Pál, ev. ref. lelkész és tanár, 
abonyi papból lett 1837-ben nagy-kőrösi 
professzorrá és itt működött 1854-ben tör-
tént haláláig. — Munkái: 1. Az erkölcsi-
ség és ennek próbakövei. Pest, 1837. 

(A h. h. nagy-kőrösi iskola örömünnepe, 
midőn 1837. ápr. 16. nt. Fitos Pál ur 
mint philologiai professzor tanítói hiva-
talába belépett cz. munkában, mely F. 
értekezésén és egy pár alkalmi éneken 
kívül, Bakos Ambrus iskolai beszédét is 
tartalmazza.) — 2. Gyászbeszéd. Kecs-
kemét. 1842. (Halotti beszédek, melyek 
néhai főtiszt, id. Báthory Gábor urnák, 
a helv. hitv. dunamelléki egyházkerület 
superintendensének utolsó tisztességtétele-
kor N.-Kőrösön 1842. évi télutó 15. tar-
tattak cz. munkában Polgár Mihály és 
Tatai András beszédeivel együtt.) 

Toldy Bibliogr. (Tud. T á r 1838. 399. 1.) — 
Uj M. Athenás 134. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Fitter Ádám, bölcseleti s theologiai 
doktor. Jézus-társasági áldozópap és aka-
démiai rector, szül. 1679. febr. 8. Hrus-
són Nyitramegyében, nemes szülőktől; 
Nagyszombatban tanult, hol az ág. ev. 
vallásról a katholika egyház kebelébe 
tért és 1696-ban a rendbe lépett; miután 
tanulmányait befejezte, bölcseleti s the-
ologiai doktorrá avatták. Több helyen 
tanította a philosophiát és a hittant; 
azután Kolozsvárt (1715), Kassán és Nagy-
szombatban működött; utóbbi helyen a 
rendháznak és az akadémiának (1733.) 
rectora volt. Később Erdélybe ment hit-
téritőnek és 400 görög papot nyert meg 
a r. kath. egyháznak ; az üresedésbe jött 
püspöki széket egy évig töltötte be. Végső 
éveiben a nagyszombati rendházat kor-
mányozta s 1741. nov. 11. Szent-Györ-
gyön Pozsonymegyében meghalt. Kazi 
Ferencz Elogiumot irt róla Posthuma 
Memoria cz. munkájában ; Gyalogi János, 
Vargyas István és Bartakovics József 
pedig költeményekkel dicsőítették emlé-
két. — Munkája: Carolus I. superatis 
aemulis Hungáriáé rex electus. Tyrna-
viae, 1712. (Iskolai dráma.) 

Katona, His tór ia Cri t ica XXXVIII. 860. 1. 
— Fejér, His tór ia Academiae 59. 1. — Pauler 
Tivadar, Egye tem rec tora i és cancel lára i 15.1. 
— Stoeger Scr ip tores 82. 1. 
Fittler Kamill, iparmúzeumi őr, szül. 
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1853-ban Tatán (Komáromm.); közép-
iskoláit ugyanott, Budán és Bécsben, 
a műegyetemet pedig Zürichben végezte, 
hol 1874-ben építészeti oklevelet szer-
zett. 1876-tól 1883-ig Párisban tartózko-
dott és részint praktikus építészettel fog-
lalkozott, részint az Ecole des Beaux-
Artsban dolgozott, hol pályaterveivel 
többször dicséretet szerzett. 1883 - ban 
Budapestre jött. 1888-ban kinevezték az 
iparművészeti múzeum őrévé. 1893-ban 
a magyar mérnök- és építész-egylet titká-
rává választotta. — Irodalmilag a képző-
művészet összes ágaival és az iparművé-
szettel foglalkozik; nagyobb czikkei a 
Budapesti Hírlapban (1884. Az uj ország-
házról, 1887. 306. sz. Az Arany-szobor 
pályamunkái, 1890. Budapest modern 
építkezése, 1891. 83. sz. A szabadság-
harcz-szobor, Az iparművészeti múzeum 
pályatervei, 1892. A városok és terek 
ünnepies díszítéséről, 1893. 177. sz. Az 
ezredéves kiállítási pályatervekről, Az 
iparművészeti múzeum párizsi szerze-
ményeiről, A budavári plébánia-templom-
ról, A kiállítási pályatervek és évenkint 
egy-két czikk a képzőművészeti kiállítá-
sokról, sat.); a Művészi Iparban (1889. 
A párizsi világtárlat építészete sat.); a M. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében 
(1893. Az ezredéves kiállítás helye, 1893. 
Az új épület terének rendezése sat.); a 
Budapesti Szemlében (1893. A képző-
művészeti társulat téli műtárlata). Ezen-
kívül számos iparművészeti kérdést tár-
gyaló czikk az említett lapokban és a 
M. Mérnök- és Építész-Egylet Heti Érte-
sítőjében. A Pallas Nagy Lexikonának 
építészeti czikkeit irja. 

Önélet ra jz i ada tok . 

Fit t ler Octáv. L. Hangai Octdv. 
Fitz Jóssef, orvosdoktor, oraviczai. 

krassómegyei származású. — Munkája: 
De erysipelate spurio. Dissert. inaug. 
Pestini, 1836. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fizély Frigyes János, ág. ev. lelkész. 

F. János ág. ev. lelkész és Kovalszky 
Katalin fia, szül. 1823. szept. 3. Tiszolczon 
Gömörmegyében ; 1826—36-ig Sajó-Ka-
zán és 1846-ig Csetneken nevelkedett; 
ezen idő alatt 3—3 évig Sajó-Gömörön 
és Rozsnyón, kettőig Lőcsén tanult, hol 
a görög, héber és angol nyelvvel is fog-
lalkozott ; végre Eperjesen a jogot és 
theologiát végezte s 1846-ban a candida-
ticum-vizsgát letette. Atyjának halála 
(1846. okt. 15.) után a csetneki ág. ev. 
egyház által annak helyére választatott 
magyar hitszónoknak és az akkor még 
létező algymnasium tanárának. 1848. ápr. 
7-től a jenai egyetemen Rückert, Schwarz 
és Wolf előadásait hallgatta s az akkor 
virágzó Stoy-féle paedagogiumban mű-
ködött. A nyári félév után. a magyar 
kormány felszólítására ő is haza jött és 
a csetneki völgyben Nagy-Szlabos köze-
lében fekvő papírgyárból létesített kis 
ágyúgolyó - öntődében rótta le hazafiúi 
kötelességét. 1849. okt. Lökösházán kán-
tor-tanító lett; 1851-ben az eperjesi tót, 
1853-ban a nyíregyházi tót magyar, 1858-
ban pedig az eperjesi német-magyar egy-
ház meghívását fogadta el. Nyíregyházán 
a középelemi fiosztályban tanítással és a 
templomban orgonálással foglalkozott és 
Juhász Kálmán társával egy tudományos 
könyvtárt is alapított; Eperjesen (1858— 
62-ig) mint elemi tanító, kántor és ének-
tanár a gymnasiumban működött. 1862 
őszén veszélyes légcső baja miatt eddigi 
tisztét a komlós-keresztesi lelkészi állo-
mással kellett felcserélnie, honnét 1869-
ben Abosra (Sárosm.) tétetett át, hol je-
lenleg is működik. — Czikkeket irt a 
Vasárnapi Újságba (1853—58. B. jegy alatt 
és 1868-ban: Egy hazai jeles orgona-
készítő. Kirner Vilmos, saját neve alatt.) — 
Munkája : Képek Abos egyházközségének 
múltjából. Újjászervezésének százados ün-
nepén az 1887. szept. 18. tartott hála-
ünnepély emlékére. Eperjes, 1887. (10 
fényképpel. Binder Károly eperjesi taní-
tóval együtt. A tiszta jövedelem a torony-

17. ív sajtó alá adatott 1893. nov. 3 
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és harang - alap javára fog fordíttatni. 
Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) 

Hürk József, Sáros-Zempléni ev. esperesség 
tör téne te . Kassa , 1885. 325. 1. — Eperjesi 
l.apok 1887 . 39 . SZ. — Sárosmegyei Közlöny 
1887. 39 . SZ. Kassa-Eperjesi Értesítő 1887 . 108. 
110. sz. — Hlokos Gyula, Magyaro r szág tanulói 
a j é n a i egye t emen . Bpest , 1890. 112. 1. és 
önéle t ra jz i ada tok . 

Fizely János, ág. ev. lelkész, szül. 
1786-ban Alsó-Káinokon Turóczmegyé-
ben, szegény földmivelő szülőktől, kiktől 
örökségül csak egy bibliát kapott; Lőcsén 
és Pozsonyban a lelkészi pályára készült. 
1812-ben a neczpáli (Turóczm.) nemes 
ifjak nevelőintézetében kezdett működni: 
hét év múlva a tiszolczi felsőbb iskola 
vezetésére hivatott meg; itt szintén hét 
évig igyekezett érvényt szerezni az újabb 
paedagogiai eszméknek. 1826-ban Sajó-
Kazára (Borsodm.) ment lelkésznek, hol 
minden negyedik vasárnap tartott magyar 
isteni tiszteletet; ott létének utolsó évei-
ben azonban már három egymásutáni 
vasárnap a magyaroknak és csak a 
negyediken a tótoknak. 1850-ben Cset-
nekre kapott meghívást mint magyar 
lelkész, egyszersmind az akkor még ott 
létező grammatikai és syntaxis osztály-
nak tanára volt. Meghalt 1846. okt. 15. 
— Mint a Solennia tudományos egye-
sület tagja, az őszi közgyűlésen felolva-
sást tartott az olvasás-tanítás czélszerűbb 
voltáról, mely a Solennia cz. évkönyv 
XIII. foly. megjelent. — Munkája: Menssj 
Slabikár, Lőcse. 1823. (és Besztercze-
bánya, 1826. Lőcse, 1836. E kis úttörő 
munka azért nevezetes, mert hazánkban 
az elsők egyike ismertette meg a hangoz-
tató mód szerint való olvasást a Pozsony-
ban 1804 és 1836-ban megjelent Paulini-
féle Slabikár mellett; ez volt az első, 
mely a latin és német olvasásra vezető 
toldalékok helyett a magyar olvasásra 
fokozatosan előkészítő toldalékokat mel-
lékelt.) 

F i á n a k F. F r i g y e s n e k szives közlése . 

Fladung, J. A. — Munkái: 1. Versuch 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar í rók III. 

über die Kennzeichen der Edelsteine und 
deren vortheilhaftesten Schnitt. Zum 
Theile nach der Beschreibung des Museums 
des Herrn De Drée, mit Abänderungen 
und Vermehrungen. Nebst einem Ver-
zeichnisse und einer Abbildung der aus-
gewählten Edelstein-Sammlung des Herrn 
J. F. von der Null. Pesth, 1819. — 2. 
Korompa. Hely n., 1829. (Német költe-
mény.) — 3. Kurser Abriss der Seelen-
und Denklehre als Versuch einer popu-
lären Psychologie und Logik für weib-
liche Jugend. In 12 Abenden gesprochen. 
Tirnau, 1844. Két rész. — 4. Versuch 
populärer Vorträge über Astronomie 
ohne Berechnungen. Als Fortsetzung der 
Physik für junge Damen. Gehalten in 
den Anlagen von Felsö-Lendva. Mit 6 
Sternkärtchen und eingedruckten Holz-
schnitten. Wien, 1845. 

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

Flamizer (Flami tser) Miklós, cs. had-
biró. — Munkája: Ungarische Libertiner. 
Herbipoli, 1688. (Ezen munkájában irja, 
hogy a magyarok nem űznek ipart és 
kereskedést, nem járnak külföldre tanulni, 
katonáskodni, hanem otthon lebzselnek 
és elégedetlenkednek ; az országban nin-
csen drágaság ; a föld kitűnő és termé-
keny, a nép tehát nem kénytelen dol-
gozni, hanem dőzsöl és eszem-iszommal, 
henyéléssel tölti idejét; az urakban nagy 
az ambitió sat.) 

Bibliotheca Windhagiana. Yiennae , 1733.607.1. 
és d r . Márk i Sándor sz ives közlése. 

Flamm Markus, a vágujhelyi (Nyitra-
m.) zsidó-hitközség jegyzője. — Munkája: 
Momente aus der Installation zum 
Obergespann des löblichen Neutraer Co-
mitats. nebst einer kurzen biographischen 
Skizze. . . des Aloys Freiherrn Mednyán-
szky v. Medgyes. Pressburg, 1839. (Ma-
gyar és német beszédek és alkalmi köl-
temények.) 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Flaskár János, győr egyházmegyei 
ádozópap ; 1853-ban szentelték föl misés-

18 
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pappá; 1855—58-ig a győri főreáliskolában 
hittanár volt, azután plébános lett Szili-Sár-
kányban, hol 1879. márcz. 12. meghalt 49. 
évében. — Programmértekezése : Őszinte 
iránytű az üdvös haladás felé (Győri fő-
reáliskola Programmja 1857.) 

Lasz Samu, Győri m. k i r . á l lami főreál-
iskola tör ténete. Győr, 1889. 90. 91. 99. 1. és 
gyász je len tés . 
Flatt Ágoston, uradalmi ügyvéd és 

Székesfehérvár törvényhatóságának bi-
zottsági tagja, hol 1885. jan. 22. meg-
halt 62. évében. — Munkája: Skandi- j 
ndviai emlékek. Uti rajzok. Székesfehér-
vár, 1883. (Ism. Földr. Közlemények 1885.); 

Gyászje lentés . 
Flatt Endre (alföldi), főispánja Új-

vidék sz. kir. városnak, a III. oszt. vas-
koronarend vitéze s a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa. Meghalt 1885. 
okt. 20. Újvidéken 70. évében. — Szer-
kesztette a Temesvarer Zeitungot 1852-
től 1857. jan. 31-ig. 

M. Hírlap 1851. 651. sz. és gyász je l en té s . 
Flatt Károly (alföldi), uradalmi kor- i 

mányzó főtiszt, szül. 1853. jan. 10. Szeg-
zárdon Tolnamegyében ; a gymnasiumot I 
Székesfehérvárt végezte s 1871-ben József 
főherczeg alcsúthi uradalmába került 
mint gyakornok, hol egy évet töltött. 
1872—74-ben a magyar-óvári gazdasági i 
akadémián végezvén tanulmányait, ismét j 
az alcsuthi uradalomba jött, hol 1876 
végéig működött. Ekkor gróf Zichy Jenő 
meghívására, ennek biharmegyei rév-
lugosi uradalmához ment, melynek 1878 
óta kormányzó főtisztje. Herbarium euro-
peuma a 7000 fajt és botanikai szakkönyv-
tára az 1500 kötetet meghaladja. — Már 
kora ifjúságától fogva kiváló hajlammal 
a botanikához vonzódott. Czikkei az Er- | 
dészeti Lapokban (1886. A Syringa Josi-
kaea Biharban, Melyik a Syringa-cserje 
leghelyesebb magyar neve ? 1887. A Sy-
ringa Josikaea Jacq. fii. faji önállóságá-
ról. 1888. Az északi Egyesült államok 
tölgyei, A hazai fenyvek magyar nevei, 
(a Term. Közlönyben is), 1889. Akáczunk 

neve és eredete); a Növénytani Lapok-
ban : 1889. A Pirus salicifolia hazánk-
ban ; a székesfehérvári Szabadságban : 
1889. 107. sz. Ercsi Scleranthus-fajai; 
Megemlékezés dr. Tauscher Gyuláról; a 
Verhandlungen des Siebenb. Vereins. Her-
mannstadt. 1890. Briefe über die Syringa 
Josikaea Jacq. fii.; a Természettud. Köz-
lönyben : 1891. Régi magyar növény-
nevek. 1892. Pótfüzet. A szittya bárány-
ról. De Candolle, A termesztett növények 
eredete cz. czikhez, 1893. A szerb tövis 
őshazája; a new-yorki Garden and Fo-
restben: A Syringa Josikaea bibliographi-
ája ; a Kertészeti Lapokban: 1892. A 
kerti tulipán története. — Munkái: 1. A 
nagyváradi Püspök-fürdő Lotos-virágai 
(Nymphaea thermalis, DC.), Nagyvárad, 
1886. — 2. Védelem a magyar Lotos-
virágnak! U. ott, 1886. (Különnyomat 
a Nagyváradból.) — 3. A pázsit-félék 
rendszere. Bentham George után angol-
ból ford. Bpest, 1886. — 4. Herbarium 
C. de Flatt. Nagyvárad, 1890. — 5. A 
dohánytól a pipáig. Irodalomtörténeti 
tanulmány. Bpest, 1890. (Különnyomat 
a M. Dobányujságból.) — 6. A mi tün-
dér-rózsánk. Nagyvárad, 1891. (Külön-
nyomat a Nagyváradból.) — 7. C. de 
Flatt Bibliotheca botanica. Székesfehér-
vár, 1891. és Pars. II. III. IV. Nagyvárad, 
1892—93. — 8. A Josika-fáról. (Syringa 
Josikaea, Jacq. fii.) U. ott. 1891. (Külön-
nyomat a Nagyváradból.) — 9. Az or-
gona-fa jubileuma. U. ott, 1891. (Külön-
nyomat a Nagyváradból.) 

M. Könyvészet 1886. — C. de Flatt, B i b i . 
Botanica és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Flechner Gáspár, ág. evang. lelkész, 
brassói származású ; először Riomfalván 
(Reichesdorf) volt prédikátor ; 1594-ben 
Eczelre (Hetzelsdorf) Medgyesszékbe ment 
lelkésznek; innét Sályba (Schall) távo-
zott ; 1607-ben ismét visszatért Eczelre, 
hol 1624. ápr. meghalt. 1614-ben fő-
dékánná és 1615-ben a káptalan leg-
idősbjének választották. — Munkái: 1. 
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Vita Juliani Apostatae, Imperatoris Roma-
norvm uicesimi noni, ex ecclesiasticis 
scriptoribus excerpta . . . Coronae, 1580. 
{Ezen elegiai költeményt Huet Albert 
szász ispánnak és szebeni királybírónak 
ajánlotta.) — 2. Ionae Prophetae His-
tória, continens exemplum verae poeni-
tentiae, non solum consideratione. verum 
«tiam imitatione, hac praecipue ultimi 
Saeculi tempestate dignissimum, reddita 
Elegiaco Carmine . . . Cibinii, 1594 

Seiverl. N a c h r i c h t e n 92 . 1. — Provincial-
Jilätter I I I . 204. 1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r -
Lexikon I. 331. 1. (Nevét h ibásan í r j a F lech t -
u e m e k . ) — Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r 
I I . 41. 68. 1. 
Flechtenmacher Keresstély. gymna-

siumi tanár, szül. 1785. szept. 24. Brassó-
ban, hol atyja kőmivesmester volt; a 
gymnasiumot és bölcseleti osztályt szülő-
városában végezte s ugyanott a városi 
tanácsnál 1806-ban mint titkárt alkal-
mazták, 1808-ban pedig levéltárnoknak 
.nevezték ki ; ezen hivataláról 1811-ben 
lemondott és a jogi tanulmányokra Bécsbe 
ment. Innét 1813-ban a moldvai kormány 
meghívta jogtanácsosnak Jassyba, hol 
Kalimachi Károly fejedelem elnöklete 
alatt a Laskar testvérekkel és Stourdza 
Györgygyei együtt a polgári jogi codexet 
készítette, mely Kodika lui Kalimachi 
cz. 1814-ben megjelent. Ezen munkálatait 
Kalimachi 1819. febr. 28. és Stourdza Mi-
hály György 1838. nov. 22. kiadott rende-
leteikben méltatták. 1828-ban a moldvai 
iskolai reform alkalmával Jassyban a 
gymnasium és seminarium latin nyelv taná-
rává neveztetett ki; megelőzőleg Stourdza 
Mihály György fejedelmet a német és latin 
nyelvre tanította. Ezenkívül mint jogi taná-
csos a moldvai törvénykezésből előadáso-
kat tartott oláhul. 1835. márcz. 17. érde-
mei elismeréseül a fejedelem a kaminari (a 
bojárok negyedik osztálya) moldvai neme-
sek rangjába emelte. Később mint munka-
képtelen nyugalomba vonult és meghalt 
1843. máj. 13. — Munkái több füzeteken, 
német és rumén költeményeken és 1838- i 

ban Stourdza fejedelemhez irt és Jassyban 
megjelent alkalmi költeményén kívül: 
1. Kodike polititsaske . . • Jassy. 1817. 
(Moldvai polgári törvénykönyv. Ism. a 
Wildner-féle bécsi Der Jurist 1847.) — 
2. Codice civile . . . (Ezen négy kötetes 
munkára 1838. szept. hirdetett előfizetést; 
váljon megjelent-e, Trausch nem tudja, 
csak a czímét és beosztását közli.) 

Trausch. Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 327. 1. 

Flegmann Miksa, orvosdoktor, szül. 
1827-ben; orvosi oklevelet 1850-ben nyert 
Bécsben, mire Nyíregyházán telepedett 
le. hol kir. törvényszéki orvos volt és 
1887. márcz. 4. meghalt. — Czikkei az 
Ung. med.-chiurg. Presseben (1866. Ueber 
Diabetes insipidus) és az Orvosi Heti-
lapban (1872. Az Addison-féle kórról.) 

Oláh Gyula, Magyarország közegész ségügy i 
S t a t i s t i k á j a 285. 1. és gyász je len tés . 

Fleischer Antal, vegyészeti doktor és 
egyetemi tanár, F. Bernát kereskedő fia, 
szül 1845. júl. 19. Kecskeméten; közép-
iskolai tanulmányait az ottani ev. ref. 
főgymnasiumban végezte. Gyógyszerész 
akart lenni, azért atyja Gallé Emil gyógy-
szerészhez adta Kecskemétre, hol két 
évet mint gyakornok és egyet mint segéd 
töltött; 18 éves korában Budapestre jött 
a Fauser - féle gyógyszertárba, honnan 
Steierbe ment a Brittinger-féle gyógy-
szertárba, a hol egy évet és tiz napot 
töltött. 1865—66 ban a bécsi egyetemen 
végezte a gyógyszerészi cursust, mire 
provisornak hívták meg Mosonyba, hol 
a megyei főorvos hivatalos átiratban fel-
hívta őt gyógyszerészi oklevelének és 
keresztlevelének előmutatására. Ennek 
megtörténte után a főorvostól magán-
levelet kapott, melynek következtében 
oda hagyta Mosony városát és szülőihez 
tért vissza. Ama törvény, mely a zsidók-
tól a gyógyszerészi keresetet megtagadta, 
akkor még hatályban volt. Ezen akadály 
az önérzetes ifjút mélyen sértette s éle-
tében valóságos forduló ponttá vált. Régi 
hajlamát követve, a chemiának szakszerű 

18* 
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beható tanulmányozását a budapesti egye-
temen Than Károly egyetemi tanár vegy-
tani intézetében kezdette meg, a hol 1867 
—68. tanévben a gyógyszerészi doktori 
szigorlatra készült és ennek sikeres le-
tevése után. 1868—72-ig mint segédtanár 
működött és rendes tanársegédi teendőin 
kívül önálló tudományos vizsgálatokkal 
is foglalkozott, melyeknek eredményeit 
a m. tudom, akadémiában és a külföldi 
szaklapokban közölte. Ennek elismeréseül 
ő felsége 1872-ben a kolozsvári tudom, 
egyetem felállítása alkalmával a vegytani 
tanszék rendes tanárává nevezte ki. Az 
ottani intézet berendezésére s felszere-
lésére szükséges intézkedéseket megtéve, 
a közoktatási minisztertől az 1872—73. 
tanévre szabadságot nyert a külföldi che-
miai laboratoriumok megszemlélésére. 
Ezen idejének legnagyobb részét a bonni 
egyetem újonnan felépített és berende-
zett chemiai laboratóriumában töltötte. 
Tanulmányi útjáról visszatérve, teljes 
erővel és fiatal hévvel hozzá látott tanári 
teendőihez ; naponként reggeltől délig és 
délután késő estig a laboratóriumban volt. 
1874-ben a kolozsvári egyetem gyógysze-
rész-hallgatóinak egylete állandó tiszt, 
elnökévé, 1875. máj. 10. pedig a magyar-
országi gyógyszerész-egylet tiszt, tagjává 
választotta. 1877-ben a közoktatásügyi 
miniszter felszólította az egyetemet, hogy 
a gyógyszerész-növendékek alaposabb ki-
képeztetése érdekében javaslatot készítsen; 
ezen javaslat kidolgozásával F. bízatott 
meg. Rövid öt évi tanári működése alatt 
számos chemiai fölfedezéssel megörökí-
tette nevét nemcsak a hazai, hanem a 
külföldi chemiai szakirodalom terén is. 
Meghalt 1877. nov. 28. Kolozsvárt. — 
Vegytani czikkei s értekezései a Termé-
szettudományi Közlönyben (1870. A kenyér 
tápértéke. 1871. A kéncyankalium egy- , 
vegyű módosulata), a Berichte d. deutschen 
chemischen Gesellschaft cz. szaklapban 
(Berlin, 1871. Die isomere Modification 
des Schwefelcyancaliums, 1872. Die Ein-

wirkung des übermangan-sauren Kaliums 
auf Weinsäure, 1873. Oxicvmol aus Cam-
pfer, Untersuchungen über einige Körper 
der Kampfergruppe, Carvol-Carvacrol 
a két utóbbi czikket Kekulé Ágosttal 
együtt irta); az Akadémiai Értesítőben 
(1871. A kéncyankalium egyvegyű módo-
sulatáról) ; a Liebig - féle Annalen der 
Chemie-ben (I. 1875. Über Dithio cyan-
säure, Über einige Doppelsalze des Rho-
dan Ammons) ; az Erdélyi Muzeumban 
(1876—77. Közlemények a m. kir. tud. 
egyetem vegytani intézetéből). — Mun-
kái : 1. Közlemények a m. kir. egyetem 
vegytani intézetéből. A szobránczi hideg 
sós-kénes ásványvíz vegyi vizsgálata, A 
fölmangansavas kálium behatásáról szer-
ves savakra. Pest, 1872. dr. Steiner An-
tallal együtt, előterjeszti Than K. (M. t.. 
akad. Értekezések a term. tud. kör III. 
5.) — 2. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. 
tud. egyetem vegytani intézetéből. A di-
thio-cyansavról. A rhodanammon néhány 
kettős sójáról. Bpest. 1875—77. (Értek, 
a term. tud. kör VI. 5. VII. 1.) — 3. A 
cyansav vegyületek szöveti alkatáról. 
U. ott. 1877. (Értekezések a term. tud. kör 
VII. 15.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Polgár 1877. 
273. SZ. — Ellenőr 1877. 514. SZ. — Kolozsvár 
1888. 124. 125. sz. (Abt Antul emlékbeszéde) 
és gyászje lentés . 

Fleischer Elek Jószef, bölcseleti s 
theologiai doktor, esztergomi főegyház-
megyei áldozó pap, apostoli protonota-
rius, 1714-ban Liptay János pozsonyi 
kanonok-plébánosnak káplánja volt, ki-
nek utódja és 1719. jan. 1. pozsonyi ka-
nonok, jan. 25. plébános lett. Meghalt 
1721. ápr. 30. Pozsonyban. — Munkái: 
1. Epitaphium ill. ac rev. dno Joanni 
Baptistae e s. r. i. comitibus Volkra ab 
Haydenreichenstein. episcopo Vesprimi-
ensi,. . . post concionem vere apostoli-
cam 3. dec. in templo s. Jesu Posonii 
ad S. Salvatorem in honorem S. Fran-
cisci Xaverii super illud Matth. 16. Quid 
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enim prodest homini si mundum univer-
sum lucretur ? . . . dictam : Yigesima ter-
tia ejusdem mensis i n . . . civitatis Poso-
niensis ecclesia ad S. Martinum sepulto 
dictione funebri super textu : Ego vox 
-clamantis in deserto. . Joan. I. positum. 
Posonii, 1719. (Petriknél hibásan 1729.) 
— 2. Unzergänglich - österreichisches 
Tugend-Haus velches die christliche 
Weissheit Eleonorae Magdalenae There-
siae weyl. röm. Kayserin.. . erbauet. Und 
bev einem dieser Grossen Kayserin und 
gecrönten Königin.. . zu Pressburg bey 
Sanct Martin in dreytägiger Leich-Ge-
dächtnuss ausgerichteten Ehren- und 
Trauer-Gerüst in unterthänigst-schuldig-
ster Lob- und Trauer Rede zur betrach-
tung vorgestellet. U. ott. 1720. 

Petrik Bibl iogr. — Zelliger, E g y h á z i í r ó k 
Csarnoka 130. 1. 

Fleischer Frigyes (matheóczi) orvos-
doktor. szül. 1813. január 3. Matheóczon 
Szepesmegyében szegény szülőktől; a 
gymnasiumot Kézsmárkon és Eperjesen 
végezte; legnagyobbrészt magántanítással 
tartotta fenn magát, így Vachot Sándor-
nak és Imrének is tanítója volt; egyetemi 
•évei alatt is folyvást nevelősködött és mi-
után letette az orvosi szigorlatot (1839.), két 
•évig az egyetemen segédkezett, azután ki-
ment Berlinbe, hol a nagyhírű Dieffenbach-
nak legkedvesebb magántanítványa volt; 
1842. őszén visszatért hazájába és szülő-
városában telepedett le, mint gyakorló 
magánorvos. 1863-ban Szepesmegye fő-
orvosává neveztetvén ki, állandó lak-
helyét szept. 3. Lőcsébe tette át, hol 
1890. jan. 7. meghalt. A koronás arany-
érdemkereszt tulajdonosa, Szepesmegye 
tiszti főorvosa, a szepesi orvos- és gyógy-
szerész-egylet elnöke volt. — Az Orvosi 
Tárban (I. 1842.) megjelent tőle: Orvosi 
közlemények Poprád völgyéből. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. pharm, de vir-
tute narcoticorum. Budae, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Családi Kor 1878. 

4. sz. a rczk . — l-orx Sándor, Szepesi o rvos -

gyógyszerész-egyle t 25 évi működése . Lőcse , 
1893. és gyász je len tés . 

Fleischer Gábor, orvosdoktor, mar-
gonyai sárosmegyei származású, gya-
korló-orvos Miskolczon. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de ischiade ner-
vosa cotunni. Pestini, 1834. 

Bugát és Flór, Magya ro r szág i o r v o s r e n d 
Névso ra 1840. 29. 1. — Rupp, Beszéd 157. 1. 
— Szinnyei Könyvésze te . 

Fleischer Jakab. — Munkái: 1. Magya-
rul olvasni tanitó könyv. Melyben mikor 
egyéb játékaikat megunták u j hasznos 
mulatságot találnak a jóra hajló gyerme-
kek. Pest. 1835. (Színezett ábrákkal. Ism. 
Honművész 44. sz. 2. kiadás. U. ott, 1842.) 
— 2. Magyar és német declamátiók és 
köszöntök. Egy toldalékkal, mely franczia 
köszöntőket foglal magában. Kassa, 1835. 
(A német rész külön is. U. ott, 1835.) 

Toldy Bibliogr. (Tud. T á r 1836. 205. 1.) — 
Petrik Bibl iograpl i iá ja . 

Fleischer József János, orvosdoktor, 
breznóbányai (Zólyomm.) származású ; 
később ugyanott főorvos volt. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de arth-
ritide podagrica. Pestini, 1817. 

Bugát és Flór, Magya ro r szág i Orvos rend 
Névsora 1840-re 122. 1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Fleischer József, orvosdoktor, szül. 
1829. jún. 22. Breznóbányán Zólyom-
megyében, előbbinek és Csernák Róza 
fia; nagyatyja F. Nep. János is Breznó-
bányán mint kamarai sebész működött. 
FI. a négy alsó gymnasialis osztályt 
szülővárosában végezte, 1841-ben (mely 
évben szülőinek vagyona tűzvész áldo-
zata lett) Esztergomba ment, hol a IV. 
osztályt, a magyar nyelv teljesebb el-
sajátítása végett ismételte, az V. Miskol-
czon, a VI. Egerben és a VII. Váczon 
végezte, mire 1847-ben Pesten kezdte 
meg tanulmányait. A szabadságharcz ki-
törésekor, az előadások szünetelvén, szülő-
városába tért vissza, hol súlyos hagy-
mázon esett keresztül ; de alig hogy 
betegségéből felépült, mint önkéntes hon-
véd a 49. zászlóaljba lépett és tizedesi 



551 
Fleischer 555 

rangot nyert. Az ácsi csata után a feomá-
. romi kórházba helyeztetett á t ; a kapi-
tuláczio után visszatért Breznóbányára, 
hol az egyetemi eló'adásak megkezdéséig 
időzött. Orvosi tanulmányai végezte után, 
mint szigorló a pesti gyermekkórházban 
nyert alkalmazást; 1853. máj . l . testiarius-
nak neveztetett ki a Rókus kórház Kovács 
Sebestyén Endre vezetése alatt álló első 
sebészeti osztályára; jún. 13. orvosdok-
torrá avattatott föl, okt. 1. mint al-
orvos lépett át Krick Rezső belgyógyá-
szati osztályára, de itt csak 20 napot 
töltött, mert időközben Gebhardt egye-
temi tanár belkórodáján assistensi állást 
nyert; honnét 1854. ápr. az egyetem 
szülészeti korházába tétetett át; itt eleintén 
Birly Flórián és ennek halála után 
Semmelweis mellett működött mint tanár-
segéd. Az egyetemi tanév végével több 
ízben felrándult Bécsbe, hol a kórházak 
látogatására fordította egész idejét; külö-
nösen sokat fordult meg Braun Gusztáv 
nőgyógyászati osztályán. Szakmája sebészi 
részének elsajátítása és a kellő kézbeli 
ügyesség megszerzése képezte ott törek-
véseinek főczélját. 1857-ben, tanársegédi 
idejének leteltével, a magángyakorlatba 
lépett. 1867-ben a pesti egyetemen mint 
a szülészeti műtéttan magántanára habili-
táltatott és ez évben az országos köz-
egészségügyi tanács rendkívüli tagjává 
választotta s pénztárnoka lett a buda-
pesti orvosegyletnek. 1869-ben dr. Walla 
főorvos halála után a Rókus kórház nő-
gyógyászati osztályában ennek helyette-
sítésével bízatott meg, néhány hóval ké-
sőbb a fővárosi közgyűlés által a nevezett 
osztály főorvosává választatott. Az osz-
tályán, különösen működése utolsó évei-
ben szokásba vett, teljesen az ujabb kor 
színvonalán álló antisepticus eljárás meg-
lepte az idegen orvosokat is. kik a kór-
házat látogatták. Meghalt 1877. máj. 23. 
Budapesten. — Orvosi czikkei a követ-
kező lapokban jelentek meg: Wiener 
med. Wochenschrift (1856. Eine Fünflings-

geburt, Statistischer Bericht der Geburts-
klinik an der k. k. Universität zu Pest 
im Schuljahre 1855—56., 1862. 5. sz.. 
Fl -nek Braun Gusztávhoz a fejezőhorog 
érdekében intézett öt idevágó kóresetet 
tárgyaló levelének lenyomata, Braun G.,. 
Beitrag zur Lehre der Decapitation mit 

' C. R. Braun's Schlüsselhacken cz. köz-
' lésben), Orvosi Hetilap (1857. Közlemé-
nyek Semmelweis tanár szülkórodájáról 
1856—57-ben. 1861. Önkéntes mébrepe-
dés. a magzat és sziilep kitolásával a 
hasűrbe. 1863. Az anyarozs hatása a 

! szülészetben. 1865. A hüvelyszűkületek 
és a laminaria digitata, 1868. A méh-
lepényen talált kanyarónyomok. 1872. 
Emlékbeszéd néhai Semmelweis Ignáez. 
felett. 1875. A méh nyákhártyája alatti 
rostdagokról). Gyógyászat (1861. Semmel-
weis tanárnak gyermekágyi láz felőli 
tana, Méhűrbe vezetett bélszálacs. Darm-
bougie által, medenczeszűküiet miatt 
művileg előidézett koraszülés), Nő- és. 
Gyermekgyógyászban (1864. Méhlepény 
előfek vésének tartott méhpöfeteg születése,. 
1865. Uj adatok a magzatfejezés tanához, 
a Braun-féle horoggal, ugyanez az Ung. 
Med. Chirurg. Presseben, 1866.) — Mun-
kái: 1. Szülészet. Kézikönyvül a bábák 
számára. Pest, 1857. — 2. Az alsóbb 
szülészet tankönyve bábák számára. U. 
ott, 1869. (35 fametszettel.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Budapesti k i r . 
Orvosegyle t 1878-ki É v k ö n y v e (Bruck J a k a b 
emlékbeszéde) és gyász je len tés . 

Fleischer Tamás, orvosdoktor, pesti 
származású, gyakorlóorvos Pesten. — A 
parádi üdvös ásványvizekről irt az Orvosi 
Tárba (1845. I.) — Munkája: Disserta-
tio inaug. medico-pharm. de ipekakuanha. 
Vindobonae, 1823. 

Bugát és Flór, Magyaro r szág i o rvos rend 
N é v s o r a 1840-re 631. — Szinnyei Könyvésze te , 

Fleischer Theophilws, orvosdoktor, 
iglói szepesmegyei származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica osten-
dens institutum clinicum praecipuum esse 
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scholam in qua medici suam in re 
medica obtineant culturam. Vmdobonae, 
1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fleischer Tóbiás, erdélyi szász és Sze-
ben város századosa (centumvir.) — 
Latin költeménye van a Miles, Siebenb. 
Würgengel (Szeben. 1670.) cz. munkában. 

Fleischer Vencsel, orvosdoktor, litto-
mericzi csehországi származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de gra-
viditate extrauterina. Pestini, 1833. 

Rupp, B e s z é d 157 1. — Szinnyei K ö n y v é -
sze te . 

Fleischhacker (Lan ius ) András, ág. 
ev. lelkész, ruszti, sopronmegyei szárma-
zású, 1660-tól a vittenbergai egyetemen 
tanult. — Munkája: Disputatio theol. 
in August. Confessionis Art. XXI. de cultu 
Sanctorum, PraesideDeutschmanno. Vitte-
bergae, 1665. 

Catalogus B ib i . F r . Com. S z é c h e n y i I . 370.1. 
—Bartholomaeides, M e m o r i a U n g a r o r u m 160.1. 

Fleischhacker János, jogi doktor, jog-
akadémiai tanár, szül. 1740. márcz. 20. 
Galgóczon Nyitramegyében ; tanulmá-
nyainak bevégezte után correpetitor volt 
a bécsi Theresianumban ; azután a gróf 
Zichy családnál uradalmi ügyész ; 1777-
töl a nagyszombati, 1784-től 1800-ig a 
pozsonyi jogakadémián a magánjog tanára, 
jogkari dékán és 1785—1800-ig aligaz-
gató volt. Betegeskedése miatt letette hiva-
talát, egy ideig Pozsonyban és egy évig 
ÍJrményben visszavonultan élt, hol 1803. 
jan. 17. meghalt. — Munkái: 1. Positio-
nes históriáé, juris hungarici. Tyrnaviae. 
1778. — 2. Divus Ivo oratione panegy-
rica celebratus, dum in academica soc. 
Jesu D. Joannis Baptistae basilica inclyta 
facultas juriaica annuos honores eidem 
divo tutelari suo solenni ritu instauraret. 
Anno 1791. mense Majo die XXXI. U. 
ott, 1791. — 3. História juris hunga-
rici. Posonii, 1791. (Hozzá: Prolegomena 
juris hungarici.) — 4. Institutiones juris 
hungarici, praemissis ejusdem história ac 
prolegominis, tres in libros divisae. U. 

ott, 1.792. (2. kiadás.. U. ott, 1795.) — 
5. Tentamen publicum ex universo jure 
publico hungarico, ac jurisprudentia-cri-
minali quod auctoritate et consensu. . . 
Josephi e comitibus Szapáry. . . in regia 
academia Posoniensi 1796. e praelectio-
nibus J. N. F. subierunt Mich. Gegus, 
Kamber Joannes, Franc. Reichl. U. ott. 
— Kézirati munkái : Jus civile hungari-
cum és Questiones ex universo jure hun-
garico, Posonii, 1791. (a m. n. múzeum 
kézirattárában). 

'Zeitschrift von und für Ungern I I I . 1803. 
128. 1. — Ortray, S z á z é v 118. 1. — Petrik 
B i b l i o g r a p h i á j a . 

Fleischhacker Károly, ág. ev. lelkész 
és főesperes, szül. 1820. júl. 22. Sop-
ronban, hol középiskolai tanulmányait 
végezte; azután a ballei s tübingai egye-
tem hallgatója volt. 1847. máj. 2. igtat-
ták be lelkésznek Agfalván Sopronme-
gyében, hol 1893. júl. 16. meghalt. 1887-
ben 40 éves lelkészsége alkalmából ő 
felsége a koronás arany-érdemkereszttel 

| tüntette ki. Az egyétemen Greguss Ágost 
volt egyik meghitt barátja. Jeles egy-
házi szónok volt. — Egyházi s alkalmi 

! beszédeit mind leirta, melyek a család 
birtokában vannak ; ezek közül több meg-

1 jelent nyomtatásban is, melyek azonban 
könyvtárainkban nincsenek meg. 

Neues Fester Journal 1893. j ú l . 20. SZ. é s 

fiának F . M. F r i d o l i n n a k sz ives köz lése . 

Fleischhacker Mór Fridolin, főreál-
iskolai tanár, F. Frigyes ág. ev. lelkész-
esperes fia, szül. 1856. febr. 27. Agfalván 
Sopronmegyében; gymnasiumi tanulmá-
nyait a soproni lyceumban. a bölcseletet 
és philologiát a budapesti egyetemen 
végezte. 1878. szept. Párisba utazott, hol 
hat hétig a világkiállítást tanulmányozta 
s az előadások kezdetén beiratkozott a 
Sorbonne-on Gaston Paris és Darmeste-
ter román philologusok előadásaira, a 
College de Franceon az ifj. Guizot és az 
École des beaux arts-on Taine irodalom-
történeti s aesthetikai előadásait hallgatta. 
Gyakran megfordult Munkácsy, Zichy 
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Mihály, Sayous Ede s Reményi Ede házá-
nál. 1879 tavaszszal visszatérvén hazá-
jába, a csurgói ev. ref. főgymnasiumban 
nyert alkalmazást; 1882. nyarán a sop-
roni állami főreáliskolához nevezték ki 
tanárnak, hol jelenleg is működik. — 
Megjelent tőle az Ábrányi Emil Figyelőjé-
ben (1876.) A gyorsírás története ; ugyan-
akkor segédszerkesztője volt a Gyorsírá-
szati Lapoknak ; a Sopronba irt vezér-
czikkeket és tárczákat, utóbbiak közül: 
Arany János emlékezete. Eötvös Brassó-
ban sat. Programmértekezése: Lessing 
viszonya Aristoteleshez, különös tekintet-
tel a franczia tragoediairókra és a kora-
beli magyarázókra (Csurgói ref. gymn. 
Értesítője. 1880.)— Munkái: 1. A gyors-
irdssat rövid története. Győr, 1875. — 
2. Deutsche Sprachlehre. Bpest, 1889. 
— 3. Német nyelvtan, gymnasiumok. 
reáliskolák, kereskedelmi középiskolák, 
polgári és felső leányiskolák használatára. 
U. ott. 1890. (Kárpáti Károlyival együtt. 
Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1889.) — 4, 
Német olvasókönyv, szótárral középisko-
lák számára. U. ott, 1893. Három kötet. 

Kapczy, Gyors í rás Tör ténete . 30. 1. — Hl. 
Könyvészet 1890. — Corvina 1893. 17. s z . é s 
öné le t ra jz i ada tok . 
Fleischmann Jenő, szent Benedek-

rendi áldozópap, szül. 1834. jún. 19. 
Nagy-Sallón Barsmegyében. 1850. szept. 
15. lépett a rendbe s 1857. aug. 31. misés 
pappá szenteltetett föl; ezután az eszter-
gomi gymnasiumban tanított; 1875-ben 
füssi lelkész lett; jelenleg Aszófőn Zala-
megyében lelkész. — Archaeologiai leve-
leket és czikkeket irt az Archaeologiai Érte-
sítőbe (1871. A hamisított érmekről. Egy 
érdekes éremlelet, Uj Folyam V. A 
balatonfüredi éremleletről.) 

Szöllössy, Szerzetes Rendek I. 80.1. — P a n -
n o n h a l m i szent Benedekrend N é v t á r a 1889. 
Fleissig M. K., (Mater Bailer Anna 

Katalin), apácza, szül. 1830-ban Sigma-
ringenben ; a soproni szent Orsolya-rendi 
apáczák vezetése alatt levő tan- és nevelő-
intézetben 37 évig működött mint tanító-

nő s 25 évig viselte az iskola-praefecta 
tisztét. Ezen idő alatt létesült a nevezett 
intézetben a tanítónő képző s a felső 
leány-iskola, mely utóbbi később polgári 
iskolává alakult át. A törtek szemlélteté-
sére készített számoló-gépe a székesfehér-
vári kiállításon kitüntetést nyert. —• Mun-
kái : 1. Gyakorlati irálytan, különös 
tekintettel a levélírásra és a közéletben 
előforduló polgári ügyiratokra. Elemi és 
felsőbb népiskolai használatra. Sopron 
1877. — 2. Könnyű és kellemes mód 
a magyar nyelv és szabályainak meg-
tanulására bárom fokozatban. U. ott, 1878. 
(Magyar és-német szöveggel.) — 3. Illem-
szabályok fiatal hölgyek számára. . . — 
4. Geistliche Würze zum Unterricht in 
den Realien. . . . 

HI. Könyvszemle 1877. 44.1. és önélet r . ada tok . 

Flesch Amadé, orvosdoktor, zentai 
bácsmegyei származású. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. de arthritide. Budae, 1843. 

Rupp, Beszéd 163. — Szinnyei Könyvésze te . 

Flesch Ármin, bölcseleti doktor és 
rabbi Mohácson, szül. 1765. ápr. 11. Bács-
Almáson; a gymnasiumot Zentán és Új-
vidéken, egyetemi tanulmányait Buda-
pesten végezte, hol 1887. febr. 12. böl-
cseletdoktori oklevelet nyert. — Munkái: 
1. Mári ben Simon ben änatoli mint 
exegeta, adalék a biblia allegoricus ma-
gyarázatának történetéhez, bölcsészet-
tudori értekezés. Bpest, 1887. — 2. Élet-
hivatásom. Székfoglaló beszéd, a mohácsi 
rabbi állás elfoglalásakor 1889. aug. 8. 
Pécs, 1887. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 1889. 

Flesch Miksa, izraelita elemi iskolai 
tanító és hittanár Budapesten. — Mun-
kái : 1. Első oktatás a bibliatörténet-
ben az izraelita ifjúság számára. 1. füzet. 
Bpest, 1875. (Magyar és német szöveg-

gel. 2. javított kiadás, 1878. 3. javított 
kiadás, 1890.) 2. füzet. U. ott, 1875. (2. 
kiadás, 1885.) 3. füzet. Első oktatás Mó-
zes vallásában a népiskolák felsőbb osz-
tályai számára. 1875. U. ott. — 2. Leit-



561 Flesch—Flór 562 

faden zum richtigen Denken, Sprechen 
und Schreiben für die untern Jahrgänge 
der 6 klassigen Volksschule. U. ott, 1880. 
Két rész. — Programmértekezése: Die 
Pflanzenkunde in der Volksschule 1858. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1880. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1885. 1889—90. — M. Könyvészet 
1886. 1889. 
Flesch Nándor, orvosdoktor, szül. 

1861-ben Budapesten ; 1884-ben elvé-
gezte a budapesti egyetemen az orvosi 
tanfolyamot és még azon évben orvos-
doktori oklevelet nyert. 1880-tól 1884-ig 
dr. ThanhofferLajos, az állatorvosi akadé-
mián az élettan tanára mellett működött 
mint a földmivelési minisztériumtól ki-
küldött tenyészbénasági praeparator; 1884-
től lb86-ig pedig Mihálkovics Géza, az 
egyetemen a boncztan tanára assistense 
volt. — Munkája: Vivisectionen am 
Hunde. Stuttgart, 1884. (dr. Ónodival 
együtt.) — Az Orvosi Heti Szemle szer-
kesztő-kiadója 1886 óta.. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Fligl József, kath. plébános, szül. 1802. 
szept. 4. Székesfehérvárt; fölszenteltetett 
1826. júl. 1., azután káplán, később plé-
bános voltVaálban Fehérmegyében; 1846-
ban kiérdemült pap és 1850-ben prae-
bendarius. Meghalt 1864 körül. — Mun-
kája : Örvendezés főtiszt. Mészáros József 
apát úr, székesfehérvári kanonok. . . neve 
ünnepén Böjtmás hava 19. 1827. Pest. 
(Költemény.) 

Schematismus Alba-Regalensis 1862. 126. 1. 
— Petrik. B ib l iog raph iá j a . 

Fiizár György, theologiai doktor és 
tanár, szül. 1791-ben ; a veszprémi pap-
növendékeknek a theologiai morálist és 
pastoralist tanította 1833 ig ; azontúl apát-
plébános volt Keresztúron. hol 1863-ban 
meghalt. — Munkája: Assertiones ex 
universa theologia. . . in univ. Pestiensi 
pro theol. laurea m. majo 1814. Pestini. 
— Levelei Horváth Istvánhoz Veszprém-
ből 1819 — 20. összesen négy a m. nemz. 
múzeum kézattárában. 

Schematismus Weszpr imiens i s 1869. 

Flór Ferencz, orvosdoktor, a m. tud. 
akadémia levelező tagja, szül. 1809. okt. 
10. Várad-Olasziban, hol atyja F. János 
kalmár, később gazda volt. Tanulmányait 
Nagy-Károlyban, Nagyváradon és a pesti 
egyetemen végezte. Mint negyedéves or-
vosnövendék az 1831-ben kilört kolera-
járványban Kalocsára küldetett ki kolera-
orvosnak. 1833-ban a m. kir. egyetemen 
orvosdoktorrá lett, 1834-ben a sebész-
doktori és szülészmesteri oklevelet sze-
rezte meg. Mint kezdő orvos meglátogatta 
Németország, kivált Bécs és Berlin jelesb 
orvosi tanintézeteit, főleg a gyakorlati 
sebészetet és műtevést, meg az állam-
orvostant tűzvén ki megfigyelése tárgyáúl. 
Visszatérvén, 1834-ben az állatgyógyá-
szati tanszék mellett rendes tanársegédi 
állást, 1835-ben a gyakorlati sebészet 
akkori jeles tanára Stáhly Ignácz mellett 
vállalt másod-tanársegédi állomást, hol 
mind a belgyógyászat, mind a műtevő 
sebészet gyakorlatára kiművelte magát. 
Pest város hatósága 1837-ben a Rókus-
kórházhoz tiszteletbeli, később rendes kór-
házi oszt. főorvossá, az 1848. tisztújítás 
alkalmával pedig Pest város tiszti főor-
vosává s kórházi igazgatóvá választotta 
meg. A szabadságharcz idején (1848.) a 
magyar kormány felhívására a honvéd 
tábort követte, hol őrnagy-törzsorvosból 
csakhamar alezredes és egészségügyi osz-
tályfőnök lett a honvédelmi minisztérium-
ban. A világosi fegyverletétel után más-
fél évig internáltatott és tápiószelei bir-
tokán visszavonulva élt. 1861-ben Pest 
város közönsége visszahelyezte tiszti fő-
orvosi s kórház-igazgatói állásába. A 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagygyűléseinek létrehozásában tevékeny 
részt vett. A pesti egyetem orvosi kara 
1835-ben tagjává választotta ; 1838. szept. 
7. pedig a m. tud. akadémia levelező 
tagjává; a budapesti kir. orvosegylet 
(1842.), a kir. m. természettudományi 
társulat (1845,), több hazai orvosegylet, 
a bécsi cs. kir. orvosi társulat (1842.), 
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a m. orvosok és természetvizsgálók előbb 
titkársággal, aztán Egerben alelnökséggel 
tisztelték meg. Csanád-és Torontálmegyék 
1848-ban táblabirájokká, később Pest-
megye bizottmányi tagjává választotta 
meg. Neje Tröscber Eleonora volt, kitől 
1846-ban született F. Gyula egyetlen gyer-
mekük azonban 1862-ben megbalt. Fáj-
dalmai ellen a jótéteményekben keresett 
enyhülést : a magyar orvosi nyugdíj-in-
tézet segélyegylete megalapítására 200 
arany alapítványt tett, melyet özvegye 
1500 frtra egészített k i ; könyvtárát a 
városi kórháznak, sebészi értékes mű-
szereit a kórházi segédorvosoknak aján-
dékozta ; végrendeletében a pestvárosi 
Rókus-kórháznak 500, a nemzeti szín-
háznak 500, a m. tudom, akadémiának 
pedig Gyula fia nevére 20,(J00 frtot ha-
gyományozott. A mi a közegészségügy 
rendezését illeti, F. teljes hatáskörét föl-
használta ennek előmozdítására úgy az 
irodalom terén, mint a kormánynál, tár-
sulatoknál, Pest város hatóságánál, hol 
az ő elnöklete alatt sikerült 1861-ben 
létrehozni a hazaszerte legelső helytartó-
sági közegyészségi bizottmány szervezé-
sét ; ő sürgette, közegészségi tekintetből, 
a pesti vizvezetést és uj vágóhidat, me-
lyeknek tanulmányozása végett Pest város 
hatósága kiküldte Bécs-, Berlin- és Ham-
burgba. Nagyobbrészt neki köszönhetni, 
hogy a Rókus-kórház a tudományos igé-
nyeknek megfelelő bonczteremmel és ha-
lottas házzal bir. 187J. júl. 7. a közúti 
vaspálya-kocsi elgázolása következtében 
meghalt. A m. tud. akadémiában 1872. 
jan. 29. Poór Imre tartott fölötte emlék-
beszédet. — Orvosi czikkei az Orvosi 
Tárban (1838—48.), a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (II. 
1842. Hugykő-metszés és morzsolás, XIII. 
1869. Fl. F. másodelnök beszéde a m. 
orvosok és természetvizsgálók Egerben 
tartott XIII. naggyűlésén, Bucsú-beszéde), 
az Ung. Med.-Chirurg. Presseben (1865. 
Vorschlag zur Organisation der allge-

meinen Sanitäts- und ärztlichen Verhält-
nisse in Ungarn, 1869,), a Gyógyászatban 
(1861. Teleki László gr. bonczolása, Tiszti 
főorvosi hivatalos jelentés 1861. első 
negyedében Pesten észlelt sebészeti és 
közegészségi viszonyokról; ugyanaz a 
többi hónapokról és évekről a következő 
évfolyamokban 1870-ig, az Államorvos-
ban 1869—71-ről sat.) A m. tud. akadé-
mia által 1835-re kitűzött természettudo-
mányi kérdésre : A pokolvarról ő is pá-
lyázván, tizenegy pályatárs közt mun-
kája dicsérettel említtetett. Orvosi mű-
szavakat is gyűjtött. — Munkái: 1: Or-
vostudori értekesés. Kisdedápolás. Pest, 
1833. Latin czímmel is. — 2. A tetszhalot-
tak felélesstésökröl szóló tanítás. U. ott, 

I 1835. — 3. Kisded sebészi eszköztár (ar-
mamentarium chirurgicum), avagy a leg-

: nevezetesebb sebészi eszközök rajzai, dr. 
Fritze E. után magyarra fordítva, husz 
670 idomot magában foglaló, kőre met-
szett táblával. Buda, 1837. (Bugát Pállal 
együtt.) — 4. A nevezetesebb sebészi vé-
res műtételek. Irta Fritze E., bevezetve 
Dieffenbach által. 30 kőre metszett színes 
táblával, magyar és latin nyelven kiadva 
az Orvosi Tár szerkesztői (Bugát és Flór) 
által. U. ott, 1839. — 5. Magyarországi 
Orvosrend Névsora 1840-re. Első év. 
Pest. (Bugáttal együtt.) — 6. Hivatalos 
tudósítás a hagymáz-járványról, mely 
szab. kir. Pest város polgári kórházában 
1846—47. évben uralkodott. U. ott, 1848. 
— Szerkesztette és kiadta dr. Bugát Pállal 
együtt az Orvosi Tár uj folyamát 1838. 
júl. 1-től 1848. decz. végéig, mely heten-
ként jelent meg Pesten, és a M. orvosok 
és természetvizsgálók Munkálatait (I—III. 
1841—43. Pesten). — Arczképe: kőnyo-
mat Grundtól, a M. Orvosok Munkála-
taiban (Pest, 1872.) 

Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 303 . 1. — 
Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 142 . 1. — 
Gyógyászat 1868 . ( V é c s e y G y u l a ) . — 1871 : 
Magyarország és a Nagyvilág 1868. 34. SZ. a r e z k . 
— Hazánk és a Külfüld 1871 . a r c z k . — Vasár-
napi Újság 1871 . a r c z k . — M. Orvosok és 
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Természetvizsgálók Munkálatai X V . 1872. a r c z k . 
— Poór Imre, E m l é k b e s z é d Flór Ferencz 
felet t Pest , 1873. (Ér tek , a t e rm . tud. köréből 
I I I . 7. sz.) — Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . Termé-
s z e t t u d o m á n y o k és Könyvésze te . 

Flóra. L. Tóth Kálmdnné (Majthényi 
Flóra.) 

Flóra Ferencz, váradi kanonok, szül. 
1820. szept. 24. Nagyváradon, Bihar-
megyében; 1846. aug. 24. miséspappá 
szenteltetett föl; azután káplán volt és 
administrator, 1848-ban püspöki titkár 
és szentszéki jegyző ; 1850. tasnád-szántói, 
1872. nagyszőllősi plébános és alesperes, 
1874. nagyváradi szentszéki ülnök, 1876. 
tiszteletbeli, 1879. valóságos kanonok, 
1883. csolti apát és püspöki főnevelő-
intézet kormányzója. Meghalt 1889. júl. 9. 
Nagyváradon. — Mint pesti kispap 1845-
ben a Munkálatok számára fordítgatott, 
1846-ban pedig u. ott egy eredeli tanul-
mánya jelent meg: Aranyszájú sz. János cz. 

Schematismus Magno-Varad iens i s 1884. — 
M. Sión 1892. 48 1. (Szöllössy K.) és gyász-
j e l en tés . 

Florian Gáspár, ág. ev. lelkész, komá-
romi származású; 1613. jun. 25-től a 
vittenbergai egyetemen tanult. — Mun-
kái : 1. De foederis seu testamenti ve-
teris et novi convenientia atque discri-
mine 1613. decz. 30. (Parei Collegium 
Theol. Pars altera Vittebergae, 1620. 
150—151. 1.) — 2. De statu sanctorum 
post hanc vitam et de cultu eorum. 1614. 
oct. 4. (U. ott, 184—185. 1.) — 3. De 
libertate christiana 1615. ápr. 22. (U. 
ott, 213. 1.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar . 118. 1. 

Flóris Benő. ev. ref. néptanító, szül. 
1825. jan. 10. Pacséron Bácsmegyében, hol 
atyjaF. Márton szintén tanító volt. Szegény 
szülői nem bírván őt taníttatni, kovács 
mesterségre szánták, azonban az atyja 
1839-ben elhalván, a fiú Kecskemétre 
ment, hol nagy nélkülözések közt végzé 
a szónoklati osztályt, mire Nagy-Kőrösre 
távozott, hol a bölcseletet végezte ; 1847-
ben Losonczon hallgatta a theologiát és 

jogot. 1848 ban mint Somogymegyébe 
küldött suplikáns Pesten utazott keresz-
tül. hol fölkereste Eötvös József báró köz-
oktatásügyi minisztert, ki akkoriban 12 
neveléstant végzett ifjút szándékozott 
Berlinbe kiküldeni a még akkor majd-
nem ismeretlen porosz nevelési rend-
szer tanulmányozása végett. Az e végből 
jelentkező Flórisnak elébb a német nyelv 
elsajátítását ajánlotta a miniszter, mire 
F. a Szepességbe rándult, de ide is el-
hatott a szabadságharcz szelleme s az 
ifjút magával sodrá. A szabadságharcz 
után zaklatva 1850. márcz. 12. Rácz-
kevén állapodott meg mint tanító; három 
év múlva Komárommegyébe Tatába nyert 
meghívást, hol azóta működik. Iskolája 
mint példaszerű két izben lőn az egyház-
megye által jutalmazva. — Czikkei a 
Néptanítók Lapjában (1868. Tudósítás a 
tatai ref. tanítók gyűléséről, 1871. Néhány 
szó az irva-olvasás egy kétes pontjáról, 
A vásár, oktatás neveléstani szempont-
ból) és búcsúztatók egyházi gyüjtemé-
ményekben. — Munkái: 1. Kis utazó. 
Az elemi iskolák számára. Komárom. 
1857. — 2. Sirnáli beszédek. U. ott, 
1860. — 3. Különféle alkalmakra irt 
versek gyermekek számára. U. ott, 1869, 
(Névnapi, exámeni sat. alkalomra verses 
felköszöntők.) — Kéziratban : Imádkozó 
Gyuri (imák, fohászok, elmélkedések gyer-
mekek számára) és halotti búcsúztatók. 

L'j M. Athenás 496 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e 

és Bib l iograph iá ja . 

Fludorovics János Zsigmond, kegyes 
tanítórendi gymnasiumi tanár. szül. 1863. 
máj. 2. Aszódon Pestmegyében; 1878. 
aug. 27. lépett a rendbe; 1884—85-ben 
a budapesti egyetem hallgatója volt, mire 
1886. júl. 13. miséspappá szenteltetett föl; 
1883 —86-ban a debreczeni algymnasium-
ban, 1886—87-ben a nagykárolyi gym-
nasiumban, 1887—1889. a trencséniben. 
1889—92. a privigyei s 1892 óta a podo-
lini gymnasiumban tanítja a latin és 
német nyelvet. — Czikkei a M. Állam-
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ban (1883. 211., 212. sz. Dugonics föl-
jegyzéseiből, 1885. 221. sz. bírálat). Nagy-
Károly és Vidékében (1888. 30. sz. Néhány 
adat Thomas Ferdinánd irodalmi műkö-
déséhez), a Szatmármegyei Közlönyben 
(1888. 23. sz. Egy régi verses-könyv a 
franczia iiisurrectio idejéből) ; programm-
érteke zései a debreczeni kath. algymn. 
Értesítőjében (1886. Q. Horatius Flaccus 
bölcsészeti nézetei; ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1888). a nagykárolyi kegyes 
tan. főgymn. Értesítőjében (1887. A házi 
nevelés mint az iskolai nevelés kiegé-
szítő része.) — Munkája: Költemények. 
Nagy-Károly, 1887. 

Kegyes-Tanitúrend Névtára 1888—92. — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 

Fluger Károly, országgyűlési kép-
viselő, szül. 1833-ban Beszterczén, Besz-
tercze - Naszódmegyében ; tanulmányai 
végeztével gyakornok volt Besztercze 
város hatóságánál, mely két év múlva 
Grátöba küldte a közigazgatás tanulmá-
nyozása végett; itt másfélévig maradt, 
mire 1861-ben Besztercze és vidéke ható-
ságának tanácsosa lett. 1863-ban mint 
a vidék küldöttje ő felségénél járt a tűz-
vész pusztítása által nagy kárt szenve-
dett város anyagi érdekeinek képvisele-
tében, mely érdekekkel hirlapilag is fog-
lalkozott. 1865—66-ban részt vett, mint 
a város követe az utolsó kolozsvári kép-
viselői gyűlésén, majd 1867—68-ban meg-
jelent mint kiküldött a szász egyetem 
gyűlésein. 1869-ben Beszterczét és vidékét 
képviselte a pesti országgyűlésen, mint 
a Deák-párt tagja. A bíróságok szerve-
zésekor beszterczei törvényszéki biró lett, 
odahagyta a törvényhozás termét s 1876-
ban átvette a beszterczei járásbíróság 
vezetését. 1884 óta képviseli a beszterczei 
kerületet. Híve a szabavelvű pártnak; 
tagja az igazságügyi bizottságnak. 

Sturm, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 1892—97. 
221 1. 

Fiuk János (raggambi), orvosdoktor, 
Zólyomi származású. — Munkája: Bis-

sertatio inaug. medica de vipera bero. 
Pestini, 1827. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fodor András (lugosi), orvosdoktor, 
Hunyadmcgye főorvosa,Doboka, Hunyad-
megye, Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek 
táblabírája. 1859. július 26. leánya F. 
Alojzia Gálffy Istvánné a lugosi Fodor 
család utolsó maradéka, jelenti, hogy 
atyja kívánsága szerint sírboltot építtetett 
és abba holttestét júl. 30. elhelyezi. — 
Czikkei: a Mult és Jelenben (1845. 47. sz. 
Rövid szemle evang. ref. közoktatóink 
körül és még valami, Váraljai hegytetőn 
álló rom régisége, 1846. 38. 39. sz. A 
hunyadmegyei fürdők mostani állása), a 
M. orvosok Munkálataiban (V. Kolozsvár, 
1845. Értekezik a megyéjebeli ásvány-
vizek mivoltáról, egyszersmind egy vegy-
tartalmú jegyzéket ís adván be, abbeli 
kísérleteiről), a Hon és Külföldben (1847. 
Utazás nemes Hunyadvármegyében régi-
ségek kinyomozása végett), a Magyar 
Akadémiai Értesítőben (1847. A Hunyad 
vármegyében találtató dák és római régi-
ségeket tárgyazó rajzos munkája), a 
Hölgyfutárban (1851. Értekezés a pénz 
felett. 1853.) — Munkái: 1. Szülést 
segítő' tudomány és mesterség, melyet 
irt és kiadott. Pes»t, 1817. Két kötet. 
— 2. Leírása azon járvány cholera 
nyavalyának, a mely Hunyadvárme-
gyében 1831. eszt. július 27-én ütött 
ki. U. ott, 1832. — 3. Gyűjteménye né-
mely marosnémeti és veczeli határon 
kiásott római sir- és emlékköveknek, me-
lyek jelenleg a marosnémeti kertben fel-
állítvák. A rajzolatokat hozzáadta Stettner 
Vilmos. Kolozsvár. 1844. (19 kőnyom, 
táblával.) — 4. Mehádía vagy a Hercules-
fürdők és utazás Hunyadmegyén keresz-
tül a mehádiai fürdőkre, onnan Drenko-

vára hozzáadásokkal kivonatban 
Schwarzott szerint irta. U ott, 1844. Öt 
képpel. — Kéziratai: Erdély régiségeiről. 
(Különböző czímek alatt magyar és német 
nyelven fogalmazott dolgozatok 10 fogás-
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ban); 16 levele gróf Kemény Józsefhez 
(1814—53.) és egy levele Kurz Antalhoz 
(1847.) az erdélyi múzeum gyűjteményé-
ben ; Nagyon gondolok ! (A virtus ösvé-
nyén lévőknek vigasztalásokra, az arra 
indulóknak bátorításokra; az abból elté-
vedteknek megszoktatásokra), censurai 
példány 1817. febr. 22. és levele Horvát 
Istvánhoz, Déva 1828. aug. 14. a m. n. 
múzeum kézirattárában. 

Szinnyei Könyvésze te . — Petrik Bibl iogra-
p h i á j a s gyász je len tés . 

Fodor Antal (sánkfalvai). — Kézirata : 
Adatok Dédesvár történetéhez 1827. 4-rét 
10 levél. Censurai példány ; a Tud. Gyűj-
teménybe volt szánva; azonban a szer-
kesztő ráirta: «honoráriumot kiván» és 
nem adták ki (a m. nemzeti múzeum kéz-
irattárában). 

Fodor Antal (galántai), somogyme-
gyei földbirtokos Fenék - pusztán, szül. 
1813-ban Kürtösön (Somogym.) — Mun-
kája : 53 éves tapasztalataim a hazai 
sertéstenyésztés és hizlalás terén. Pécs, 
1885. (2. kiadás : 54 éves tapasztalataim 
cz. U. ott, 1886.) 

Horváth lgnácz Könyvésze te 1885—86. 

Fodor Armin, jogi doktor és aljárás-
biró, szül. 1862. jan. 27. Nagy-Mihály-
ban (Zemplénm.); a gymnasiumot Ung-
várt, a jogot a budapesti egyetemen vé-
gezte s 1885-ben jogi doktorrá avatták; 
1886-ban ügyvédi vizsgát tett és ügy-
védkedett. 1890-ben a budapesti V. ker. 
kir. járásbírósághoz albiróvá neveztetett 
ki s 1892-ben az igazságügyi minisz-
tériumba rendeltetett be. Itt különösen 
a polgári peres eljárás reformja körüli 
munkálatokban vett részt; ő készítette 
Plósz Sándornak a magyar polgári per-
rendtartásról szóló előadói tervezetéhez 
a terjedelmes indokolást, mely 1893-ban 
megjelent. — Czikkei a Jogtudományi 
Közlönyben (1888—90.), a M. Igazság-
ügyben (1890. A félnek eskü alatti ki-
hallgatása) sat. — Munkái: 1. A fizetés-
képtelen adós jogcselekvényeinek meg-

támadása a csődben. Bpest. 1889. (M. 
Jogászegyleti Értekezések V. 45. Ism. 
Jogtud. Közlöny.) — 2. A polgári tör-
vénykezési rendtartás kézikönyve. U. 
ott, 1894. (Két köt. Dr. Márkus Dezsővel.) 

Nemzet, 1893. 263. Sz. 

Fodor (Crispus) Bálint (kolosvári), 
tordai pap ; 1546-ban az erdélyi magyar-
ság reformálásában tevékeny részt vett 
és csak azután (1555. jún. 5-től) látogatta 
a vittenbergai egyetemet; mások szerint 
csak 1557-ben kezdte meg Kálmáncsehi 
Mártonnal, Szegedi Lajossal és Pereki 
Lőrinczczel az erdélyi magyarság refor-
málását. — Nem lehetetlen, hogy épen 
ő volt az a tordai névtelen, ki 1544-ben 
hideg ősznek kezdetiben szerzette azt a 
bűnbánati éneket, mely de fidutia in 
deum czimmel található a Bártfai (1593.) 
énekes könyv 277. lapján; valamint egy 
ma ismeretlen énekes könyvnek 211. lap^ 
ján. mint azt a Szabó Károly birtoká-
ban volt töredék mutatja. Nótáját ille-
tőleg némi anachronismust kell tudo-
másul vennünk, amennyiben a Magasz-
tallak én istenem kezdetű dicséret, mint 
végső strófájából kitűnik, 1559-ben s így 
később szereztetett. Ez nem ritka eset 
az énekes könyvekben, hol a szerkesz-
tők az ugyanazon dalra menő énekek 
fölé egy másiknak, sokszor újabbnak írják 
kezdő sorát. Versfejeiből: Utinam des-
cenderem olvasható. 

Szilády Áron, K. M. Köl tök Tá ra II . 464. 465. 

Fodor Dezső, pénzügyi fogalmazó, kir. 
adófelügyelői helyettes. Meghalt 1883. jan. 
20. Pozsonyban 25. évében. — Munkája: 
Utasításházadóügyekben. Pozsony, 1883. 

Horváth I. Könyvésze te 1883. és gyász je l en t . 

Fodor Ferenczr bölcseleti doktor és 
okleveles tanár, az 51. gyalogezredben 
tartalékos hadnagy ; 1883—84-ben a ko-
lozsvári egyetemen a természettani tan-
szék tanársegéde volt; 1884-től a debre-
czeni ev. ref. tanítóképzőhöz nevezték ki 
helyettes tanárnak. Meghalt 1885. nov. 
7. Szász-Fenesen 27. évében. — Czikke-
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ket irt a kolozsvári Orvos-természettud. 
Értesítőbe (1881—82.), a Természettudo-
mányi Közlönybe (1883. Az elektromos 
szélről) és az Országos Tanáregylet Köz-
lönyébe (XVI. 1882—83. Könyvismerte-
tés.) — Munkái: 1. Néhány ssilárd test 
és folyadék hőátbocsátásáról. Tudori ér-
tekezésül. Kolozsvár. 1881. — 2. Vezér-
könyv a természettan népiskolai tanítá-
sához. Átdolgozta Somogyi Pál.Debreczen, 
1888. (Jutalmazott pályamű. Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 49. sz.) 

Horváth Ignáez K ö n y v é s z e t e 1881. 1888. — 
Debreczeni főiskolai tanítóképezde Értesítője 
1885. és 1880. és gyász je len tés . 

Fodor Gábor (derecskei). — Czikkei 
a Tudom. Gyűjteményben (1825. IX. X. 
A magyarok ősi eredete, 1827. XI. A 
mezei gazdaság) — Kéziratban: A zsidók 
templomai 1826. (Censurai példány a 
m. n. múzeum kézirattárában.) 

Fodor Gerzson (nánási). ev. ref. lel-
kész. F. Pál a Hübner fordítójának fia, 
szül. 1763-ban Egyeken Hajdumegyében 
(a debreczeni tanulók anyakönyve sze-
rint, hova ezt sajátkezűleg irta be ; a M. 
Athenás szerint Derecskén született, hol 
akkor atyja lelkész vott); 1779. ápr. 23. 
Debreczenben a felsőbb iskolai osztályba 
lépett; 1789. ápr. 23-tól főiskolai senior 
(közben 1787 —1788-ban a görög nyelv 
praesese s főiskolai könyvtárnok, majd 
érsemlyéni iskola-rektor) volt; külegye-
temekről hazatérvén, 1793-ban nagy-kő-
rösi tanár (ekkor a Martinovics-féle ösz-
szeesküvésbe is mint magyar Jacobinust 
bele keverték). 1814-ben egyházkerületi 
főjegyző, 1815-ben pedig n.-körösi pré-
dikátor. hol 1835. febr. 6. 72 éves korá-
ban meghalt. — Munkái: 1. Jó ember 
képe melyet néhai. . . Nyáregyházi Nyári 
Lajos ur életéről rajzolt és utolsó tisz-
tességének megadatása szomorú alkal-
matosságával a halotti gyülekezetnek elő-
adott 1803. eszt. decz. 8. Pest. (Censurai 
kézirata 1804. febr. 13. a m. n. múzeum 
könyvtárában). — 2. Emlékezet oszlop-

köve, melyet néhai Zsigrai Julianna ifjú 
asszonynak, Kismányai Hangyás Dávid 
ur kedves élete párjának érdemlett tisz-
tességére.. . emelt 1804. jan. 1. U. ott, 
1804. (Censurai kézirata a m. n. múzeum 
könyvtárában.) — 3. Hazafiúi látás, 
melyet a magyar nemes fölkelő seregnek 
készülete alkalmatosagával látott és leirt. 
Hely n. 1809. (Költ.) — 4. Halotti ora-
tio Cseh-Szombathy József felett. U. ott, 
1815. (Néhai orvosdoctor Cseh-Szom-
bathy József sírhalma cz. Báthory József 
ref. püspök halotti tanítása s Kovács Jó-
zsef latin elegiájával.) — 5. Az egészség 
fentartásáról való rendszabások (diae-
tetika), az oskolák számára készítette 
Zsoldos János orvosdoktor, versekbe fog-
lalta Fodor G. Sáros-Patak, 1818. — 
Gyászverse van a Benedek Mihály, Kü-
lönös isteni gondviselés példája (Pest. 
1789) cz. Bárányi Miklós felett mondott 
halotti beszéde végén. — Kéziratban: A 
nagy-kőrösi oskola históriája (Tóth Fe-
rencz gyűjteményében a m. n. múzeum-
ban) ; 1815-ben a magyar irók életraj-
zához gyűjtött anyagot és Benkő szerint 
egy Módi cz. színművet is irt. 

Figyelő I . 1876. I I . I I I . V. V I I . XV. X V I I . 
- • Uj M. Athenás 134. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Benkő, M. S z í n v i l á g 93. 1. — Szirmai/ Antal. 
Magyar J acob inusok Tör ténete . Bpest , 1889. 
31. 98. 1. (M. Könyvesház XVI. 5—7. sz.) — 
Petrik B ib l iog raph iá j a s Bakóczi J á n o s szí-
ves közlése. 

Fodor György, ev. ref. hittanhallgató 
Sárospatakon. — Munkája : Istenigéje a 
fiakban és általuk. Sárospatak, 1862. 
(Lénárd István hittanhallgató társával 
együtt. Tiszta jövedelme a tápintézet 
javára fordíttatott.) 

Fodor Gyula, bölcseleti doktor, főgym-
nasiumi tanár. szül. 1864-ben Nagyváradon 
Biharmegyében, hol gymnasiumi tanul-
mányait végezte; Budapesten nyert tanári 
és doktori oklevelet. 1886 óta tanár, előbb 
Budapesten,majd Szatmáron.azütánZom-
borban és jelenleg a szatmári kath. fő-
gymnasiumban tanítja a latin és görög 
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nyelvet. — Czikkei a Nemzetben (1886. 
Tolstoj. Háború és béke czímű regényének 
ismertetése), a Szamosban, Szatmár és 
Vidékében, Zombor és Vidékében (ve-
zérczikkek, könyvismertetések és humo-
risztikus tárczák), a Tanáregylet Közlö-
nyében (bírálatok), az Egyet. Philol. 
Közlönyben (1891. Martialis Epp. Lib. I. 
117.) és a Bácska cz. lapban (1893. Jel-
lemképek) ; programmértekezése a szat-
mári kir. kath. főgymn. Értesítőjében 
(1888. M. Minucius Felix Octaviusa, ism. 
Egy. Phil. Közlöny) — Munkái: 1. A 
perfectum kettőseiének hangzója az 
indogermdnban. Bpest. 1887. (A Sámuel-
díj jutalmazásánál dicsérettel említtetett. 
Különnyomat az Egyet. Philol. Közlöny-
ből.) — 2. Xenophon memorabiliái-
nak teljes szótára. U. ott, 1888. (Dávid 
Istvánnal együtt.) — 3. Vergilius Aenei-
sének teljes szótára a gymnasiumok felső 
osztályai számára és magán használatra. 
U. ott. 1891. (Dávid Istvánnal együtt.) — 
A Szatmáron 1892. jún. 8. a koronázás 
25-dik évfordulója alkalmával a Kölcsey-
kör által kiadott Emlékkönyv egyik szer-
kesztője volt és abban Modern ének cz. 
hosszabb verses darabot közölt. — Ál-
neve Crispus (szépirodalmi czikkeinél.) 

31. Könyvészet 1887—1888. — Horváth Ignácz 
K ö n y v é s z e t e 1887. — M. T. Akadémia Értesí-
tője 1888. 114. 1. — Rajner Ferencz, K ö z é p i s k . 

Taná r i N é v k ö n y v 138. 1. és önélet r . ada tok . 
Fodor István. L. Crispus Istoán. 
Fodor István, ev. ref. lelkész, szül. 

1768-ban Tarczalon (Zemplénm.); szülő-
földén kezdte tanulmányait és Sárospata-
kon végezte; 1792-ben balatonfő-kajári 
(Veszprémm.) tanító lett; 1796-ban a 
háborús világban Bécsnél tovább nem 
mehetett; innét 1797-ben haza jött és 
veszprémi káplán lett; majd rendes lel-
kész Móron, honnét 1807-ben Ősibe (Vesz-
prémm.) választatott meg lelkésznek ; 
innét Pálfára (Tolnám.) ment papnak, 
hol 1837-ben meghalt. — Nehánv beszéde 
jelent meg a Fábián József Prédikátori 
Tárház-ában (Veszprém, 1805.) — Mun-

kája : Keresztyén ember lantja. Az az 
száz ötven innepi, hétköznapi, külömb-
külömbféle közönséges, és magános uj 
énekek, melyek az Istent, nemcsak közön-
séges helyen; hanem magok házuknál 
is éneklésekkel dicsérni szerető keresz-
tyén híveknek kedvekért, a közönséges 
énekes könyvben lévő énekek nótáik sze-
rént írattattak, és három szakaszban 
közre bocsáttattak. Győr, 1804. 

Fábián é s Láczai, P r é d i k á t o r i T á r h á z . V e s z -
p r é m , 1805. I I I . I V . 169. 1. — Prot. Egyházi 
és Iskolai Lap 1879. 30. SZ. ( S z e n t k u t y . ) 

Fodor István, ág. ev. tanár Pozsony-
ban. — Munkája: Summae laetitiae 
documentum quo Stephano Säbel dum 
festa nomini suo sacra die 26. Dec. 
sanus et incolumis celebraret ordo secun-
dus gymnasii Posoniensis a. c. ad tes-

I tandum suum gratum animum offert 
anno quo Romanus praesul papali sede 
relicta Josephi Hungáriáé regis gratus 
fűit hospes. Posonii. (1782.) 

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

Fodor István (Etienne de Fodor). 
az athenei villamos telep központi igaz-
gatója, F. Ambrus ügyvéd, csallóközi 
nemes és Gottl Róza fia. szül. 1856-

i ban Pozsonyban, hol egyideig a főreál-
! iskolába j á r t ; azonban atyjának hosz-
I szas betegeskedése következtében családja 
elszegényedése miatt iskoláit abba kellett 
hagynia s a családja fentartása végett 
nyomdában keresett foglalkozást. Tanul-

1 mányait szabad ideje alatt éjjenként foly-
tatta s több évi küzdés után végezte. 
Néhány jóakarójának segítségével Párisba 

I jutott, hol a College de France-nak rend-
kívüli hallgatója volt és technikai kiké-
peztetését a franczia műhelyek látoga-
tásával kezdte. Vándorlása közben meg-
ismerkedett Edison párisi képviselőjével, 
ki magához szerződtette s további kiké-
peztetéséről gondoskodott. 1881-ben a 
párisi első elektrikus kiállításon már mint 
az Edison-company tisztviselője vett részt. 
A kiállítás után tanulmányozások végett 
Hamburgba s Antwerpenbe küldetett; 
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azután Jory-sur-Seine-ben az Edison-gyár 
egyik felügyelője lett. Később mint a 
társaság mérnökét kiküldték Oroszor-
szágba, Finnországba, Belgiumba, Hol-
landiába, Angolországba s Algirba; mind 
ezen helyeken a legelső izzólámpa be-
rendezését részint maga eszközölte vagy 
azok létesítésén közreműködött. Európa 
többi tartományaiban is utazott, hogy 
az ottani helyzetet tanulmányozza. Midőn 
Párisba visszatért, az ottani központi vil-
lamos állomások szervezésénél közremű-
ködött. 1888-ban Görögországba küldetett, 
hol a központi villamos telepet életbe 
léptette s mint annak igazgatója Athen-
ben maradt. A görög király az uj iparág 
behozatala miatt a megváltó-rend lovag-
keresztjével, királyunk ő felsége pedig 
az ipar terén szerzett érdemeiért az arany-
koronás érdem-kereszttel tüntette ki. — 
Czikkei megjelentek a következő folyó-
iratokban és gyűjteményes munkákban : 
Lumiére Electrique, Electrician, Elektro-
technische Zeitschrift, Zeitschrift für Elek-
trotechnik, Electrical World, Handels-
museum. Oesterreichische Monatschrift 
für den Orient (1893, Der Kanal von 
Korinth). Az Über Land und Meer-be 
(Stuttgart, 1886-88.) tárczákat irt. — 
Munkái: 1. Das Glühlicht, sein Wesen 
und seine Erfordernisse. Erfahrungen über 
Herstellung und Ausführung der Anlagen 
prakt. Lichtvertheilung im Räume und aus-
serordentliche Betriebsverhältnisse. Wien, 
1885. (Elektro-technische Bibliothek 27.) — 
2. Materialien f. Kostenvoranschläge elek-
trischer Lichtanlagen. U. ott, 1888. (Elek-
tro-techn. Bibl. 39.) — 3. Die elektrischen 
Motoren mit besonderer Berücksichtigung 
der elektrischen Strassenbahnen. U. ott. 

1890. (Electro-techn. Bibl. 41.) — 4. Die 
elektrischen Verbrauchsmesser. U. ott. 
1891. (Elektro-techn. Bibl. 43.) — 5. Die 
elektrische Schmeissung und Löthung. 
U. ott, 1892. (Elektro-techn. Bibl. 44.) — 
6. Experimente mit Strömen hoher 
Wechselzahl und Frequenz. Revidirt und 

mit Anmerkungen versehen von Nicolas 
Tesla. U. ott, 1894. 

Kay ser. Bücher -Lex ikon . Leipzig-, 1887. XI II . 
107. 1. X X V . 1891. 133. 1. — Fuv. Lapok 1893 . 
220. 1. és öné le t ra jz i ada tok . 

Fodor János (nánási), ev. ref. lelkész. 
F. Gáspár labancz katona unokája s F, 
Jánosnak, ki Ónodról szakadt Szerencsre, 
fia, szül. 1693-ban Szerencsen Zemplén-
megyében ; 1710-ben a debreczeni kollé-
giumba ment tanulni; azután Szentesre 
tanítónak; 1713-ban ismét visszatért a 
kollégiumba; egy év múlva rektornak 
választották Rácz-(Hajdu-)Böszörménybe; 
két év múlva hadházi jegyző lett; azon-
ban a 3 évet nem tölthette • ott ki, mert 
a város elpusztult; Eszlárra ment jegy-
zőnek (1716—1721); ezután Csobajon 
volt tanító s készült a papi pályára. 1723-
ban Tisza-Ladányba, 1727-ben Büd-Pere-
Gibartra. 1731-ben Lupta faluba ordinál-
tatott belső szolgálatra lelkésznek ; 1734-
ben téglási prédikátor lett; 1738-ban 
Monostor-Pálviba ment papnak ; egy évig 
hivatal nélkül nyomorgott Böszörmény-
ben ; 1743-ban Tótiba az érmelléki trac-
tusba helyezték be ; az ötödik évet mint 
haereticus büntetésben töltötte el Vérte-
sen ; 1748-ban Kójba küldték; 1754. 
májustól eretneksége miatt ismét fogság-
ban volt. «Ma, immár id est 14. augusti 
14 hete, mióta detentióban vagyok; hol 
sírok, hol mosolygok, hol félek, hol 
reméllek, dúdolgatom Balassábul : Itt 
vágj, itt égess, itt üss, itt mess, itt ösz-
tönözz.» Ezzel végzi terjedelmes önélet-
rajzát, melyet Hoffer Endre az eredetiből 
közöl a M. Prot, egyházi és iskolai Figyel-
mezőben (Debreczen, 1877.) 

Fodor József, uradalmi számadó, szül. 
1802-ben; a kolozsvári unitárius kollé-
giumban végezte a bölcseletet; azután a 
keszthelyi Georgiconba ment, hol külö-
nösen a juhokkal való bánásmódot sajá-
tította el. 1834. szept. haza tért és okt. 
1. gróf Bethlen Leopold szolgálatába lépett 
Radnóthon Kis-Küküllő megyében. (Mun-

18. ív sajtó alá adatott 1893. nov, 10. 
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kája előszavából.) Meghalt ? — Munkája: 
Tapasztaláson alapult radnóthi ut-
mutatás a szopó bárányok hasmenése 
ellen, melyet tulajdon tapasztalásai után 
öszve szedett és a juhok baráttyainak 
kiadott. Maros-Vásárhely, 1839. 

Szinnyei Könyvésze te . — Deininger, Kesz t -
helyi gazd . t an in téze t É v k ö n y v e 41. 1. 

Fodor József, kisbirtokos a Székely-
földön ; «felsőbb tudományosabb intéze-
tet nem végzett», mint ő maga irja. — 
Munkái: 1. Hasznos vagy káros-e Rikán 
belül a tagosítás ? Brassó, 1872. — 2. 
Miért nincs jövedelem Rikán belül a 
gazdászatból. U. ott, 1872. — 3. Mi lesz 
gyermekeinkből? U. ott, 1873. (Önélet-
rajzféle, gazdálkodásáról, gyermekeiről 
panaszkodik.) — 4. Ne felejts. U. ott. 1873. 

Gross, K r o n s t ä d t e r Drucke 99. 1. 

Fodor József (galántai), orvosdoktor, 
egyetemi tanár és a m. tudom, akadémia 
rendes tagja, F. Antal földbirtokos író 
s Pika Mária fia, szül. 1843 jul. 16. La-
kocsán Somogymegyében; a gymnasiu-
mot Pécsett, az egyetemet Bécsben és 
Pesten végezte, hol 1865-ben orvosdoktor, 
1866-ban pedig sebészdoktor, szemész-
és szülészmester s még azon évben 
egyetemi államorvostani tanársegéd lett. 
1869-ben a tiszti orvosi eljárás taná-
ból mint magántanár képesíttetett. 1868 
—69-ben mint Rókus-kórházi főorvos 
működött. 1870—71-ben a közegész-
ségtudomány tanulmányozása czéljából 
külföldön utazott. 1871-ben az állam-
orvostan segéd-tanárává, 1872-ben a ko-
lozsvári egyetemhez az államorvostan 
rendes tanárának neveztetett ki. 1874-ben 
a budapesti egyetemhez az újonnan föl-
állított közegészség-tudományi tanszékre 
meghivatott és rendes tanárnak kinevez-
tetett, egyszersmind a hygienikus intézet 
igazgatója lett. A magyar tud. akadémia 
1878. jún. 14. levelező s 1883. máj. 17. 
rendes tagjává választotta. 1882—83-ban 
a berlini egészségügyi kiállításon tudo-
mányos és buvárlati eszközeiért arany-

Id. Szinnyei J.. Magyar írők III, 

éremmel tüntette ki Auguszta császárné. 
1891-ben a cambridgei egyetem tiszt, 
jogdoktorrá választotta s promoveálta; 
az országos közegészségi tanácsnak és az 
orsz. statisztikai tanácsnak rendes tagja ; 
Budapest szék- és főváros törvényható-
sági bizottságának tagja; a budapesti 
kir. orvosegyletnek alapító-, a kir. m. 
természettudományi társulatnak alapító 
tagja és v. főtitkára, az orsz. közegész-
ségi egyesületnek alapító tagja és fő-
titkára ; a magyar orvosi könyvkiadó 
társulat és más egyesületek alapító illetve 
rendes tagja ; a német Verein für öffent-
liche Gesundheitspflege-, a firenzei, pá-
risi, brüsszeli, londoni egészségügyi egye-
sületnek tiszteletbeli illetve külföldi tagja, 
az Assoc. of the med. Officers of Great-
Britain tiszt, tagja s a nemzetközi egész-
ségügyi és demográfiái kongresszus ál-
landó bizottságának magyarországi tagja. 
— Orvosi s közegészségügyi czikkei az Or-
vosi Hetilapban (1868. A hagymázjárvány, 
A hagymáz kóroktani kutatása, 1869. Az 
árnyékszékrendszerekről, 1871. Levelek 
Londonból, Heidelbergből, Pár szó laká-
saink felett, A Rókus-kórházi igazgatói 
s pestvárosi tiszti főorvosi hivatalok és 
rövidebb közlések, ismertetések, bírála-
tok. nevezetesen: a nedves lakásokról, 
a vízvezetékről, váltólázról, asphalt utcza-
burokról, a gyári s ipari törvényhozás-
ról, az alföld egészségügyéről, a közegész-
ségtan népszerűsítése sat., 1872. Az új-
pesti kikötő, 1873. Az olasz tengeri egész-
ségügyi nézetek és általános újítási néze-
tek a vesztegzárak tárgyában, 1874. Fel-
terjesztés a közegészségtani tanszék és 
központi észlelde ügyében, 1875. Kísérleti 
tanulmányok a talaj és talajlég fertőzte-
lenítése felett, 1880. A szénéleg egész-
ségi tekintetben, Gyilkosság szénéleg által, 
1883. A harmadik magyar egyetem, 1890. 
Ujabb kísérletek a vérnek bacteriumölő 
kísérleteiről, ugyanez németül a Central-
blatt für Bacteorologie und Parasiten-
kundeban), az Orvosi Hetilap mellékleté-

19 
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ben. a Közegészségügy és Törvényszéki 
Orvostanban (186G. Közlések az angol 
egészségügyi hivatal 1866. jelentéséből, A 
halálozási arány kiszámítása. A kétes lelki 
állapotok megbirálásáról. 1869. Miként 
lehet a városi hulladékokat értékesíteni, 
1870. Mérgezés világító lég által, 1871. 
Az angol Privy-Concil közegészségügyi 
hatóságának szervezete s annak átülte-
tése hazánkba. A Rókus-kórházi és pest-
városi tiszti főorvosi hivatalok, Pár szó 
lakásaink felett. 1872. Orvosügy Angol-
országban. 1873. Az ivóviz szolgáltatás 
Angolországban, 1874. Jelentés a köz-
egészségtani tanszék és intézet, valamint 
az országos központi közegészségügyi 
észlelde szervezése tárgyában, ugyanez 
németül a Deutsche Vierteljahrschrift für 
öffentl. Gesundheitspllege-ben, 1875. Kí-
sérleti tanulmányok a talaj és talajnemek 
felett, 1877. Budapest csatornázási terve-
zetei. 1882. A légfűtésről, Közegészség-
ügyünkről. Bécs avagy Budapest az egész-
ségtelenebb város, 1883. Egészségügyi 
kirándulások Bpesten, Lakásügy Bpesten, 
A bpesti vízvezeték. 1884. Bpest csator-
názása, 1886. Budapest uj csatornázása, 
Fuladás talajlevegőben, A tata-tóvárosi 
források vize, Az üllői-úti tisztviselő-
háztelep, 1887. Bpest vízvezetéke, Az 
egészségtan elvei az ivóviz megbirálásá-
ban, 1889. A szombathelyi lovaskaszárnya 
csatornázása, Egészségügyi közigazgatá-
sunk reformja, 1890. Magyarország népe-
sedési mozgalma 1888-ban), a Gyógyá-
szatban (1869. Közlések a pesti Bókus-
kórház bonczterméből: Ebdüh? Erőszakos 
halál ? 1870. Víziszony), a Gyógyászat 
mellékletében, az Államorvosban (1869. 
Megfojtás ? Természetes halál, Megfuladás 
lisztben, véletlen halál, Ütés a fejre, halál, 
halálos sértés, Megfojtás. Villanymérgezés, 
1873. A halálozási arány Magyarországon), 
a Deutsche Vierteljahrschrift für öffentl. 
Gesundbeitspílege-ben (1874. Entwurf zur 
Organisirung der Arbeiten des Landes-
central-Instituts für Hygiene und hygie-

nische Forschung an der königl. ung. 
Universität zu Budapest, XII. 1880. Das 
Kohlenoxyd in seinen Beziehungen zur 
Gesundheit. 1881. Über Vorzüge und 
Nachtheile der Luftheizungen), a berlini 
Alig. Medicinische Central-Zeitungban 
(1875. Experimentelle Untersuchungen 
über die Desinfection desBodensu.derBo-
dengase), a budapesti IX. nemzetközi sta-
tist. kongressus kiadványaiban, melynek 
egyik szerkesztője volt (Bpest, 1876. III. 
Section. Hygiene publ. Projet d'une statisti-
que internationale des maladies epidemi-
ques. Bapport sur la statistique internatio-
nale des maladies épidemiques et du Cho-
lera), a budapesti kir. orvosegylet Évköny-
veiben (1876. A talajvizsgálatok czéljáról, 
módszereiről), a Nemzetben (1883. jún. A 
csángók letelepítése, júl. A svábhegy és 
a városliget, aug. a budapesti ivóviz), a 
Természettud. Közlönyben (melynek 1872 
óta rendes munkatársa. 1883. A lakások 
fertőzetlenítése sat.), a M. Mérnökegylet 
Közlönyében (1884. Budapest csatorná-
zása), a Mathem. és Természettud. Érte-
sítőben (IV. 1885. Budapest ivóviz kérdé-
séről), az Országos Középiskolai Tanár-
egylet Közlönyében (XIX. 1885-86. A 
középiskolai hygienatanárok és iskola-
orvosok), az Archiv für Hygieneben (1886. 
Bacterien im Blute lebender Thiere), a 
m. tud. akadémia Értesítőjében (1887. A 
vér hatása a lépfene - bacillusokra), a 
Fővárosi Lapokban (1887. Egészségügyi 
j tárcza), az Egészségben (1887. Az egész-
ségügy, Nyaralás és fürdőzés, Palika 
iskolába jár, Iskolaorvosok és egészség-
tanárok a középiskolákban, A kályha és 
kandalló, 1888. Nők az egészség ügyé-
ben, ugyanez 1889-ben németül aDeutsche 
mediz. Wochenschriftben. 1889. Hogyan 
ruházkodjunk, A közegészségügy hala-
dása), a genfi, hágai, bécsi, londoni nem-
zetközi egészségügyi kongresszusok év-
könyveiben (előadások). Ezeken kivül 
több rövidebb egészségügyi felszólalás, 
bírálat és tárczaczikk a Honban, Pesti 
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Naplóbau. Egyetértésben, Magyar Hírlap-
ban sat. Czikkei s értekezései közül több 
megjelent a külföldi szaklapokban és mun-
katársa a Pallas Nagy-Lexikonának. A köz-
egészségtani intézetben vezetése alatt ké-
szült munkák eló'sorolvák az Acta reg. 
-scient. Universit. Hung. Budapestinensis 
1 8 8 3 - 8 4 Fase. I. 73.1. — Munkái: 1. Az 
árnyékszék-rendszerekről. tekintettel a 
hazai s főleg a pesti viszonyokra. Pest, 
1869. — 2. Közegészségügy Angolország-
ban, tekintettel az orvosügyre, orvosren* 
•dészetre. a törvényszéki orvosi ügyre, 
valamint a hazai viszonyokra. Bpest. 1873. 
<(M. orvosi könyvkiadó-társulat Könyvtára 
XX. A ro. tud. akadémia által 1875-ben 
200 arany nagy-jutalomban részesült.) — 
-3. Experimentelle Untersuchungen über 
Boden und Bodengase. Braunschweig, 
1875. (Különnyomat a Deutsche Viertel-
jahrschrift für öffentl. Gesundheitspflege-
ből.) — 4. Az egészséges házról és lakás-
ról. U. ott. 1877. (Három előadás. Nép-
szerű természettud. Előadások, kiadja a 
kir. m. természettud. társulat. Németül: 
Das gesunde Haus und die gesunde Woh-
nung. Braunschweig, 1878.) — 5. A köz-
egészségügy. Bpest. 1879. (Hivatalos Je-
lentés a Párisban 1878-ban tartott egye-
temes kiállításról III.) — 6. Egészség-
tani kutatások a levegőt, talajt és vizet 
illetőleg. U. ott, 1881. (M. orvosok és term. 
vizsgálók jutalmában részesült. Math, és 
Természettud. Közlemények XVI. 3. XVII. 
S\. Németül: Hygienische Untersuchungen. 
Braunschweig. 1881—82. Két kötet. Ism. 
Pester med.-chirurg. Presse 1882. 40. sz.) 
— 7. A budapesti m. kir. tudomány-
egyetem közegészségtani intézetének le-
írása. A berlini egészségügyi kiállítás 
alkalmából a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából egybeállítva. U. 
ott. 1882. (Ugyanez németül i s ) — 8. 
Néhány készülék egészségtani előadások-
hoz és kísérletekhez. Az 1882—83-ki 
berlini egészség és mentésügyi kiállítás 
alkalmából. Bpest. 1883. (Magyar és német 

szöveggel.) — 9. A lakásviszonyok be-
folyása a cholera és typhus elterjedésére. 
U. ott, 1884. (Értekezések a természettud. 
köréből. XIV. 2.) — 10. Bacteriumok az 
élőállat vérében. U. ott. 1885. (Székfog-
laló. Értek, a term. tud. kör XV. 10.) — 
11. Ujabb kísérletek erekbe fecskendezett 
bacteriumokkal. U. ott, 1886. (Értek, a 
term. kör XVI. 3. Ugyanez németül a 
Deutsche Med. Wochenschriftben.) — 12. 
Egészségtan a középiskolák felső osztá-
lyai számára, valamint magánhaszná-
latra. U. ott, 1886. (2. kiadás. U. ott. 1893.) 
— 13. A vérnek bacteriumölő képes-
ségéről. U. ott, 1887. (Értek, a-term. kör 
XVII. 4. Ugyanez németül a Deutsche 
Med. Wochenschriftben.) — 14. Jelentés 
az iskolaegészségügyről. U. ott. 1888. 
(Felolvasás a VI. bécsi nemzetközi egész-
ségügyi congressuson.) — 15. Hygiene 
des Bodens. Jena, 1893. Handbuch der 
Hygiene I. Bd. 1. Abth.) — Szerkesztette 
a Természettudományi Közlönyt 1879— 
87-ig és vezette annak Egészségtan rova-
tát ; szerkeszti az Orvosi Hetilap Köz-
egészségügy és törvényszéki orvostan cz. 
szakmellékletét 1882 óta s abban számos 
referátumot, bírálatot stb. közölt; a Nép-
szerű természettudományi előadások Gyűj-
teményét (Paszlavszky Józseffel együtt), 
az országos közegészségi egyesület Egész-
ség cz. közlönyét 1887 óta Budapesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Akadémiai Ér-
tesítő 1875. 1878. — •>/. Künyvészet 1877. 1879. 
1884—86. 1892. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 
1883—84. 1886—87. — Vasárnapi Újság 1885. 35. 
sz. a r c z k . 1892. 8. s z . a r c z k . — V. Salon XV. 
1891. a r c z k . — Budapester Hygienische Zeitung 
1892. 12. sz. a r czk . és önéle t ra jz i ada tok . 

Fodor Kálmán, orvosdoktor, egészség-
ügyi tanácsos, uradalmi fürdőorvos, a 
pőstyéni fürdőintézet egészségügyi veze-
tője. — Munkái: 1. Pöstyéni iszapfürdő. 
Bpest, 1884. (Magyar és német szöveg-
gel.) — 2. Pöstyéni iszapfürdő különös 
tekintettel a «Massage» gyógymódra. Bécs, 
1888. (Braumüller Fürdők Könyvtára 66. 
sz. Ugyanez németül. U. ott. 1888.) 

19* 
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Közegészségi Kalauz 1884. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1888. 

Fodor Karolin, magyar szakácsné. — 
Munkája: Der wahre Pariser Koch 
oder aller neuestes französisches Koch-
buch. Yon Saint-Martin, uebersetzt.. .. 
Leipzig und Kaschau, 1831. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fodor László (nánási), orvosdoktor, 
nagykőrösi származású gyakorlóorvos 
Nagy-Kőrösön. — Munkája: Dissertatio 
inaug. de gvajaco. Pestini, 1834. 

Bugát és Flór, M. Orvos rend Névso ra 1840-re 
63. 1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Fodor ( M a y e r h o f f e r ) László, bölcse-
leti doktor, középiskolai tanár. szül. 1855-
ben Szakolczán Nyitramegyében ; közép-
iskolai tanulmányait Pozsonyban 1873-
ban elvégezvén, egy évet a budapesti s 
három évet a bécsi műegyetemen töltött, 
először a mérnök' osztályban, később 
pedig a mennyiségtani s az ábrázoló geo-
metriai szak tanulmányozásával. Azutóbbi 
helyen tanárrá képesíttetett és 1878. a 
mennyiségtan és mértan tanára lett a besz-
terczebányai kir. főgymnasiumban, 1888. 
januártól pedig a selmeczbányai m. kir. 
bányászati s erdészeti akadémiánál mint 
az ábrázoló geometria, szerkesztő sza-
badkézi s térképrajz, valamint a grapho-
statika rendes tanára működik. 1883-ban 
nyert még egy tanári képesítést Buda-
pesten és 1887-ben a kolozsvári egyete-
men bölcseleti doktorrá avatták. Nevét 
(Mayerhoffer) 1882-ben változtatta meg. 
— Értekezései: Zar Theorie der Vertical-
sonnenuhr (Sitzungsberichte der kais. 
Akademie d. Wissenschaften, Wien, 1884.), 
A körhonoid metszetei lappal (Az Erdélyi 
Muzeumegylet orvos-természettud. szak-
osztály Értesítője, Kolozsvár, 1886.) — 
Munkái melyeket Wagner Alajos tanárral 
együtt í r t : 1. Rajzoló geometria a kö-
zépiskolák alsó osztályai számára. Bpest, 
1880. Többi kiadása az alább következő 
három külön czímmel jelentek meg.) — 
2. Rajzoló planimetria a középiskolák 

első osztálya számára. Bpest, 1881. (2_ 
kiadás 1883., 3. kiad. 1886., 4. k. 1888., 
5. kiad. 1891. 6. k. 1894. U. ott.) - 3., 
Rajzoló stereometria, a középiskolák II. 
osztálya számára. U. ott, 1882. (2. k. 
1885., 3. k. 1889. 4. kiad. 1892. U. ott.) 
— 4. Constructiv planimetria, a közép-
iskolák III, és IV. oszt. számára U. ott, 
1882. (2. k. 1885., 3. k. 1888., 4. k. 1890. 
5- k. 1893. U. ott.) Mind a három munkát 
Hossiu József lefordította rumén nyelvre 
s kiadta Balázsfalván 1887-ben. — 5. 
As ábrázoló geometria elemei. Bpest, 
1892. (Ezt a munkát egyedül irta.) 

Wutz N é v k ö n y v e 17. 1. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1885—86. 1889. 
Fodor Mihály, bölcseleti doktor, Jézas-

társasági áldozó pap és tanár, szül. 1709. 
szept. 28. Balatonon Borsodmegyében -r 

1727. mint lőcsei rhetor, Trencsénben 
lépett a rendbe; miután bölcseleti dok-
tor lett Nagyszombatban, ugyanott négy 
évig tanította a philosophiát; 1749-től 
1763-ig Trencsénben rector és a rend 
növendékeinek mestere volt; azután Eger-
ben és Kassán rector, végre Egerben a 
rend harmadéves tagjainak tanítója. Meg-
halt 1775. márcz. 23. Egerben. — Mun-
kái : 1. Heroes illustres belli (Italici 
1734) panegyrica oratione celebrati. Cas-
soviae, 1736. — 2. Bellica Hungarorum 
fortitudo. Tyrnaviae, 1745. — 3. Met-
hodus agendae verae poenitentiae, ad 
conversionem peccatoris necessariae. U. 
ott, 1746. (Ugyanez magyarúl : A bűnös 
embernek megtérésére az igaz poeniten-
tia tartásnak módja. U ott. 1746. és 
Kassa 1753.) 

Katona His tó r ia Cri t ica XXXIX. 952. 1. — 
Fejér, H i s tó r i a Aeademiae 67. 1. — Stoeger 
Scriptores 83. — Michalek Manó, Eg r i érsek-
megyei k ö n y v t á r Czimjegyzéke 795. 1. 

Fodor Pál (nánási), ev. ref lelkész, 
hajdú-nánási származású volt és 1741. 
ápr. 26. Debreczenben a felsőbb osztályba 
lépett, ugyanott a főiskolában a sexták, 
sintaxisták és poéták tanítója s 1752. 
márcz. 18-tól főiskolai senior volt. 1753. 
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jan. 6-tól Heidelbergában, jún. 4-től Bázel-
ben tanult; innét 1754. decz. 11. haza 
érkezvén, Derecskére választatott meg 
lelkésznek ; itt nyolcz évig hivatalosko-
dott, azután önként lemondott és egy 
évig magányba vonult ugyanott; innét 
1764-ben Gaborjánba hivatott papnak; 
1768-tól 1778. márcz. 19. Czegén volt pap. 
Ekkor a Mária Terézia kormánya alatt a 
Czegével határos Polgár és Egyek község 
reformátusai ápr. 29. az egri káptalan, mint 
földesúr által vallásgyakorlatukban há-
borítva, elhagyák hajlékaikat és egy ré-
szök. az egyekiek, a Vayak tulajdonát 
képező ecsegi határban szálltak meg, körűi 
árkolván magukat, deszkából templomot 
és paticsból házakat emelve. Ezen Csegé-
től egy órányira fekvő « Lager» -ban szol-
gált mint pap két évig. 1780. ápr. 26-tól 
1782. márcz. 6-ig Sápon, azontúl Téglá-
son volt lelkész. 1785. febr. 22. a téglá-
siak vádat emeltek ellene és elmozdít-
tatni kérték; a vádak ezek voltak: gyenge 
szava van. nem hallik a templomban 
mindenütt; barmaira fordított gond miatt 
készületlen áll fel a szószékbe; a szó-
székből dühöngött az elöljárók ellen, ki-
ket tolvajoknak mondott, vasárnap cseléd-
jeivel dolgoztat és hirdetés nélkül esket-
tetett meg néhány párt. Ezen vádak 
bebizonyulván, állásából elmozdíttatott és 
az egyházmegyei tanács-biróságtól is meg-
fosztatott. Erre nyugalomba vonult Hajdu-
Böszörménybe, hol 1798. okt. 14. meg-
halt. — Munkája : Száz és négy válo-
gatott bibliabéli históriák, a mellyeket 
az ó és uj testamentomi szent írásokból 
a gyengéknek kedvekért öszve-szedett 
Hübner János. Mostan pedig a nemze-
tében lévő apróságnak és más rendbéli 
gyenge keresztyéneknek javokra német 
nyelvből magyarra fordított. Basilea. 1754. 
és 1760. (Nagy-Károly, 1762., Pozsony, 
év. n. és 1772. Pozsony és Pest, 1791., 
Debreczen. 1769. a pozsonyi formára, 
1776. 1806., Komárom. 1804., Kassa. 
1806. a bázeli formára. Pest, 1817.,1 

1828., 1832., 14. pesti kiadás, 1855. és 
1856.) 

Sándor István, M. K ö n y v e s h á z 110, 1. — Uj 
M. Athenás 135. — Debreczeni Prot. Lap 1885. 
334. 454. 1. — Petrik Bib l iographiá ja I I . 193. 
IV. 50. 1. és Bakóczí J á n o s szives közlése a 
debreczeni j egyzökönyvekbő l . 

Fodor Sámuel (egri). — Élete körül-
ményeiről nem találtam följegyzést. — 
Mikó Imre gróf egyik leveléből említi 
Felméri Lajos (Figyelő III. 233. 1.), hogy 
a gróf birtokában volt egri Fodor S. 
írásaiból: Nevetlen iró naplókönyve; ta-
lán ez ugyanaz, melyet Benkő József, a 
birtokában volt másolat, után így említ: 
Általirta a mint vallja, de előttem isme-
retlen bizonyság írásából, miként ment 
Apafi Mihály fejedelem a török fővezér 
Köpöli Amhet basa táborába. Érsekújvár 
alá Magyarországra, 1663-ban, és hogy 
volt ottan s mint jött vissza, nevezetesen 
pedig azt is, hogy ölette meg e fővezér 
az ártatlan nagy urat, Kaller Gábort. 
(Uj M. Múzeum 1853. 235. 1.) F. gyűjte-
ményéből a következő töredék van a 
m. nemzeti múzeum kézirattárában: 
Egri Fodor Sámuel jegyzése Károlyi 
Susanna fejedelemasszony, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem hitvesének temetéséről. 
Végén: Excerptae per Sam. Fodor de 
Eger ex Yeris Typis mandatis originali-
bus. (ívrét 7 3 - 8 4 . 1.) 

Egyet. HI. Encyclopaedia V I I . 18G9. 642. 1. 
h ibásan E g r i Tódor Sámuelnek i rva . 

Fodróczy László. — Munkája: Opinio 
de ferenda nova lege, qualiter personae 
magistratuales i. regni Hungáriáé eligen-
dae essent. Varasd. 1834. 

Toldy B ib l iograph iá ja (Tud . T á r 1835. 204.) 

Fogarascher Károly, ügyvéd és a bras-
sói ipariskola tanára. — Munkái: 1. Index 
zur deutschen Ausgabe der ungarischen 
Gesetzsammlung vom I. G. A. 1867. bis 
XLIV. G.-A. 1883. Kronstadt, 1883. — 
2. Der Kampf und die Harmonie der 
wirthschaftlichen Interessen. Ein Vortrag. 
U. ott, 1883. (Eilfter Jahresbericht der 
Gewerbeschule in Kronstadt.) — 3. Das 
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Handwerk und seine Zukunft in Ungarn. 
Monographie. U. ott, 1884. (Zwölfter 
Jahresbericht.) 

Gross. K r o n s t ä d t e r D r u c k e 89. 153. 1. — 
Kayser, B ü c h e r - L e x i k o n . X X I I I . L e i p z i g , 1887. 

Fogarasy Antal, egri egyházmegyei 
áldozópap; midó'n IV. éves theologiai 
tanuló volt adta ki a következő munkát: 
Bivus Joannes apostolus et evangelista 
dioecesis Agriensis patrónus dictione 
panegyrica celebratus dum episcopale 
lyceum agriense eidem divo titulari suo 
annuos persolveret honores. 1748. m. 
Majo die quinta. Agriae 

Michalek Manó, E g r i é r s e K m e g y e i k ö n y v t á r 
Czimjegyzéke 406. 1. 

Fogarasi Ferencz. ev. ref. pap, ki 
Karánsebesről jött Gyulafehérvárra s 
innét 1651-ben Vizaknára ment. 1657-től 
nagy-enyedi lelkész volt; később vissza-
tért Vizaknára. — Munkája: Kis keresz-
tyén. Fejérvár, 1654. (Ezen kis catechis-
must angolból fordította s bogárfalvi 
Sebesi György kedvéért adta ki. Isme-
retlen ; egy példánya a nagy-enyedi ref. 
kollégium könyvtárában gr. Bethlen Kata 
könyvei közt 1849-ben elpusztult.) 

Bod, M . A t h e n a s 80. 1. — Siebenb. Quartal-
schrift V I . 1798. 310. 1. — Erdélyi ref. anya-
szentegyház Névkönyve 1867. 10. 1. — Szabó 
Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 375. 1. 

Fogarasy Gábor, ev. ref. reálgymna-
siumi tanár, szűl. 1815-ben Mező-Túron; 
1864-től volt tanár Karczagon, hol 1885. 
febr. 15. meghalt 70. évében. — Program m-
értekezése a karczagi ref. gymnasium 
Értesítőjében (1880. Az uk-iik. juk-jük 
ragokról.) 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 54. 1. — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1885. 8. SZ. és g y á s z j e l e n t é s . 

Fogarasi István, ev. ref. oláh-magyar 
eklézsiának lelki pásztora. — Munkája : 
Catechismiis Az az: A Keresztyéni Vallas-
nak és Hütnek Rövid Kérdésekben és 
feleletekben foglaltatot szent írásbéli bi-
zonyságokval meg-erősittetett summaja 
avagy veleje. Mellyet Deák és magyar 
nyelvből Oláh nyelvre forditot. Gyula-

Fejérvár, 1648. (Egyetlen példánya a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
tárában. Csak az 1—6. lap, a czímlevél 
és ajánlás magyar, a többi szöveg oláh. 
Az ajánlásból kitetszik, hogy F. Szent 
Dávid Zsoltárit is lefordította oláhra s-
Barcsai segítségével ki szándékozott nyo-
matni.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 344. 1-
I I . 190. 1. 
Fogarasi István, midőn II. éves jog-

hallgató volt Egerben, adta ki a követ-
kező munkát : Regula Justitiae seu 
Divus Ivo patrónus inclitae facultatis 
iuridicae panegirica dictione celebratus-
dum Agriae in ecclesia s. Michaelis-
Archangeli inclita facultatis iuridica ejus-
dem Divi tutelaris sui die Maji annua 
celebraretsolennia. Deferente.. . Stephano 
Huszty . . . Oratore St. Fogarasi.. . Magno-
Varadini, 1745. 

Michalek Manó, E g r i é r s e k m e g y e i k ö n y v -
t á r Cz imjegyzéke 407. 1. 

Fogarasi István, ev. ref. lelkész, szül. 
1800. ápr. 8. Kolozsvárt és mint árva 
az egyház költségén az ottani ev. ref. 
iskolában tanult; 1832-ben Zilahon lett 
lelkész és az ottani ev. ref. gymnasium-
ban segéd- vagy tiszteletbeli tanár volt-
a történelmet és csillagászatot adta elő ;. 
a héber, görög, latin, rumén, franczia. 
olasz és angol nyelvben is jártassággal 
bírt; az általános műveltségű férfiú a 
szilágy-szolnoki ev. ref. egyházmegyének 
esperese is volt. Meghalt 1878. ápr. 
26. Zilahon 78. évében. — Egy halotti 
beszéde jelent meg nyomtatásban, me-
lyet azonban nem ismerek. — Kézirat-
ban egy ünnepi prédikácziója van Dombi 
Lajos gyulai ev. ref. lelkész birtokában. 

Prot. Egyh. és Isk, Lap 1878. 605. 1. é s D o m b i 
L a j o s szives közlése . 
Fogarassy János, lembergi tisztelet-

beli kanonok, nagy-komjáti (Ugocsam.) 
származású; a bécsi görög szertartású 
katholikusoknak a szent Barbara temp-
lomában plébánosa volt, és a bécsi ma-
gyar ezredeknél 1814 óta szolgált. Meg-
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halt 1834. decz. 11. Bécsben 50. évében. 
— Munkája : Origó et formatio linguae 
Ugoricae-Ungaricae. rectius Magjaricae 
dictae, historice, philo- et etymologice ac 
grammatice deducta. Viennae, 1833. — 
Toldy Ferencz Bibliographiájában 1833-ról 
(Tud. Tár 1834.229.1.) említi Fodor József-
nek Orosz-magyar grammatikáját (orosz 
nyelven); talán ezt is ennek tulajdonít-
hatjuk. (Ezen két munka könyvtáraink-
ban nincsen meg és Toldyén kívül más 
bibliographiai munkában nem említtetik.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1827. I I . 40. 
SZ. 1833. I I . 47. s z . — Jelenkor 1833. 99. SZ. 
1834. 102. SZ. — ;>/. Kurír 1834. 49. I I . s z . — 
Toldy B i b l i o g r a p h i á j a ( T u d . T á r . 1835. 197.) 

Fogaras i János (alsó-viszti), a m. kir. 
legfőbb törvényszék birája, a m. tudom, 
akadémia rendes tagja, régi erdélyi ere-
detű nemes családból származott, mely-
nek ősi nemességét s fogarasföldi birtoka 
utáni adómentességét 1638. júl. 20. Rá-
kóczy György fejedelem erősítette meg, 
Alsóviszti, máskép Dridiffi Mátyás kérel-
mére ; a család egy ága kijött Erdélyből 
Abauj megyébe s elfelejtve a Dridiffi nevet. 
Fogarasi nevet vett fel. megtartva Alsó-
viszti praedicátumát • s ez ágból eredt 
F. János kis vagyonú nemes (1831-ben 
halt el) és Gászner Zsuzsánna fia, a ki 
szül. 1801 ápr. 17. Felső-Kázsmárkon 
Abauj-Tornamegyében. hol a latin nyelvre 
is kiterjeszkedő jeles tanítókkal ellátott 
népiskolában 1807-től 1811-ig tanult; 
ekkor vitték a szikszói gymnasiumba; 
1814. szept. 12. a sárospataki ev. ref. 
főiskolába iratkozott be, hol 1818. júl. 
az akadémiai pályára lépett és 1823-ban 
végezte tanulmányait. Folytonosan saját 
szorgalmára s keresetére volt utalva s 
alsóbb osztályú tanuló úrfiak mellett 
tanítóskodott; így nevelője volt Jászay 
Pálnak is Abaúj-Szántódon és Fáy Ábra-
hámnak Jánosdon. Kitűnőbb tanárai vol-
tak az akadémiai pályán Kövy Sándor. 
Nyiry István, Rozgonyi József, Somossi 
János és Szombathi János. Kiváló haj-

lammal gyakorolta a zenét; e mellett 
szép dallos, ügyes tánczos és gymnasta 
volt; egyes zenedarabjai ma is meg-
vannak, s el nem felejtettek Patakon, 
melyekhez úgy a zenét, mint a szöveget 
ő irta ; tisztán hegedült, de ennél többre 
nem vitte. Kövynek, ki a jogtudományt 
adta elő, kevencze volt, s ennek taná-
csára lépett a jogi pályára ; ezen tanárá-
ról hálával emlékezik meg. midőn annak 
Elementa cz. munkáját magyar nyelven 
adta ki, az előszóban. 1827. végén igtat-
tatott a kir. táblai jegyzők sorába, Szir-
may Ádám mellett nyerve alkalmazást, 
mint az iroda levéltárnoka. 1829-ben 
nyert ügyvédi oklevelet. Már előbb meg-
kedvelt tudományos munkálkodásától 
megválni nem akart, azért nevelői állást 
fogadott el Komáromy György szabolcsi 

i s bihari nagybirtokos özvegyének házá-
nál és mentora lett ifjú Komáromy György-
nek. 1634-ben vette nőül Tretter Erzsé-
betet, társalkodónőt a Komáromy-ház-

| ban (1867. márcz. 16. halt el). 1841. 
márcz. 1. a váltóügyvédi vizsgálatot is 
letette s az új váltófeltörvényszéknél ta-
nácsjegyzői hivatalt vállalt és mint helyet-
tes előadó is működött; e hivatalt 1848. 
febr. végéig viselte. Ekkor István főher-
czeg nádornál titkár lett ós a nádori, 
mint legfőbb törvényszéknél, előadó volt, 
de már máj. 1. Kossuth Lajos pénzügyi 
minisztériumába tanácsosi állásra emelte 
s ő készítette az akkori pénzügyi tervek 
és javaslatok egy részét; adórendszeren 
s bankterven is dolgozott. A kormánynak 
Pestről elmenekülésekor (decz. végén) 
visszavonult. A szabadságharcz után. neje 
fivérének. Járy (Tretter) Györgynek un-
szolására hivatalt vállalt, azért is, hogy 
az akadémia által még 1844-ben Czu-
czorra és reá bizott nagy feladatnak, a 
nagy szótár szerkesztésének, mely állandó 
Pesten tartózkodását tette szükségessé, 
tovább is megfelelhessen. 1850. febr. 1-től 
bíró lett az ideiglenes pesti törvényszék-
nél. 1854. aug. 10-től ugyanott főtörvény-
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széki tanácsossá neveztetvén ki, másfél 
évig a büntető osztály elnöke, 1856. febr. 
18-tól 1861. márcz. 29-ig a pesti keres-
kedelmi törvényszék alnöke, egyszersmind 
a pesti országos törvényszék alelnöke volt, 
midőn aztán a visszaállított pesti magyar 
váltótörvényszék elnökségét vette át s 
viselte két évig és két hónapig, (i volt 
az, a ki váltótörvényszéki elnöki állásá-
ban kieszközölte, hogy magyar nyelven 
szerkesztett beadványok elfogadtassanak 
a törvényszéknél, melyet a hatalom éve-
ken át teljesen elnémetesített. 1868. nov. 5. 
a hét-személyes tábla birájává nevezte-
tett ki s a váltóosztályban volt előadó; 
1869. máj. 1., az uj polgári törvényke-
zési rendtartás behozatalával, a kir. curia 
legfőbb itélőszéki osztályához soroztatott 
be. Meghalt 1878. jún. 10. Pesten. A m. 
tud. akadémia 1838. szept. 7. levelező 
s 1841. szept. 3. rendes taggá választotta. 
Az 1868. decz. 21. akadémiai ülésben 
Mongol tanulmányok czímű értekezést 
olvasván fel, ugyanekkor a mongol és 
magyar nyelv rokonságának kinyomozása 
végett egy fiatal nyelvtudós kiküldetését 
hozta indítványba; ez Bálint Gábor volt, 
kit az utazásra szükséges segélylvel ré-
szint maga ellátta, részint az akadémia 
által elláttatta, ki azután 1871—73-ban 
folytonosan közölte tapasztalatait s tanul-
mányait mesterével és jóltevőjével s általa 
az akadémiával. 1874. decz. 19. nyelv-
tudományi czélokra öt évre évenként 
500 frtot ajánlott föl. egyenlő összeget 
rendes tagi fizetésével, melyet ki nem 
vett, mig a szótár-szerkesztési csekély 
tiszteletdíját húzta. Még 1871. máj. 16. 
kelt végrendeletében, midőn azt gondol-
hatá, hogy csinos épülettel ellátott 9750 
Q öl kiterjedésű, jól mívelt városligeti 
kertjében s értékes ingóságokban leg-
alább is százezer forintnyi vagyonnal 
bír, egyéb kisebb alapítványokon kivül, 
általános örökösül a m. tud. akadémiát 
rendelte. Azonban a végrendeletben ki-
fejezett nemes szándék meghiúsult; a 

kertet jó áron adta el. árát pedig drága 
házépítésbe fordította és a tetemes vagyon 
kevés év alatt semmivé lett. A csak 
nemrég vagyonos férfiút a m. tud. aka-
démia temettette el. A m. tud. akadé-
miában 1879. febr. 24 összes ülésen 
Tóth Lőrincz tartott fölötte emlékbeszé-
det. Még egy utólagos megtiszteltetés is 
érte, 1887-ben a Northwestern literary 
and historical Society, Sioux city, Jowa 
titkárának febr. 14. kelt levele mutatta-
tott be a m. tud. akadémiának, melyben 
jelenti, hogy a társaság Fogarasit tagjává 
választotta s arczképét kéri. — Költemé-
nyeket, elbeszéléseket s vegyes czikkeket 
irt az Aglajába (1829 — 31.). a Koszorúba 
(1829.), a Felső-Magyarországi Minervába 
(1829-32.), az Aurórába (1831.), a Re-
gélőbe (1833—34.), a Részvét Gyöngyeibe 
(1838.), a Reménybe (1840.); czikkeket és 
értekezéseket, nagyrészt jogiakat és nyel-
vészetieket a Rajzolatokba (1836. Magyar 
conservatorium, 1838. Töredék-jegyzetek 
a magyar színészetről), az Athenaeumba 
(1838. A szóhelyezésről a magyar nyelv-
ben. 1839. Az ősiségről, A Corpus Juris ma-
gyarításáról. Előeszmék a jogphilosophiá-
hoz, 1840. ugyanannak folytatása, Váltó-
jogi előfogalmak, 1841. Egy külföldi jog-
tudós a magyar váltójogról és Wildner 
Commentárjáról miként ítél ? Nyelvészeti 
apróságok, 1843. Vezérelvek a nyelvmí-
velésben sat.), a Figyelmezőbe (bölcse-
leti czikkek és könyvismertetések), a Re-
gélő P. Divatlapba (1843. Utazás Küküllő 
mellett), a M. tud. Akadémia Értesítő-
jébe (1841. A magyar igék természeté-
ről, Egy magyar jegybankról, 1858. A 
magyar igeidőkről, 1860—61. Hangsúly, 
vagyis nyomaték a magyar nyelvben, 
1861—62. A magyar sajátít*) ragról, A 
magyar nyelv szótára ügyében), a Pesti 
Naplóba (1852. 629. sz. Némi felvilá-
gosítás a nagy szótár ügyében, 647. sz. 
Még némely felvilágosítás a nagy szótár 
és magyar nyelvtudomány ügyében), a 
Nyelvtudományi Közleményekbe (1.1862. 
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Szabatosság az igeidőkben. A személy-
ragok viszonyáról a birtokra és tárgyra, 
ez 1863-ban a Sámuel-díjjal jutalmazta-
tott, II. 1863. Javaslat a szanszkrit, arab, 
török, perzsa és héber betűk átíratására, 
magyar betűkkel jelölésére nézve, III. 1864. 
A sajó-szent-péteriek 1403-ik évi «vég-
zése» nyelvészeti tekintetben, Kriza János 
Székely népköltési gyűjteménye nyelvé-
szeti tekintetben, IV. 1865. ugyanannak 
folytatása, V. 1866. Az «ilyen» névmás 
a mongol nyelv után, VI. 1868. A pedig, 
pénig, kedig szókról), az Erdészeti La-
pokba (1865. Terminológia), a Magyar-
országban (1867. 217. sat. sz. Némely 
nyelvhibák az irodalomban), a Nyelv-
őrbe (1872. Észrevételek «Szabács vi-
daljához»), a Jogtudományi Közlönybe 
(1874. A jog- és államtudományi műszó-
tár köréből.) — Munkái: 1. Threnodia, 
quam in obitum viri incliti Josephi Roz-
gonyi memori deduxit plectro discipulus 
ejusdem e gratissimis. S.-Patakini, 1823. 
— 2. Salutatio ill. dni comitis Josephi 
Teleki de Szék ven. superintendentiae 
helv. conf. addictorum Cis-Tibiscanae 
supremi curatoris, cum suam illustratem 
in examine publico anniversario prae-
sensem et praesidem juventuti sehol. 
S.-Patakiensi prima vice venerari conti-
gisset. U. ott, 1825. — 3. Diák-magyar 
müszókönyv a magyarhoni törvény- s 
országtudományból. Pest, 1833. (2. bőv. 
kiadása: Műszó könyv a magyarhoni 
törvény- és ország-tudománybul cz. U. 
ott. 1835. ; Ujabb kiadása : Jogtani mű-
szókönyv, két részben. 3. átdolgozott s 
különösen váltó és kereskedés-jogi mű-
szókkal bővített kiadás. U. ott, 1842.) — 
4. A magyar nyelő metaphysiedja vagy 
a betűknek eredeti jelentése a magyar 
nyelvre alkalmaztatva. U. ott, 1834. (A 
két utóbbi munka czimlapján Fogarasi 
D. Jánosnak irta nevét.) — 5. Egyetlen 
mód a magyar játékszin czélirányos 
megalapítására. U. ott, 1834. (Irta Egy 
hazafi.) — 6. Magyar és német zseb-

ssótár. Legújabb helyesírás szerint, s az 
újonnan alakított vagy fölélesztett szók-
kal bővítve összeirta. U. ott, 1836—38. 
Két rész. (2. jobbított és sok ezer uj 
szókkal bővített kiadás. Legújabb és leg-
teljesebb magyar és német zsebszótár 
cz. U. ott, 1847—48. 4. jav. és bőv. kiad. 
U. ott, 1860. 5. jav. és bőv. kiad. U. ott, 
1865.) — 7. Magyarhoni magános tör-
vénytudomány elemei. Kövy Sándor után 
ujabb törvényezikkelyek s felsői ítéletek-
kel és más bővítésekkel magyarúl irta 
s kiadta. U. ott, 1839. (2. kiadás. U. ott, 
1840. 3. jav. kiadás: Magyar közpolgári 
törvénytudomány elemei cz. U. ott, 1842. 
4. jav. k. 1843. 5. jav. kiad. Egy pótlék-
kal az 1844. törvényezikkelyek szerint, 
6. jav. és bőv. kiad. 1847. u. ott). — 8. 
Pótlék a magyarhoni magános törvény-
tudomány elemeihez, az 1840. törvény-
ezikkelyek után, némely kijavításokkal 
együtt. U. ott, 1840. — 9. Magyar bank. 
U. ott. 1841. — 10. Magyar kereskedési 
és váltójog. Eredeti alaptannal világosítva, 
rendszeresítve s a szomszéd nemzetek, 
főleg Ausztria váltótörvényével a főbb 
pontokban összehasonlítva. Buda, 1841. 
(2. jav. és bőv. kiadás. Pest, 1846.) — 
11. A magyar nyelv szelleme. I. kötet. 
Pest, 1843. (A második kötet lett volna 
a nyelvtani szótár, vagyis: a magyar 
nyelv alkatrészei, u. m. gyökök, ragok 
és képzők betűsorban; ez azonban nem 
készült el mint külön munka, hanem 
beolvadt a nagy szótárba. Az 1858. aka-
démiai nagygyűlés e munkát a Marczi-
bányi-féle másod-jutalommal tüntette ki.) 
— 12. Müveit magyar nyelvtan elemi 
része. Minden eddigi magyar nyelvtanok 
kiegészítése s megigazításáúl, született 
magyarok és más jártasbak számái-a. 
Pest, 1843. — 13. Kereskedői szótár 
magyar és német nyelven. Egy toldalék-
kal a nevezetesebb pénzfajokrúl. U. ott, 
1843. — 14. Magyar és német segéd-
szótár. pótlékul minden eddig megjelent 
magyar-német zsebszótárakhoz. U. ott, 
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1845. — 15. Egyszerű és kettős könyv-
vitel alapelvei, az ipartanoda számára. 
Buda, 1850. — 16. Törvénykezési kalauz. 
A Magyarországban ideiglenesen felállí-
tott bíróságok, nem különben ügyvédek 
fontosb teendőiben útmutatásul. Pest, 
1850. (2. kiadás. U. ott, 1851.) — 17. 
Tájékozó az ideiglenes bélyegadó-törvény-
ben. U. ott, 1851. — 18. A magyaror-
szági uj polgári perrendtartás alap-
vonalai. A birói illetőségeket, váltójogi 
eljárást, ősiségét, zálogvisszaváltást stb. 
szabályozó rendeletek főbb elveivel együtt. 
U. ott, 1853. — 19. A közönséges váltó-
rendszabály alapvonalai váltójogi alap-
tannal együtt. U. ott, 1854. (2. kiadás. 
U. ott, 1857.) — 20. Népszerű magyar 
dalok és bangművek, énekre és zongo-
rára, vagy egyedül zongorára alkalmazta. 
Hely és év n. — 21. A magyar igeidők-
ről. Pest. 1858. (Különnyomat a M. tud. 
Akadémia Értesítőjéből.) —• 22. A ma-
gyarhoni országos alkotmány fő ága-
zatai régibb és ujabb időben. U. ott, 1861. 
— 23. A magyar nyelv szótára. A m. 
tud. Akadémia megbízásából szerk. Czu-
czor Gergely és Fogarasi János. U. ott, 
1862—71. Hat kötet. (A m. tud. akadémia 
1844-ben Czuczort bizta meg a nagy mű 
elkészítésével, segéd-szerkesztőül rendelve 
mellé Fogarasi Jánost; Czuczornak 1866-
ban történt halálával F. egyedül folytatta a 
szerkesztést; a nagy munkát előszóval és 
végszóval ellátva, 570 iven 110,784 czik-
kei, be is fejezte; 1874. máj. 28. gyűlé-
sén az akadémia hálás elismerése jeléül, 
ezen irodalmi esemény emlékére a szer-
kesztők arczképeit feltűntető arany emlék-
érmet veretett és nyújtott át az agg szer-
kesztőnek ; ez érem még ezüstben 11 
példány a szótári bizottság tagjainak s 
bronzban kétszáz darab tudományos in-
tézetek számára készült. 0 felsége pedig 
ez alkalomból a Szent Istvánrend kereszt-
jével tüntette ki.) — 24. Az új szókról. 
Bpest. 1875. (Értekezések a nyelv- és 
széptud. köréből IV. 7.) — Verbőczy Ist- í 

ván hármas könyve uj átvizsgált és ki-
igazított kiadását (Pest, 1865) az ő indít-
ványára eszközölte a m. t. akadémia s 
a fordításban munkás részt vett. — Kéz-
iratban: A zenei hangegyezmény (har-
mónia) alaptudományai, Mongol tanul-
mányok. I. Rokon mongol-magyar szók 
gyűjteménye, II. Mongol nyelvtan rövid 
vázlata, III. Hún és régi magyar nevek 
és szók megfejtése a mongol nyelvből. 

M. Akadémiai Névkönyv 1840. 182. 1. — Thew-
retck József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 41. 1. 
— Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 308. 1. — 
Ferencz é s Danielik, M . í r ó k I . I I . — íV. tud. 
Akadémiai Almanach 1861. 143. 1. 1870. 227. 1. 
— Falusi Gazda 1864. a r e z k . — Vasárnapi 
Vjság 1864. 47. sz . a r c z k . 1874. 23. sz . a r c z k . 
1878. 24. SZ. a r c z k . — Magyarország és a Nagy-
világ 1874. 22. sz . a r c z k . 1878. 24. s z . a r c z k . 
— Figyelő I . (1876.) V — V I I I . — Fővárosi Lapok 
1878. 134. SZ. 1879. 97. SZ. — Képes Hetilap 
1878. 19. SZ. a r c z k . — Pesti Napló 1S79. 49 . SZ. 
— Tóth Lörincz. E m l é k b e s z é d a l s ó v i s z t i F . J . 
r. t a g fölöt t . Bpest, 1879. (Ér tek , a t á r sad , 
t u d . k ö r é b ő l V. 7. sz.) — Petrik K ö n y v é s z e t e 
és B i b l i o g r . — Bayer József, N e m z e t i J á t é k -
szín Tör téne te I I . 

Fogarasy Jenő, evang. ref- tanító és 
orgonista Ároktőn Borsodmegyében, előbb 
Miskolczon volt tanító. — Czikkei: Az 
iramszarvas szemléltetése (Néptanítók 
Lapja 1875.), A borsodmegyei általános 
tanító-egvlet közgyűlése (Sárospataki La-
pok 1893.) — Munkája: Földrajz a 
népiskolák III. oszt. számára. Miskolcz. 
1879. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap és 
Néptanítók Lapja.) 

Fogarasi Mátyás, a theologia, philo-
sophia és linguistica tanulója Nagyvára-
don. — Munkája: Disputatio philoso-
phica de Mente Humana. Quam Auxili-
ante Numine Sub Praesidio Viri Reve-
rendi et Clarissimi D. Joh. Chieri Apacii, 
. . . . Publice" defendendam suscepi t . . . . 
Varadini. 1658. 

Szabó Károly. R é g i M. K ö n y v t á r I I . 253. 1. 

Fogarasy Mihály (gyergyószentmik-
lósi), theologiai doktor, erdélyi püspök, 
pápai trónálló, val. belső titkos tanácsos, 
a vaskoronarend II. oszt. és a Lipótrend 
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lovagja, római gróf, szül. 1800. szept. 17. 
Gyergyó-Szent-Miklóson; iskoláit szülő-
városában. Marosvásárhelyt és Csiksom-
lyón a ferencz-rendiek gymnasiumában 
végezte. 1817-ben felvették a gyulafehér-
vári papnevelőbe, hol két évig a philo-
sophiai tudományokat tanulta; a hittani 
tanulmányokra a bécsi egyetemre kül-
detett, hol a Pázmány-féle papnevelő 
növendéke volt. Bécsben egy év alatt a 
német nyelvet annyira elsajátította, hogy 
már a második évi folyamban a paeda-
gogiát és egyházi jogot e nyelven tanul-
hatta s a próbatétet is azon adhatá. Vissza-
térvén; Erdélybe, 1823. okt. 28. misés-
pappá szenteltetett. Azután Nagy-Szebenbe 
küldték segédpapnak és egyszersmind 
gymnasiumi tanárnak, hol 1826-ig mű-
ködött. Ekkor máj. Bécsbe a felsőbb 
papi intézetbe küldetett; honnét 1828-
ban theologia-doktori oklevéllel tért vissza 
s a gyulafehérvári papnevelőben mint 
tanulmányi felügyelő s hittanár nyert 
alkalmazást, püspöki szentszéki tanácsos-
nak is kineveztetvén; 1830-ban a nép-
iskolák felügyelete is reá ruháztatott. 
1832-ben felsőbb rendeletből, mint iskolai 
felügyelő s könyvvizsgáló lakását Kolozs-
várra tette át. 1833-ban a gyulafehérvári 
káptalanhoz tiszteletbeli kanonokká nevez-
tetett ki. Rövid idő múlva Bécsbe hiva-
tott, hol udvari káplán és a szent Ágos-
tonról cz. felsőbb papnevelő igazgatója 
lett. 1838-ban a király nagyváradi szé-
kesegyházi kanonokká s az ottani királyi 
akadémia prodirectorává nevezte ki. Itt 
ő egy kézi könyvtárt állított föl az ifjúság 
számára, zene, ének, német és franczia 
nyelvmestereket tartott. Ezek mellett a 
váradi iskolai kerületben a fődirectori 
teendőket is teljesítette, a káptalant pedig 
a politikai téren úgy a megyei teremben, 
mint az országgyűléseken képviselte. 
Pozsonyban az egyházi tanácskozmányok 
lelke volt; bátor, de mérsékelt védője 
az egyház jogainak. Nagyváradon irta az 
1842. Karácsony előestéjén a Szent-István-

Társulat alaprajzát és közié a püspökök-
i kel és barátival; később a Beligio és 
Nevelésben hozta nyilvánosságra. 1843-
ban apáttá, 1846-ban skutarii czímzetes 
püspökké neveztetvén ki, ő felsége a 
budapesti egyetem hittani karának igaz-
gatását is reá bizta. A magyar püspöki 
kar 1848. okt. 28. feliratával, melyben 
a belbékének mihamarább törvényszabta 
uton leendő helyreállítását kérték. F. 
püspököt küldé Olmüczbe; itt Lobkovitz 
hg. kijelenté, hogy ő felsége testületektől 
nem fogad el küldöttséget és őt csak 
mint egykori udvari káplánt kívánja 
Lobkovitz jelenlétében látni, de küldeté-
sének tárgyát szóval se említse; Ferdi-
nand király ekkor azt mondá F-nak: 
imádkozzanak, hogy Isten a nehéz napo-
kat mielőbb fordítsa el. Ez időben ala-
pította a most létező könyvkiadó kath. 
társulatot, melyet szent István első ma-
gyar apostoli királyról nevezett el és 
mely 1848-ban működését megkezdette; 

( e társulatot 1853. októberig maga vezette 
s kormányozta. Ekkor nagy-váradi káp-
talani stallumába visszatérvén, a székes-
egyházi főesperesi s custosi hivatalt 
viselte; egyúttal elnöke volt a házassági 
törvényszéknek is. Eközben nyerte a 
kir. tanácsosi czímet, majd a Lipótrendet 
és II. osztályú vaskoronarendet. 1864. 
nov. 25. erdélyi püspökké neveztetett ki; 
e közben ő felsége valóságos belső titkos 
tanácsosai sorába méltatta. Mint erdélyi 
püspök, legfőbb tevékenységet a hitélet 
emelésére, az iskolaügy, legfőkép a kath. 
népiskolák felvirágoztatására irányozta. 
Nagyobb jótékonyságai s alapítványaiból 
egypárt felemlítek: a nagyváradi aka-
démiánál 1000 váltófrtnyi alapítványt 
tett a jobb tanulók számára; püspöki 
elődje által Gyulafehérvárt megtelepített 
irgalmas nővérek számára 42,000 frton zár-
dát és iskolahelyiségeket emelt csinos kis 
templommal együtt; szülővárosában Gy.-
Sz.-Miklóson 27 ezer forinton leánynevelő 
intézetet építtetett, annak vezetését az 
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irgalmas nővérekre bízván, 25 ezer frt 
tőkével és több fekvőségekkel javadal-
mazott, ugyanott azon ősi telken, bol 
született, öt munkaképtelen szegény szá-
mára 3000 frton menedékházat emelte-
tett. a szegények ellátására 8400 frt ala-
pítványt tett és az épület fentartását 
adományozott fekvőségekkel biztosította; 
Gyulafehérvárt a «Pius Samaritanus»-nak 
7400 frton vett és kibővített épületes 
telket adományozott; ugyanott iskola-
telket vásárolt s elemi iskolát építtetett 
10,000 frt költségen; a papnevelő-épületet 
11 ezer frt értékben kibővítette s a Tho-
mistica philosophia előadására 10 ezer frt 
alapítványnyal kathedrát állított föl; 
ugyanott felállítandó főiskola Lyceum 
academicum alapját 100 ezer frt alapít-
ványnyal megvetette; ő felsége ezüst 
menyegzőjét a szegényebb tanítók jobb 
javadalmazására tett 30 ezer frt alapít-
ványnyal örökítette meg, sat. 1880. máj. 
1. súlyos betegségbe esett, szélütés érte 
s 1882. márcz. 23. meghalt Gyulafehér-
várt. — Szónoki képessége s tudományos 
készültsége általánosan ismert volt, szá-
mos megyegyűlésen és utóbb az 1844. i 
pozsonyi országgyűlésen mint a nagy-
váradi káptalan küldötte a katholikus 
érdekek védelmezői között ritka ékes-
szóllásával tünt ki. Több hittani érteke-
zést irt, a többi között a Fasciculi Eccle-
siastici cz. folyóiratba (Pest, 1841—42. 
Praelectiones theologicae super opere : 
Das Leben Jesu von David Strauss); 
a Magyar Emléklapokba (I. 1857. Nagy-
váradi közigazgatási terület conservato-
rának hivatalos jelentése); az Egyetemes 
M. Encyclopaediának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. As elme és irás szava 
az oltári szentségről, melyet ur napján 
1829. eszt. a kolozsvári anya templom-
ban hirdetett. Kolozsvár. — 2. A haza-
fiúság képe, vagyis az a rövid egyházi 
beszéd, melyet a kolozsvári kath. anya-
templomban fels. Első Ferencz születése 
65. évi ünnepén elmondott. U. ott, 1833 

— 3. Keresztény igazságok egyházi 
beszédekben, melyeket különféle alkal-
matosságokkal hirdetett, s most a hívek 
épületére s egy iskolai intézet felsegéllé-
sére közre bocsát. U. ott, 1833. (2. bőv. 
kiadás. Nagyvárad, 1861. Két kötetben.) 
— 4. Az erdélyi püspökről polgári 
tekintetben. Bécs, 1837. (Ism. Egyházi 
Tár.) — 5. Halotti beszéd az 1844. máj. 
21-én meggyilkolt ung-megyei követ, 
néhai csicseri Orosz Elek felett. Buda, 
1844. — 6. Emlékirat az 1847—48. 
országgyűlés alatt Pozsonyban tartott 
püspöki tanácskozmányokról. Egy részt-
vevőtől. Pest, 1848. (2. kiadás. U. ott, 
1868.) — 7. Oratio funebris qua dni 
Francisci a Paula e comitibus de Nádasd 
memóriám in exsequiis solennibus Colo-
cae, in metropolit. ecclesia die 30. Sept. 
1851. celebratis recoleret. U. ott, 1851. 
— 8. Két egyházi beszéd a boldogságos 
szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról. 
Nagyvárad. 1855. — 9. A kereszt ereje. 
Alkalmi szent beszéd, melyet a Békés-
városi uj temetőben épült kálvária és 
kápolna felszentelésekor, 1857. okt. 11. 
tartott. U. ott, 1857. — 10. Főpásztori 
beszéd, melyet erdélyi püspöki széke el-
foglalása alkalmával híveihez intézett. 
U. ott, 1865. — 11. Főpásztori levele. 
mely által négy megyei hitehagyott pap-
ját az egyház kebeléből kiiktatja. U. ott, 
1873. — 12. Főpásztori levele, melyben 
az 1873. évnek kezdetén híveit üdvözli. 
Károly-Fehérvár, 1873. — 13. Főpásztori 
levele, melyben ötvenéves áldozárságának 
megünneplendését híveinek hírül adja. 
U. ott, 1873. — 14. Főpásztori levele a 
szent böjtnek idejére, U. ott, 1874. — 
Pázmány Péter Imádságos könyvét újból 
átdolgozva s bővítve adta ki a kath. nép 
számára (16. és 17. kiadás. Pest, 1851. 
és 1853.) — Arczképei kőnyomatban: 
rajzolta Barabás 1853-ban, nyomt. Rauch 
János Bécsben; Elischer által rajzolva 
Pesten és Grund által nyomt. u. ott, 1877. 
a Vereby Soma Honpolgárok Könyvében. 



601 Fogarasi—Fogel 606 

Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . — Egye-
temes Hí. Encyclopaedia V I I I . 348. ( F r a k n ó i V.) 
— Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . —1882 . : M. 
Állam 60. 70. 72. M. Polgár 70.71. Budapesti Hirlap 
84. P. Napló 83 . Hon 83. Egyetértés 84. Ellenőr 
152. Függetlenség 83. Kath. Hetilap 13. s z . Uj 
Hí. Sión 240. 1890. 471. 1. — Kerékgyártó Árpád, 
M a g y a r o r s z á g E m l é k n a p j a i . Bpest , 1882. 
594. 1. — Bozóky Alajos, N a g y v á r a d i k i r . 
A k a d é m i a százados múl t j a . 1889. 56. 1. — 
Catalogus Bibi. J o a n . Card . Simor 438. 1. és 
gyász je len tés . 

Fogarasi Nagy Pál. L. Nagy Pál 
(fogarasi). 

Fogarasi Pap József, bölcseleti dok-
tor, ev. ref. főiskolai tanár, F. Pap Máté 
és Veres Sára fia (nagyatyja Pap Mihály 
Fogaras városi polgár, családi neve tehát 
Pap volt és az eredet vagy származás 
megjelölése végett mind ő, mind utódai 
fölvették a Fogaras nevet), szül. 1744. 
aug. 26. Szászvároson ; atyja már 1745-
ben meghalt és az árvát Abacs János 
gerendi pap vette gondjai alá. A nagy-
enyedi kollégiumban tanult kilencz évig 
héber-, görög- és latin nyelvet, archae-
ologiát, közönséges és hazai történelmet, 
földrajzot, különösen pedig természettant 
és mennyiségtant, theologiát és philoso-
phiát. 1768-ban rhetorices praeceptor volt. 
1769-ben Teleki Sámuel gróf ajánlóleve-
lével Svájczba ment és Baselben Bernou-
illitől halgatta a philosophiát; innét 
Odera-Frankfurtba, Gröningába, Frane-
kerába ment, végre Utrechtben telepe-
pedett le, hol három évet töltött, Hahn 
és Henner tanárok bizalmát hamar meg-
nyerte, Hahn fia nevelését is F.-ra bízta ; 
több előkelő tanítványa között volt az 
indiai alkirály fia is, kit a tudományok-
ban kiképezvén, az alkirály fényes juta-
lom mellett hivta meg Indiába tanárnak. 
1774. jún. 7. a tudományi synodus vég-
zése alapján Burmann Ferencz theol. 
doktor és professor utrechti pap ünne-
pélyesen kikérdezte s vizsga után a szo-
kásos szertartással (kéznek fejre tételé-
vel) fölavatta az evangelium hirdetésére, 
a papi hivatal folytatására; aug. 20. 

- Hennert a szép művészetek mesterévé s 
' s a bölcselet doktorává avatta. Ugyan-
} azon év aug. nőül vette Wibel Erzsébetet, 
r W. hollandi ezredes leányát, ki kevés idő 
i alatt megtanulta a magyar nyelvet is, hogy 
• azt hiba nélkül beszélte. Öt év múlva 

hazájába visszatért és Szászvároson fog-
- lalt papi hivatalt, hol szintén öt évet 
' (1774—79.) töltött. 1779-bon Marosvásár-

helyre hivták meg a bölcselet és mennyi-
' ségtan tanárává s nov. 27. beigtattatott. 

évi fizetése 330 frt volt. II. József csá-
szár 1784. okt. 11. a budai egyetemhez 
1000 frt fizetéssél rendes tanárnak ne-
vezte ki (ő volt az első ev. ref. tanár az 
egyetemen). Még el sem foglalhatta tanári 
székét, midőn decz. 17. meghalt Maros-
vásárhelyt. Szigethi Gy. M. síriratot ké-
szített emlékére, melyet Koncz J. közöl, 
Benkő József sirkőfeliratával együtt; Pe-
czeli József is irt 22 sorból álló magyar 
rimes sírverset, mely a M. Hírmondóban 
(1785. 8. sz.) van. Tisztelői 1785-ben 
Kolozsvárt nyomatott Charta funebrist 
(oszlopirás) készítettek, melynek tartal-
mát szintén Koncz közli. — Munkái: 1. 
Novae Mártis et Veneris Syzygiae ac 
auspicatissimum perichelium. 1766. H. n. 
(Báró Kemény Zsigmond és gróf Teleki 
Julianna menyegzőjére irt latin és ma-
gyar versek.) — 2. Első pályaműve: 
Potestne naturae servator ex cognitis 
jam observationibus experimentis con-
sectaria ad disquisitionem causarum hac-
tenus incognitarum phenomenorum colii-
gere ? Ylissingae, 1775. (a flessingi tudós 
társaság pályakérdésére 1772-ben 30 
arany értékű emlékpénzt nyert. Megjelent 
a Seelandi Flessing társaság Commen-
tárjának II. köt. 118—318. 1.) — 3. Máso-
dik pályaműve: Sitne sensus aliquis 
homini innatus, quo dirigatur ad dignos-
cendum et inppellatur ad faciendum 
donum morale ? Lugd. Batav., 1774. 
(Ezzel 1773-ban második jutalmat nyert, 
a mennyiben a koszorúzott értekezések 
sorába felvétetett: Commentarii 265 — 
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300. 1.) — 4. Dissertatio philosophica 
inauguralis de natura aeternitatis succes-
sionis experte. et duratione rerum suc-
cessiva initium necessario haben te . . . . 
Trajecti ad Rh., 1774. — 5. Harmadik 
pályaműve, melyet 1778-ban készített a 
berlini kir. tudom, és szépműv. akadémia 
e kitűzött pályakérdésére: Dans toute la 
nature on observ des effets: *il y a des 
forces. En conséquence on demande: 
Quelle est la notion distincte de cette 
force primitive et substantielle, qui lorsqu' 
eile est déterminée produit 1' effet ? ou 
en d'autres termes: quel est le funda-
mentum virium ? . . . (Ezzel nyerte el az 
50 arany értékű emlékpénzt; megjelent 
latinul Berlinben ) — 6. Egy tanult orvos 
doktor, úgymint Tek. Tiszt. Bruz László 
ú r . . . csudálatos bágyadásának és abból 
egy nemes Liliomszál, úgymint Tek., Ns. ; 
Száraz Mária leány-asszony által lett j 
kivánatos meggyógyulásának rövid his-
tóriája : melyet együgyűen leirt az emlí- j 
tett doctor urnák egy tisztelője és barátja. 
Szeben, 1778. (Menyegzői vers.) — 7. 
Minden asszonyi nemet megékesítő 
keresztyéni igaz virtusoknak egy tökéle-
tes példája. . . széki Teleki Eszter, gróf 
Toroczkai Zsigmond élete párja, kinek 
kegyességéhez szabott életét és ahhoz 
hasonló halálát együgyűen, de igazán 
le i r ta . . . 1778. Kolozsvár, 1779. (Gyász-
vers.) — 8. Negyedik pályaműve 1780. 
a leydaiaktól kitűzött e kérdésre: Pos-
sitne unitas dei ex sola ratione de-
monstrari ? Fueruntne populi vei philo-
sophi, qui ad ejus cognitionem absque 
ullo reveiationis alicujus auxilio perve-
nerunt? Lugd. Batav., 1780. (A második 
jutalmat nyerte.) — 9. Ötödik pályaműve 
1781. a harlemi Teyleriana theol. társa-
ság e kérdésére : Potestne demonstrari, 
dari providentiam specialem a generali, 
qua deus secundum leges generales hunc 
mundum administrat, distinctam ? Si ita, 
possuntne certi proferri characteres, quo-
rum ope effecta specialis providentiae ab 

illis generalis providentiae effectibus dis-
tingui queant ? Harlem, 1782. (E művé-
vel a második jutalmat, az ezüst emlék-
pénzt nyerte; a munka holland nyelvre 
lefordítva kiadatott más négy, ugyanazon 
kérdésre irt értekezéssel együtt 45—136. 
1.) — 10. Hatodik pályaműve 1782-ben 
ugyanazon harlemi Teyleriana társaság 
e kérdésére : Quae est natura morális 
libertatis ? et quomodo omnium optime 
demonstrari possit, nos esse entia mora-
lia libere agentia? (Ezen értekezés 80 
holland arany értékű emlékpénzt nyert 
és nemcsak latin, hanem holland nyel-
ven is kiadatott. U. ott.) — 11. Hetedik 
pályaműve 1782-ben hasonlóan harlemi, 
de más tudományos társulat e feladvá-
nyára : Quaenam analogiae sunt fun-
damenta et signa? Quomodo philoso-
phum ad explorandas physicas et mora-
les veritas ea ut oporteat ? U. ott, 1783. 
(24 hollandi arany értékű emlékpénzt 
nyert és a társaság Commentárjában 
jelent meg latin és holland nyelven.) — 

12. Nyolczadik pályaműve, 1872-ben a 
leydai akadémián a Stolpianum legatum 
gondnokai által kitűzött e kérdésre : De-
monstretur, nullum esse in Ethica Chris-
tiana praeceptum. quo vei singuli cives 
in commodis suis sequendis et principes 
in republica secundum verae politicae 
leges administranda impediantur. U. ott, 
1782. (243—320. 1. Dicséretet nyert.) — 
13. Kilenczedik pályaműve 1783-ban a 
Stolpianum legatum kezelői e kérdésére : 
Qua ratione optime demonstrari pos-
sit, non esse contra naturam dei perfec-
tissimum efíecisse mundum inquomala in-
sunt? U. ott, 1783. (Más három pályázati ér-
tekezéssel az 1—118. 1. Mint legjobb pálya-
mű az 50 arany értékű érmet nyerte.) 
— 14. Tizedik pályaműve 1784-ben a har-
lemi Teyleriana társaságtól kitűzött kér-
désre ; Utrum solidus aliquis philo-
sophus sufficiat ad subruendam religio-
nem revelatam; aut vero contra ipse 
verus possit esse christianus. (Ezen érte-
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kezesét halála előtt három évvel kül-
dötte el Hollandiába, mikor megbirálta-
tott már a szerző meghalt. Vájjon meg-
jelent-e ? nem bizonyos.) — Tizenegyedik 
pályaművét a berlini kir. tud. akadémia 
e kérdésre: Qua ratione óptime super-
stitio ex animis hominum exstirpari po-
test. már nem végezhette be. — Kézirata 
egykorú másolathan: Excerptum ex 
praeleetionibus physicis . . . Tom. poste-
rior: Elementa philos. natúr. 1872. (Ger-
gely Lajos berekereszturi ev. ref. lelkész 
ajándékozta a marosvásárhelyi reform, 
főiskola könyvtárának.) 

1 Veszprémi, S u c c i n c t a Med. B iog r . IV. 201 
—211. 1. — Benkö József, Olcsó é r c z e k e t 
a r a n y n y á v á l t o z t a t ó e r d é l y i m a g y a r a lch i -
m i s t a v a g y F o g a r a s i P a p J ó z s e f é le te . Ko-
l o z s v á r , 1785. — M. Musa. 1787. XCII I . 723. 1. 
— Siebenb. Quartalschrift V I . 1798. 310. 1. — 
Sieb. Prov. Blätter I I . 1S07. 152. 1. — Felső 
Magyarországi Minerva. Kassa , 1832. 604 —627. I. 

— Philos. Pályamunkák I . 1835. 67 . 1. — h'oncz 
József, M a r o s v á s á r h e l y i ev . re f . K o l l e g i u m 
I s m e r t e t é s e 268—231. 1. 

Fogarasi Pap Máté, ev. ref. tanító 
Szatmárt, Nagybányán, később szászvárosi 
pap 1745-ig. — Munkája : Dissertatio isa-
gogica in epistolam ad Ephesios quam 
publico examini submittit 15. Maj. 1734. 
Traj. ad Rhenum. — Üdvözlő verset irt 
Fáji Jánoshoz, ennek Disputatio theolo-
g i c a . . . Traj. ad Rh. 1733.cz. munkájában. 

Erdélyi ref. Névkönyv 1863. 28. 1. K o n c z 
Józse f s z i v e s k ö z l é s e . 

Fogarasi Sámuel, orvosdoktor, fogarasi 
származású, és a nagyenyedi kollégium-
ban tanult, hol 1695-ben az iskola seniora 
volt és miután a latin, görög nyelvet, a 
bölcseletet és theologiát elvégezte, 1696. 
máj. 18-tól a marosvásárhelyi iskolában 
tanított és beiktatásakor székfoglaló be-
szédet tartott; 1698. aug. 10-től már a 
franekerai egyetemen az orvosi tudomá-
nyokat tanulta; azután Fogarason, Erdély-
ben gyakorló orvos volt, később hamis 
vádak következtében fogságba került 
Kolozsvárt, hol 1724-ben meghalt. — 
Munkája : Dissertatio medica de scor- I 

buto. Franequerae, 1703. — Kéziratban: 
Observationes medicae varii generis, Ten-
tamina inprimis novorum medicamen-
torum in morbis falminarum curandis 
instituta. 

Weszprémi, S u c c i n c t a Med. B iogr . IV. 144. 1. 
— Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i ev . ref . régi 
i sko l a i s m e r t e t é s e 56. 1. — Történelmi Tár 
1886. 800. 1. 

Fogassy László. — Munkája: Refle-
xiones de reformatione cleri Zagrabien-
sis altissimo throno regio propositae. 
Verioduni, 1792. (?) (Szabadhegyi Hiero-
nimussal együtt. Ez ellen : Vindicae cleri 
Zagrabiensis contra reflexiones K. Szabad-
hegyi et L. Fogarassi ejusdem cleri refor-
mátorain. Philadelphiae, 1783.) 

Zalka László, Győ r i p a p n e v e l ő in t éze t k ö n y v -
t á r á n a k C z i m j e g y z é k e 685. 1. — Petrik Bib-
l i o g r a p h i á j a . 

Fogel Ferencz, duna-földvári lakos, 
1816-tól 1818-ig a nagyváradi akadémián 
bölcselet-hallgató volt. — Munkái: 1. 
Carmen votivum honoribus Georgii Dami-
anovich. dum diem nominis recoleret. 
Pestini. 1822. — 2. Felszállás Duna-
Földváron 1834. U. ott. (Két költeményé-
vel együtt.) 

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

Fogel Ferencz, orvosdoktor, bereg-
szászi származású. — Munkái: 1. Disser-
tatio inaug. medico-chirurgica de orchy-
onco hydropico episque historiarum calci 
operis adnexarum cumprimis una, proprio 
in organismo omni opera nuperrime ob-
servata. Pestini, 1&26. — 2. Felelet Hanák 
Mihály Eger érseki város főorvosának 
kérdésére: miért a hideg vízzel, Currie 
szerint orvosolt vörheny több esetben 
halálos? U. ott, 1835. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Fogel Károly, nagyváradi I. éves böl-

cselethallgató volt, mikor a következő 
alkalmi költeményét kiadta: Örömérzet. 
méltgs és főt. bezdédi és kis-bábai báró 
Bémer László úrnak, nagy-váradi deák 
szert, megyés püspöknek beiktatása alkal-
mával 1843. máj. 28. Nagyvárad. 

Petril; B i b l i o g r a p h i á j a . 
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Foges Farkas, orvosdoktor, prágai 
származású. — Munkája : Dissertatio 
inaug. med. de auscultatione. Pestini, 1841. 

Szinnyei Könyvészete . 

Foglár György, czimzetes püspök és 
egri kanonok, szül. 1670. ápr. 23. Csejtén 
Nyitramegyében nemes családból; közép-
iskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban 
végezte; mint esztergomi papnövendék 
bölcseletre s tbeologiára a bécsi egye-
temre ment; misés pappá szenteltetvén, 
működését Nényén (ma Házasnénye Hont-
megye) kezdte el. Innét csakhamar az 
egri egyházmegyébe, hol a török uralom 
után a papokban nagy hiány volt, lépett 
át és 1707-ben pásztói plébánossá nevez-
tetett ki. 1710-ben Telekessy István egri 
püspök maga mellé vette kanonoknak; 
1713-ban prépost és 1718-ban czimzetes 
szerbiai püspökséget nyert. 1740 - ben 
25 ezer frttal és az almagyari szőlleje 
árából Egerben jogakadémiát alapított, 
alapítványához a jogi iskola számára 
1745-ben 50,0C0 frt értékű házat vett és 
1746-ban az alapítványi tőkét 41,000 frtra 
emelte; 1754. aug. 5. irt végrendeletében 
azt véglegesen 50,000 frtban állapította 
meg. A papnövendékek részére alapította 
az egyházjogi tanszéket, 2000 frtot pedig 
azon czélra hagyott, hogy annak kama-
taiból a növendékek az életbe való ki-
lépésök alkalmával hasznos hittani köny-
vekkel láttassanak el ; alapítványát az 
1741. országgyűlésen törvényczikkbe is 
igtatták. Meghalt 1754. okt. 12. Egerben. 
— Munkái: 1. Hortus divinorum elo-
quiorum, pro facilitate concionatorum, 
operariumque in vinea domini evange-
lizantium perutilis. Cassoviae, 1723. — 
2. Ferculum vitae aeternae, seu veritas 
de reali praesentia Christi in eucharistia, 
ex argumentis et rationibus doctorum 
orthodoxae ecclesiae clarissimorum hac-
tenus per adversarios nunquam solutis 
deducta. U. ott, 1725. — Levelei, Pálffy 
János gróf leveleivel együtt (M. Akadé-
miai Értesítő 1851.) 

Emlékkönyv. E g e r . 1865. (F. Gy. és az egr i 
jogiskola . Zsendovics József tő l . ) — Egyet. M. 
Encyclopaedia V I I . 352 . 1. — Molnár Aladár, 
Közokta tás tö r téne te . Bpest . 1881. 228. 1. — 
Koncz Ákos, Egr i e g y h á z m . papok az i rodalmi 
té ren . Eger , 1892. 85. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Foglár Imre (tésai), barsi főszolga-
bíró, utóbb cs. kir. kamarás. — Munkája : 
Magyar hó'sök emlékei Bars vármegyé-
ben. Korszaki jegyzékekből összeszedte 
. . . 1842. Pest. (A négy Esztoráz Nagy-
Vezekény terén a törökök ellen. Újvár 
bevétele a török által 1663. szept. 28. 
Újvár visszavétele a hadak által 1685. 
aug. 19. Koháry István Lévánál. Léva 
bevétele a törökök által 1663. nov. 2. 
Léva visszavétele a törököktől 1664. jún. 9.) 

Nagy István, Magya ro r szág Családai IV. 
191. 1. — Petrik Bib l iograpl i iá ja . 

Foglár Lajos, pesti lakos és hírlapíró. 
— A 40-es években az Iris czímű pesti 
lapnak munkatársa volt (1846. 35. sz. 
Franz Liszt, Daguerreotyp, 47. sz. Wesen 
und Unwesen der deutschen Literatur, 
sat.) — Munkái: 1. Clara von Visegrád. 
Romantisches Gedicht mit der Ansicht 
von Visegrád. Pesth, 1846. — 2. Ver-
worfene Schauspiele. Herausgegeben... 
U. ott, 1847. (Standrede. Löwe und Rose, 
Trauerspiel in 5 Acten von Heinrich 
Ritter von Levitschnigg. Der goldene 
Boden oder Bureau und Boutique. Lust-
spiel in 2 Acten von Karl Arnold. Wol-
ter von Kastelen, Trauerspiel in 5 Acten 
von Adolf Foglár. Der Blaustrumpf, Lust-
spiel in 4 Acten von Ludwig Foglár.) 
— 3. Das Freiheits-Brevier (Geschrieben 
in Ungarn's Reform-Woche 1848.) U. ott. 
— 4. Donausagen vom Ursprünge bis 
zur Mündung des Stromes. Ein poetisches 
Pilgerbuch. Wien, 1860. 

Fogrescher Tamás, iskola-igazgató, 
1623-24-ben Danczigban tanult és 1625. 
decz. 16-tól rektor volt a brassói iskolá-
ban. — Munkái: 1. Dissertatio de Prae-
dicamentis respectivis, De causa gratui-
tae justificationis, De Augustana Confes-
sione, in specie de bonis Operibus. Prae-

19. iv sajtó alá adatott 1893. nov. 13. 
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side Andrea Hoiero. Dantisci, 1Q23. — 
2. Disputatio Scholastico-Theologica. de 
divina apud creaturas omni praesentia 
carnis Christi. Praeside Andrea Hoiero. 
U. ott, 1624. 

Horányi, Memoria I. 682. 1. (Nevét Foga ra -
s c h i n u s n a k i r j a . ) — Trausch, Schr i f ts te l ler -
Lexikon I . 331. 1. 
Foith Károly, nyug. m. kir. sóbánya-

hivatali fó'nök ; a 20-as években szül. 
és 1891 körül halt meg. — Földtani 
czikkeket irt a szebeni Verhandlungen 
und Mittheil, des Siebenb. Vereins für 
Naturw. cz. folyóiratba (1850—52. 1880. 
1882.) — Munkái: 1. Észletek a kőzetek 
belső erőhatási átalakulására és egy új 
kőzetre vonatkozólag. Kolozsvár, 1879. 
— 2. Töredék a jövő geológiájából az 
erdélyi földismei viszonyokból kiindulva. 
Bpest, 1880. — 3. Leitpunkte in der 
Richtung jener Annahme, wornach sämmt-
liche Mineralmassen ursprünglicherweise 
aus dem Meerwasser durch die Organis-
men, im engen organischen Verbände 
dieser, niedergeschlagen worden seien. 
Klausenburg, 1881. — 4. Andeutungen 
gerichtet auf die Erkenntniss dessen, dass 
sämmtliche Gesteinmassen primärer Art 
aus dem Meereswasser durch die Orga-
nismen niedergeschlagen worden seien. 
U. ott, 1882. — 5. jEmlékirat. Intézve a 
földtan magyarhoni ügybarátaihoz. U. ott, 
1883. — 6. Einleitung und Einladung 
zu der vom Gefertigten zum Ziele genom-
menen Gesteinausstellung, gerichtet auf 
den Nachweis des massenhaften Auftre-
tens von Protistenbildungen in den Feld-
spath-Gesteinen. vorgreifend dem diess-
bezüglichen Verzeichnisse. U. ott, 1884. 
— 7. Das geologische Ungeheuer oder 
die Ableitung der Mineralmassen auf or-
ganischer Grundlage. U. ott, 1885. 

Horváth Ignácz Könyvésze te 1880—85. — 
Orvos-Természettudományi Értesítő. K o l o z s v á r 
1883. T e r m . szak . (Primics György.) 

Főit Márton, orvosdoktor, turóczme-
gyei származású. — Munkája: Disqui-
sitio medica de mortu in corpore humano 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar frök III. 

vero medicinae principio vitae medio. 
sanitatis fine. Halae Magd. 1734. 

Szinnyei Könyvésze te . 

I Fojtényi Cassián Ferencz. szent Bene-
dekrendi áldozópap és tanár, szül. 1812. 
szept. 15 Esztergomban, hol tanulását 
kezdette s 1829. okt. 16. a rendbe lépett; 
tanulmányait Győrött és Bakonybélben 
folytatta. 1837—38-ban Pannonhalmán 
hitszónok volt. 1839. ápr. 1. miséspappá 
szenteltetett. Tanított 1838—43-ban a 
győri gymnasiumban, 1843—47-ig Eszter-

| gombán; 1847—49-ig hitoktató volt a 
t pozsonyi akadémiánál; 1849—50. hit-
szónok Pannonhalmán, 1850—51. ugyan-
ott tanár és a szerzet növendékeinek 
almestere ; 1851—66. győri gymnasiumi 
tanár. 1866—70-ig ismét tanár és almes-
ter Pannonhalmán ; azután nyugalomba 
vonult Komáromba s jelenleg perjel Ba-
konybélben. — Több magyar költeménye 
s egyházi értekezése a folyóiratokban, kü-
lönösen a Hirnökben (1838. és 1842—45. 
politikai czikkek), aSzázadunkban (1838.), 
a Religio és Nevelésben (1844—45.1848.), 
Honderűben, a Religióban (1848.), a Kath. 
Naplóban (1849.). a Családi Lapokban 
(1852—54.) és Mezei Naptárban. Prog-
rammértekezései a győri kir. kath. gym-
nasium Értesítőjében (1853. Egy tekin-
tet Horatius Flaccus Quintus műveire. 
1856. Quintus Horatius Flaccus énekei IV. 

j könyve 9. éneke, magyarúl, 1860. Balde 
Jakab, a nagy német-latin költő.) — Mun-
kái : 1. Égi lant. Vagyis: Egyházi éne-
kek, litaniák és imádságokkal. A hazai 
tanuló ifjúság számára. Győr, 1841. (2. 
kiadás. Buda, 1845. 3. k. U. ott, 1846. 
4. k. Győr. 1847. 5. k. M.-Óvár, 1858. 
6. k. Győr, 1859. 11. k. U. ott, 1872.) 
— 2. A görög régiségtan rövid egybe-
foglalata. A magyar ifjúság hasznára. 
Buda, 1846. — 3. Görög régiségtan. 
Győr, 1852. — 1835-ben készítette s a 
m. tudom, akadémiának beküldötte nagy 
terjedelmű értekezését a kettős betűk 
egyszerűsítéséről ezen czim alat t : Ujan 

20 
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egyszerített magyar betűrend.— Itineraria 
cz. munkája szintén kéziratban maradt. 

Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 146. ( J á l l O S - ! 
n a k i r j a k e r e s z t n e v é t . ) — Szöllösy Károly, j 
•Szerzetes R e n d e k . A r a d . 1878. I . 80. 1. — 
Scriptores O r d i n i s S. Bened i c t i . V i n d o b o n a e , 
1881. 100. 1. — Ortvay, Száz év e g y h a z a i főis-
ko la é le téből . B p e s t . 1884. 189. 1. — Zelliger 
Alajos, E s z t e r g o m - V á r m e g y e i í r ó k . Bpes t , 
1888. 47. 1. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Fok Dezső, esztergom-főegybázmegyei 
papnövendék volt és mint III. éves theo-
logus 1884 jan. 9. meghalt 20. évében 
Nagy-Károlyban. — Az Uj M. Sionba 
irt czikkeket és könyvismertetéseket (1882. 
A titkos fegyelemről sat.) 

Uj .)/. Sión 1886. 108. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Foktövi János, ev. ref. lelkész, szül. 
1566-ban. mint maga irja, a tolnai isko-
lában tanult négy évig, Debreczenben 
szintén négyig; Szegeden mester volt 
két évig, azután Veresmarton egy évig; 
1592. jún. 30. Körtvélyesi János ev. ref. 
püspök ordinálta Czegléden; azután adácsi 
prédikátor volt két évig, tököli nehezen 
másfélig, foktövi alig másfélig, pathai 
veszöttül egyig, makadi báromig. «Jaj 
ki sokat bujdostam közbe közbe.» Végre 
1604-ben Váczra került papnak. Miután 
könyvében 1619-ben megirja a török 
császár esküvését Bethlen Gábornak, tebát 
1619-ig élt; de már 1625-ben egy Mihály 
nevű emberhez került könyve, a ki azt 
hat dénárért vette; tebát 1619—25. kö-
zött halt meg vagy távozott el Váczról. 
F. kora tudományának teljes birtokában 
volt s nagy olvasottságát gyakorlati józan-
sággal párosította. Könyve valóságos tár-
háza egy sokat látott ember életbölcses-
ségének és széles látkörű tanultságának. 
Ugy látszik, költői próbálkozást is tett 
magyarúl és latinúl. erre mutatnak vers-
töredékei. melyeket a szövegben közöl 
és egy nyilatkozata, melyben bevallja 
ily fajta dolgozását. — Kézirati munkája : 
Az Embör Eletenek I. Eredeteröl. II. Ter-
meszetiröl. III. Allapattjarol írattatott 
Köniw 1614. (45 prédikácziót tartalmaz. 

Megvan.a m. nemzeti múzeumi könyv-
tárban.) 

M. Könyv-Szemle 1887. ( E r d é l y i Pá l tó l , k i 
a k é z i r a t o t b ő v e n i s m e r t e t i s m a g y a r v e r -
s e ibő l is k ö z ö l n é h á n y a t . ) — Egyet. Philol. 
Közlöny 1888. ( K i v o n a t b a n . ) 

Foktövi Mihály, ev. ref. lelkész. — 
Munkája : Explanatio Doctrinae De Sa-
lutis Filiorum Dei certitudine. Praeside 
Baphaele Eglino. . . proposita a Michaele 
Pastoris Foctöino Ungaro. Marburg, 1609. 
(Ez a munka Keczel Miklósnak, a szat-
mári kir. birtokok praefectusának van 
ajánlva, a ki F. tannlmányainak párt-
fogója és jóakaratú Maecenasa volt. 

31. Könyv-Szemle 1887. 76. 1. ( E r d é l y i Pá l . ) 

Folberth Ernő, ág. ev. lelkész, szül. 
1842-ben Kolozsvárt; a gymnasiumot 
1860-ban végezte; azután Bécsben ta-
nulta a theologiát és 1866. okt. 30-től 
a jenai egyetemen tanult. 1871. szept. 1. 
a beszterczei ág. ev. gymnasium tanára 
lett és 1886. márcz. 17. óta lelkész Pe-
telén (Birk) Maros-Tordamegyében. — 
Programmértekezése: Der Unterricht in 
der ungarischen Sprache an den Lehr-
anstalten der evang. Landeskirche A. B. 
in Siebenbürgen. (Programm d. Ober-
gymn. A. B. in Bistritz 1881.) 

.1tokos. 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 e g y e -
t e m e n . B p e s t , 1890. 126. — Statistisches Jahr-
buch. I l e r m a n n s t a d t , 1891. 50. 1. 

Folger Ferencz. beszterczebányai ka-
nonok, szül. 1779. jan. 23. Budán; a 
gymnasiumot Beszterczebányán és Po-
zsonyban végezte 1793-ban. midőn az 
egyházi rendbe lépett. 1799-ben praeben-
darius. 1800. a püspök szertartója. 1803. 
titkárja s szentszéki jegyző. 1806. nagy-
lovcsei plébános, 1807. egyházkerületi 
iroda - igazgató, 1821. beszterczebányai 
kanonok és 1827-ben a seminarium rec-
tora lett. Meghalt 1840. jan. 29. Besz-
terczebányán. A pozsonyi országgyűlésen, 
mint az egyházkerület kiküldöttje, a sz. 
kir. bányavárosok követeinek szószólója 
volt. — Munkája: Trauerrede auf den 
Tod Sr. Päpstlichen Heiligkeit Leo XII. 
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bei Gelegenheit des feyerlichen, zu Neu-
sohl am 1. April 1829. abgehaltenen 
Trauergottesdienstes. Neusohl. 

Hazai s Külföldi 'Tudósítások 1826. I . 41. SZ. 
— Schematismus His tor icus Dioeces. Neoso-
l i e n s i s 1876- 64. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Folger János, az egyetemi nyomda 
korrektora. — Munkája : A felséges Ma-
gyarországnak tekintetes statusaihoz 
és rendeihez a Moll Hieronymus nevű 
idegen ember, ki csak nem rég, a német 
nyelvnek alkalmatosságával szakadt ide 
-és Pesten Hir-adó-, és gyűjtő Direktó-
riumot állított fel és egyéb nyomtatók 
ellen. Buda. Kisasszony-hava 5. 1790. 

Folkmann János, községi iskolai igaz-
gató Zólyomban, hol 1873 óta működik. 
— Irt a Néptanítók Lapjába (1883). — 
Munkája : Zólyommegye földrajza kap-
csolatosan a Magyar királyság, Osztrák 
császárság, Európa és a többi földrészek 
leírásával. Népiskolák használatára. Pest. 
1884. (Tótul is megjelent.) — Szerkeszti 
a zólyomi községi elemi iskola s az alsó-
fokú ipariskola Értesítőit. 

Néptanítók Lapja 1873. 885. 1. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. 

Folkusházy Sándor, esztergom-főegy-
házmegyei plébános, szül. 1837. okt. 13. 
Vállajban Szatmármegyében ; a gymna-
siumot több helyen, részben mint konvik-
tor és 1853-tól mint növendékpap Nagy-
szombatban végezte. A theologiát a pesti 
egyetemen hallgatta. 1860. júl. 29. föl-
szenteltetett; segédlelkész volt Esztergom-
ban. 1864. aug. 17-től Nagyszombatban; 
plébános 1869. máj. 10-től Alsó-Dombon 
és 1882. nov. 21. óta Tótmegyeren, hol 
jelenleg is mint alesperes működik. — 
A Tokodv által szerkesztett Havi Köz-
lönybe több czikket irt. — Munkája: 
Egyházi ima- és énekeskönyv magyar 
és tót nyelven. Róm. kath. hivők számára. 
Nagyszombat, 1886. (Ugyanez csak ma-
gyarul. U. ott, 1886.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1886. — Zelliger, 
E g y h á z i í r ó k Csa rnoka 131. 1. 

Follinus Aurél (kis-csernai), F. János 

színész és Lukácsy Antónia színésznő 
fia, szül. 1854. jún. 29. Brassóban; isko-
láit Kolozsvárt és Aradon végezte. Szü-
lőitől öröklött szenvedélye már 16 éves 
korában a színi pályára késztette s ván-
dorszínész lett; megfordult Aradon, Győ-
rött, Pozsonyban, Pécsett, Sopronban, 
Kaposvárt és Temesvárt; elsőrangú bon-
vivant és salon-komikus szerepeket ját-
szott. 1888. október 1-től két évig a buda-
pesti népszínház rendezője volt ; azután 
ismét vidéki színész lett és jelenleg Sze-
geden szerepel. — Első irodalmi kísérletét 
Két férfi egy névvel, vígj. 1 felv. 1868-
ban (13 éves korában) műkedvelők adták 
elő Pécskán Aradmegyében; többi szín-
darabjai: X. Y. czímmel 1871-ben Aradon 
került szinre ; Budapest húsz év múlva, 
életkép 3 felv. (először 1872-ben Buda-
pesten a Miklóssy Gyula Istvántéri nép-
színházában), Sára néni, népszínmű 3 
felv. (Pécsett 1873-ban); Az első zivatar, 
vígj. 1 felv. (Esztergom 1874.); A kutyás 
ember, népszínmű 3 felv. (Győr 1875.); 
Anyát keres, vígj. 1 felv. (u. ott 1876.); 
Házasság hirdetés utján, vígj. 3 felv. (u. 
ott 1877.) ; A svíhák, a budapesti nép-
színház 1877. pályázatán dicsérettel föl-
említett pályamű (u. ott 1878.); Szeget 
szeggel, népszínmű 3 felv. (budapesti 
népszínház 1883. jan. 4.); Náni, 100 arany 
pályadíjat nyert népszínmű 3 felv. (u. ott 
1889. nov. 15., hol azóta vagy 50-szer 
adatott); A papa, vígj. 3 felv. (az 1892. 
Garai-féle pályázaton figyelmet keltett és 
német nyelven fog először szinre kerülni 
Bécsben); ezeken kivűl több franczia s 
német színművet fordított, melyek közül 
a Könyvtárnok, vígj. 4 felv.. A papa fele-
sége, vígj. 3 felv.. Fiam nagyon ostoba, 
vígj. 3 felv. sat. állandóan műsoron van-
nak. — Tárczákat irt a vidéki lapokba, 
igy a Debreczeni Ellenőrbe (1893. Bebi) 
és Szentencziákat a M. Szalonba (XVIII. 
1892—93.) 

;>/. Szalon XVIII . 1892—93. arczk. és önélet-
ra jz i ada tok . 
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Foll inus Emil (kis-csernai), előbbinek 
testvérbátyja, szül. 1850. júl. 11. Buda-
pesten; középiskoláit Kolozsvárt és Aradon 
végezte s a pesti egyetemen jogot hall-
gatott, mire 1873-ban a m. kir. állam-
vasutak szolgálatába lépett. — Költemé-
nyei a Fővárosi Lapokban jelentek meg 
(1869. sat.) — Fordított operetteket és 
vígjátékokat, melyek előadatásuk sor-
rendje szerint a következők: Könnyű 
lovasság (Arad 1866.), Kékszakálú her-
czeg (u. ott 1867.), Újév éjszaka (u. ott 
1868.), Az én albumom (u. ott 1868.), 
Tulipatan szigete (u. ott 1869.), Zuávok 
(első magyar operette 3 felv., zenéje 
Káldy Gyulától, u. ott 1869.), Faust (Deb-
reczen 1870.), A római fuvolás (Arad; 
1871.) Irt költeményt a Fővárosi Lapokba 
(1869.), Zágrábi karczolatokat a Pesti 
Hírlapba (1878. Milán név alatt); 1879-
ben és 1884-ben a Honnak állandó zág-
rábi levelezője volt; ugyanekkor a zágrábi 
pénzügyi tisztviselők számára a magyar 
nyelv elsajátítása végett nyitott tanfolyam 
tanára volt. — Munkái: 1. A nevető 
Magyarország. A legújabb adomák egye-
temes gyűjteménye. Bpest, 1887. (Gracza 
Györgygyei együtt.) — 2. A szárnyas 
kerék. Elbeszélések, rajzok, karczolatok 
a vasúti életből. U. ott, 1892. (Balogh 
Arthurral együtt.) — Szerkeszti Balogh 
Arthurral a Vasúti Lapokat 1893. okt. 
15-től és a Szárnyas Kerék cz. vasúti ; 
almanachot 1894-re Budapesten. 

M. Könyvészet 1887. 1892, és Fo l l inus Auré l 
szives közlése. 

Follinus János (kis-csernai). színész, 
szül. 1818-ban Szolnokon Pestmegyében; 
iskoláit Pesten végezte s ott hallgatta a 
gyógyszerészetet is ; később atyja gyógy-
szertárában Nagy-Abonyban alkalmaz-
tatott. Szép tenor hangja lévén, Bécsben 
képezte ki magát az éneklésben; azután 
hazánk több városában mint kedvelt 
opera-énekes szerepelt. 1847-ben a Szabó 
és Havy társulatába lépett, mely bejárta 
Ausztriát, Stájer- és Olaszországot. 1848 

-49 -ben mint honvéd-százados vett részt 
a szabadságharczban. A szabadságharcz 
után mint vándorszínész megfordult több 
vidéki városban, nevezetesen Aradon, 
Kolozsvárt, hol 1860 —66-ig mint igaz-
gató szerepelt, igy Aradon is 1866-73-
ban ; később még Pécsett és Pozsonyban 
működött. Meghalt 1881. máj. 29. Buda-
pesten. — Fordított németből beszélye-
ket és vegyes czikkeket a Regélőbe (1837. 
1840.); értekezése: Vélemény a vándor-
szinész-társaságokról (Honművész 1839. 
94. sz.), Ál-Szigligeti czímű humoreszkje 
s Legouvé után ford. beszélye (Aradi 
Híradó 1859.) sat. Fordított színművei: 
Vörös haj, Nőm szolgája. Órás kalapja. 
Eljegyzés lámpafénynél (Offenbachtól 1859. 
Havyval együtt), Romeo és Julia (Storch) 
1868., Arany Chignon (Jonas), Petaud 
király udvara (Delibes) és Száz szűz (Le-
coque) 1873-ban ; először Aradon adattak. 

Beukö, M. Színvilág. Bpest , 1873. és gyász-
je lentés . Fol l inus Aurél és K á l d y Gyula 
szives közlése. 

Follinus Jánosné (Lukácsy Antónia), 
színésznő, előbbinek neje, szül. 1828-ban 
Aradon, hol a zenedében végezte ének 
tanulmányait és 1846-ban a pesti német 
színházban, később a nemzetiben szere-
pelt. Férjének hű kísérője s a vidék egyik 
legkedveltebb társalgási színésznője volt. 
Meghalt 1870. máj. 15. Aradon. — For-
dított színművei: Ördög, vagy a párisi 
vak leány, Anicet után (Párisi utczai 
tánczosnő czimmel is) és Hamúpipőke 
(Benedix). Aradon. 1868. 

Fővárosi Lapok 1870. 107. s z . , g y á s z j e l e n t é s , 
Fol l inus Aurél és Ká ldy Gyula szives 
közlése. 

Folnai Ferencz, vasvári és türjei pré-
post, deáki apát és vasvármegyei főes-
peres ; 1665-ben az erdélyi püspöki czímet 
viselte. — Munkája: Preclikatziója, mely-
lyet Praedikállot Rohonczon, Szent Iván 
havának 9. napjan 1653. eszt., midőn 
Amaz kedves hazánkban fényeskedő Hay-
nal, az Néhai Tek. Nagys. és Mélt. Groff 
Bottyáni Adam Uram Kedves Házas-
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társának teste föl-vitettetvén, az eő nagy 
méltóságú Uratul rendeltettet, es épé-
tettet temető hellyére. Vas vár-megyében 
lévő Német-Vy-vári Kalastromban, illendő 
pompaval és böcsüllettel késértetett. Bécs, 
1653. (Egyetlen csonka példánya a pápai 
ev. ref. kollégium könyvtárában.) 

Siebenb. Quartalschrift I . 1790. 369. 1. — S z a b ó 
Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I . 367. 1. 

Folnegovich Ferencz, orvosdoktor, 
zágrábi származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medico-practica de vacci-
nationis valore. Vindobonae, 1825. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Folnesics János Lajos, bécsi mérnök-
kari tanár, nagyváradi származású ; előbb 
egy női nevelőintézet tulajdonosa Budán, 
azután a keszthelyi leányiskola tanítója 
volt; Hermina főherczegnőt, József nádor 
nejét tanította a magyar nyelvre s iro-
dalomra; végre 1821. májustól a bécsi 
mérnökkari (ingenieur) akadémiában a 
földrajz, történelem és latin nyelv tanára 
volt. Meghalt Bécsben lb23. jan. 29., 
43. évében. — Czikkei a Tudományos 
Gyűjteményben (1817. I. Philologiai s 
grammatikai gondolatok. Észrevételek a 
Pestalocismus ellen.) — Munkái: 1. Al-
vina. Pest, 1807. (Schelling Gusztáv né-
met regénye után. Ism. Kath. Szemle 
1890. 528—530. 702. 703. 706. dr. Ta-
káts S.) — 2. An meine Schülerinnen, 
am Schlüsse des J. 1814. Ofen. — 3. 
Winke für weibliche Erziehungs-Anstal-
ten meines Vaterlandes. 1. Heft. U. ott, 
1815. (Ism. AUg. Literatur Zeitung 1818. 
IV. 177.) — 4. Taschenbüchlein zur 
Elementar-Uebersicht der Geographie, und 
Länderkunde im Geiste des Christen-
thums. Mit Aufgaben zur Weckung Uebung 
und Bildung des selbstständigen Nach-
denkens und Gedanken-Ausdrucks, der 
Phantasie, des Gedächtnisses, des Gefühls, 
des Willens, und der übrigen Seelen-
kräfte im harmonischen Zusammenhange. 
Zunächst für gebildete Familien und 
vaterländische Töchterschulen. 1. Bänd-

chen. Mathematische Geographie. U. ott, 
1819. — Szerkesztette a Zeitblätter für 
Freunde wahrer Menschenbildung cz. 
lapot 1818. júl. 3-tól és ennek folytatását 
a Sonnenblume. Ein christlich religiöses 
Zeitblatt für Freunde wahrer Menschen-
bildung cz. lapot 1819. jan.—decz. 31-ig 
Budán. Saturnus cz. lapjának tervrajzát 
közli a Hazai s Külföldi Tudósítások 
(1807. I. 16. sz.); a lap azonban nem 
jelent, meg. — Kézirati munkája: A bir-
tokos neveknek kifejezésekről (a m. nem-
zeti múzeum kézirattárában). 

Allgemeine Literatur Zeitung. H a l l e u n d L e i p -
z i g , 1816. I . 488. 1. 1822. I I I . 279. Sz. — Tudo-
mányos Gyűjtemény 1821. I V . 117. 1823. I I . 130. 
— Hazai s Külföldi Tudósítások 1823. I . 12. — 
Hí. Kurir 1823. I . 13. SZ. — Philosophiai Pálya-
munkák I . 1835. 113. 1. — Figyelő I I I . 130. 1. 
— Kath. Szemle 1890. 528—530. 702. 703. 706. 
711. 715. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Foltényi János, orvosdoktor. — Mun-
kája : Említhetők a részletes emberi élet-
tanból. Vezérfonal a tanelőadás- és ma-
gánytanulmányban. Budge Gyula egyet, 
tanár után magyarítá dr. Rhédey Antal 
é s . . . Buda, 1849. (9 rézmetszvénvnyel.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Foltin (Folt íny) János, prépost-plé-
bános. szül. 1837. jan. 5. Jász-Kiséren 
polgári családból; középiskoláit Jászbe-
rényben és Egerben végezte ; az egyházi 
pályára lépett és 1860-ban fölszentelte-
tett ; azután két évig apátfalvi káplán 
volt és 13 évig a szihalmi parochiát ad-
ministrálta. Itten a történelmet és külö-
nösen a régészetet irodalmilag is művelte; 
gazdag és szakértelemmel egybeállított 
régiséggyűjteményét a m. n. múzeumnak 
ajándékozta. 1875-ben elnyerte az alsó-
ábrányi plébániát és 1877-ben esperes 
lett. 1886 nyarán főpásztora a kir. kamara 
patronatussága alá tartozó alsó-miskolczi 
javadalomra találta érdemesnek. 1888-
ban ő felsége szent Lászlóról nevezett 
sümeghi préposttá nevezte ki. Élénk tevé-
kenységet fejt ki a társadalmi téren is, 
nem régen szervezte a miskolczi nő-



619 Foltinovits—Főnyi 620 

egyletet. — Költeményeket irt a Kath. 
Néplapba (1865—66.); értekezéseket a 
Századokba (1870. Ki indítványozta a 
m. tud. akadémia felállítását ?, Csak-
ugyan Bod Péter és nem Bessenyei. 
1871. Néhány hely a záztyi apátság ala-
pító-leveléből s Anonymus kora és kiléte. 
A leleszi bizottság jelentése, a tört. tár-
sulat Leleszen tartott kiránduló gyűlése 
alkalmából. 1872. A szepesvár-mindszenti 
bizottság jelentése, a tört. társ. Szepes-
várallyán tartott gyűlése alkalmából, 1874. 
Adalékok a magyar képzőművészek so-
rozatához, 1875. Szihalom község pecséte 
1706-ból), az Egri Egyházm. Közlönybe 
(1872. A szihalmi uj főoltárkép és a ke-
resztény művészet a festészetben, 1874. 
A parocbialis háztörténeti naplók jelen-
tősége és haszna a történetírás mai ál-
lásával szemben, 1878. Indítvány Lono-
vics szülőházának emléktáblával leendő 
megjelölése ügyében, 1879. Kracker János 
Lukács halálának századik évfordulója, 
1883. Válasz mikor élt Anonymus ? fel-
iratú bírálat írójának), az Egerben (1879. 
Kracker János Lukács egyházi festő em-
lékezete, átvette a Képzőművészeti Szemle 
1890.), a Délmagyarországi Tört. és Ré-
gészeti Értesítőben (1884. Zoyty és Zázty), 
a Szabolcsi Szabadsajtóban (1885. 41. 
42. sz. A záztyi apátság, felvilágosító 
válasz), a P. Naplóban (1887. 331. sz. 
Az egri érsek alkotásai a népnevelés 
érdekében), a Népiskolai Tanügyben (1888. 
Eger főpásztora és a nevelésügy.) Eze-
ken kívül több rendbeli levelezések a 
Kath. Néplapban. Idők Tanujában, Arch. 
Értesítőben, Egerben, P. Naplóban és az 
Egri Egyházm. Közlönyben névtelenül, 
vagy —n n— jegy alatt. — Munkái: 1. 
A szihalmi Arpádvár vagy Földvár-
halom ásatásának s az ott lelt tárgyak-
nak ismertetése. Pest. 1870. (Különnyo-
mat a Századokból. Ism. Ipolyi A. u. ott.) 
— 2. A záztyi apátság XI. századi ala-
pító oklevelének taglalata s ismeretlen 
helyének meghatározása. Kútfő - tanul-

mány az egri főegyházmegye történeté-
ből, vonatkozással Anonymusra. Eger, 
1882. (Ism. Századok). — 3. A besnyök 
sírhalmai Szihalom mellett és a magyar 
pogánykori leletek. U. ott, 1887. — 4. 
Az alsó-miskolczi róm. kath. hitközség 
egyházi elnökének évi jelentése. Mis-
kolcz, 1888. 

Horváth Ignáez K ö n y v é s z e t e 18S3. — V, 
Könyvészet 1887. — Borsodmegyei I.apok 1888 
90. 1889. 74. SZ. ( B a b i k J ó z s e f . ) — Koncz Ákos 
E g r i e g y h á z m . p a p o k az i roda lmi téren 
Eger , 1892. 87. 1. 

Foltinovits György, Jézus - társasági 
áldozópap, magyar származású; a böl-
cseletet Nagyszombatban hallgatta s 1726-
ban a rendbe lépett; azután elvégezte 
a theologiát és meghalt 1738. máj. 21. 
Beszterczebányán. — Munkája: Oratio 
panegyrica de S. Francisco Xaverio. Tyr-
naviae, 1734, 

Stoeger, S c r i p t o r e s 83. 1. 

Fonovich János, bölcseleti s theolo-
giai doktor, Jézus-társasági áldozópap és 
tanár, szül. 1715. nov. 20. Alsó-Lászlón 
Sopronmegyében; 19 éves korában a 
rendbe lépett Sopronban ; miután a böl-
cseletet és theologiát elvégezte s mind-
kettőből doktori fokot nyert, tanított Ko-
lozsvárt, Budán, Győrben. Nagyszombat-
ban és Kassán összesen 12 évig; azután 
a rendház főnöke volt Károlyvárosban. 
lelkész és igazgató Budán a felsőbb isko-
lában ; végre lelkész Egerben. A rend 
feloszlatása után Hédervárt tartózkodott 
a Viczay grófi családnál, hol 1788-ban 
meghalt 73. évében. — Munkája: Hun-
garia fida Austriae. Tyrnaviae, 1743. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 83. 1. 

Fónyi Sámuel (beregszászi), ev. ref. 
lelkész, szül. 1795-ben Miskolczon (Bor-
sodm.), hol a gymnasiumot végezte. A 
hittanszakra Sárospatakra ment, honnét 
Szatmár-Németibe rendelték tanító-káp-
lánnak ; itten hat évet eltöltvén, a mára-
marosmegyei őrmezőre ment nevelőnek. 
1825-ben rendes lelkész lett Angyaloson, 
1867-ben pedig Matolcson, hol 1870-ben 



621 Fonvó 622 

meghalt. — Kéziratban maradt munkái: 
Történet tüköré (fordítás a Theatrum his-
toricum cz. munkából). ABC (hét ív). 
Kathedrai eredeti munkák (1867-ben: 
búcsúztatok, versek, egyházi beszédek) 
és önéletrajza. 

Uj 31. Athenás 135. 1. 

Fonyó Pál. kath. plébános, szül. 1847. 
jún. 4. Szegeden Csongrádmegyében; 
iskoláit ugyanott. Temesvárt és Kalocsán 
végezte. 1871. júl. 26. miséspappá szen-
teltetett ; segédlelkész volt Rigiczán, Te-
merinben. Ó-Becsén és Kalocsán; 1876-tól 
képzőintézeti hittanár Baján, 1883-ban 
pedig Kalocsán a r. kath. fiképző rendes 
tanára lett; 1886. okt. Sükösdön. 1890 
óta pedig Ó-Becsén plébános. Egyleti 
tevékenységében eddig két fontos sikert 
képes felmutatni, u. m. a kath. tanító-
egyleteknek egyházmegyénként tömeges 
létesítését és a főpapok támogatása mel-
lett szervezett kath. általános tanítói se-
gélyalapot. 1889-ben a pápa titkos káplán-
jává nevezte ki. 1890-ben a Szent-István-
társulat irodalmi osztálya tagjává válasz-
totta. Kath. legényegyleteket szervezett 
Kalocsán (1884.), Szabadkán (1886.), Baján 
(1888.) és Ó-Becsén (1893.). — Irodalmi 
működése főképen a gyakorlati hitokta-
tásra szorítkozik és körülbelül 500 czikke 
a következő lapokban és folyóiratokban 
jelent meg : M. Állam (1870-től), Szegedi 
Lapok (1873—1874.), Religio (1875-től), 
Bácska (1875-79.) . Jelenkor (1875—77.), 
Kelet Népe (1875—77.), Baja (1878—85.), 
M. Korona (1879—85.), Kalocsai Néplap 
(1879-től), Bajai Közlöny (1881—82.), 
Népiskolai Lapok (1882—85.), Népiskolai 
Tanügy (1883 óta a lapnak főmunka-
társa), Újvidék (1883.), Irodalmi Szemle 
(1883.). Bácskai Ellenőr (1885.). Bácska 
(1886 óta), Ó-Becse és Vidéke (1886 óta). — 
Munkái: 1. Ápoljuk-e a hitéletet? Pest, 
1873. (Katholikus Kérdések II. 8. füzet. 
Keletéri névvel.) — 2. Gyakorlati hit-
elemzések a r. kath. népiskolák I. osz-
tálya számára. Baja, 1879. (Keletéri név-

vel. 3. kiad. Bpest, 1889.) — 3 Termé-
szeti érvek Isten létéről német eredeti-
ből magyarítva. Kalocsa. 1871. (König 
A. után. 2. kiadásban is.) — 4. Magya-
rázott elemi katekizmus vagy módszer-
tanilag kidolgozott hitelemzések a róm. 
kath. népiskolák II. osztálya számára. 
Baja, 1881. — 5. A kath. szertartások 
elemei népiskolai használatra. Bpest. 
1881. (4. kiad. 1883. 5. kiad. 1886. Bpest, 
7. kiad. 1889. Pozsony, 8. kiad. U. ott. 
1892. Németül Kalocsa, 1884.) — 6. 
Katholikus egyháztörténet dióhéjban a 

i róm. kath. népiskolák felsőbb osztályai 
számára. Baja, 1881. (3. kiadás. Bpest, 
1882. 4. k. Kalocsa, 1883. 5. k. A kath. 
egyháztörténet elemei cz. u. ott. 1886. 
6. k. u. ott. 1887. és 1890. Németül. 
Kalocsa. 1884.) — 7. Módszertani hit-
elemzések a r. kath. népiskolák III. oszt. 
számára. Baja, 1882. — 8. Az 1. orszá-
gos tanítói gyűlés lefolyása és elvi jelen-
tőségű főbb mozzanatai kath. szempont-
ból megvilágítva. U. ott, 1882. — 9. Hit-
elemzésünk emelése. Az egri irodalmi 
egyesület által koszorúzott pályamű. Eger. 
1883. — 10. A magyarországi római 
és görög katholikus tanítóegyesületek 
kimutatása. Bpest, 1883 (Szöllőssv Ká-
rolylyal együtt. Különnyomat a M. Koro-
nából.) — 11. Képes elemi katekizmus 
vagy a katholikus hit elemei népisko-
láink I—II. oszt. számára. Kalocsa, 1884. 
— 12. A legszentebb nap. vagy imák 
és elmélkedések a sz. gyónás és áldozás 
napjára. Kalocsa, 1884. (2. kiad. U. ott, 
1886.) — 13. Népiskolai hitelemzéstan 
a kath. növendék-papság és tanító-jelöl-
tek használatára. U. ott, 1885. Két rész. 
— 14. Évkönyv a kalocsai kath. legény-
egylet 1885. évi működéséről. 2. évfolyam. 
U. ott, 1886. — 15. A hitelemzéstan 
elemei kath. növendékpapok és tanító-
jelöltek használatára. Pünkösd. U. ott, 
1887. (2. kiadás. Bpest. 1889. 3. kiadás. 
Ó-Becse, 1892.) — 16. Uj elemi káté. 
Kalocsa, 1887. — 17. Uj kis katekiz-
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mus a r. kath. népiskolák IV. V. és VI. 
oszt. számára. Ó-Becse, 1892. (Különny. 
a Kath. Hitoktatásból.) — 18. A kath. 
kátékérdés megoldása. U. ott, 1892. 
(Különny. a Kath. Hitoktatásból.) — Ala-
pította 1885-ben és szerkesztette a Ka-
tholikus Hitoktatás cz. szaklapot 1892 vé-
géig. — Álneve: Keletéri. 

Paedagogiai Plutarch 111. arczk. (dr. P á p a i 
S.) — Horváth Ignácz Könyvésze te IS84—85. 
1889. — Paedagogiai Encyclopaedia. B p e s t , 
1886. (Verédi) 244. 1. 1889. — M. Könyvészet 
1879. 1881—90. 1892. — M. Sión 1888. 298. 1. 
(Szöllössy K.) — Zalka i.ászló, Győr i pap -
nevelő intézet k ö n y v t á r á n a k Czímjegyzéke. 
Györ. 1893. és önéle t ra jz i ada tok . 

Forberger Dániel, ág. ev. gymna-
siumi tanár, kis-lomniczi szepesmegyei 
származású volt; a kézsmárki lyceumban, 
Bécsben és 1828. okt. 25-től a jenai 
egyetemen tanult; azután mint catecheta 
s iskolaigazgató 11 évig Bialán Szilé-
ziában működött; 1840 óta pedig a kézs-
márki lyceumban tanított, hol 1865. aug. 
13. meghalt. — Programmértekezése: 
Wozu Latein und Griechisch ? (Kézsmárki 
ev. gymnasium Értesítője 1856.) 

Haan. J e n a H u n g a r i c a 156. 1. — Protestáns 
Képes Naptár 1867. 49. 1. — Mokos, M a g y a r -
országi t anu lók a j ena i egyetemen 102. 1. 

>*" Forberger Vilmos, főreáliskolai tanár, 
szül. 1848-ban Kézsmárkon Szepesme-
gvében; 1871-től az eperjesi ev. főgym-
nasiumban, 1882-től a nagy-kállói, végre 
a lőcsei m. kir. állami főreáliskolában 
rajztanár. — Programmértekezése: A mér-
tani távlati rajzolás elemei (Nagy-kállói 
reáliskola Értesítője 1877.) 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 45. — Rajner 
Ferencz N é v k ö n y v e 1893. 77. 1. 

Forgách Adám (ghymesi és gácsi gróf), 
országbíró, báró F. Zsigmond nádor fia, 
szül. 1601-ben; ifjú korában több évet 
külföldön töltvén, szép készültséggel tért 
haza, mire a katonai pályára lépett. 
1627-ben kir. kamarás és Szécsényvár 
főkapitánya volt. 1635. nov. 13. jelen 
volt a nagyszombati egyetem ünnepélyes 
megnyitásán ; 1640. máj. 12. grófi rangra 

emeltetett; 1643-ban kassai tábornok lett; 
ez év szept. 22-ről birjuk egy levelét, 
melyben királyának panaszkodik, hogy 
ha a török rá üt, nincs mivel ellentál-
lania; emberei is. kivéve a r. katholi-
kusokat, nem tartanak vele, gyanúsak; 
okt. 17. levelében pedig írja, hogy Rá-
kóczy csábítgatja embereit, és mert mez-
telenek, ágyúik rosszak, fizetésük pon-
tatlanul jár ki, neki pedig két millió 
vagyonára 100 frt hitele sincs, fővezéri 
állása tűrhetetlen. 1643—44-ben Rákóczy 
György ellen szerencsétlenül csatázott; 
a város Rákóczynak hódolt, és neki ki 
kellett vonulnia. 1644. febr. 2. jelenti, 
hogy a felső megyék Rákóczy ellen fegy-
vert fogni nem akarnak, s a parancsai 
alatt álló hadak is elpártolnak. 1646. 
szept. 25. az országgyűlési nádorválasz-
táskor a katholikus jelöltek közt a má-
sodik helyen volt, de csak 55 szavazatot 
nyert. 1647. jún. 16. IV. Ferdinánd ko-
ronázásakor főpohárnoki szerepet viselt 
az udvari ebédnél; e napon lett arany-
sarkantyús vitéz. Része volt több neve-
zetes követségben is, pl. Lengyelország-
ban. 1649. ápr. ismét nádorjelölt volt, 
de Pálffy Pál lett a nádor. 1652. ápr. 
végén mint érsekújvári kapitány Nagy-
Vezekénynél a rabló török hadra csapott 
és 800 ellent teritett le a csatatéren, de 
ő is 70 magyart, köztök négy hős Esz-
terházyt. veszített. 1655-ben az udvar 
hidegségét érezte, mert a kitűzött nádor-

i választásra a jelöltek sorából is kihagy-
ták. és midőn e miatt panaszt emelt, 

j egyébként is mellőztetést tapasztalt. 1653-
ban IV. Ferdinánd római császárrá ko-
ronázásakor Regensburgban, 1655-ben 
III. Ferdinánd harmadik neje Eleonora 

I koronázásán volt jelen. 1662-ben ő is 
1 kezdte üldözni a protestánsokat, templo-

mokat a r. kath. hitűeknek adta s alatt-
valóit e hitre szorította. 1663-ban Kara 
Mustafa Érsekújvár alá jővén, e várat 

i F. erősen tartotta; azonban a nagyobb 
i erőnek engedni volt kénytelen és a várat 
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szept. 25. föladta. A kivonulás zene- | 
szóval, fegyveresen, vagyonkivitellel tör-
tént. és a nagyvezér bizonyságot adott 
F.-nak, bogy kötelességének a mint lehe-
tett megfelelt; e bizonyság daczára F. 
egy évig Győrött fogságban tartatott, de 
a hadi törvényszék előtt a vád alól ki-
tisztázván magát, fölmentetett. (Ez ügyben 
adott önvédelme megvan a m. nemzeti 
múzeumban.) 1667-ben szó lévén az 
idegen hadak kiviteléről és a várkapi-
tányi állomásoknak magyarokkal leendő 
betöltéséről, F. várkapitány lett. 1668-ban 
ismét nádorjelölt volt. 1670. márcz. 27. 
a Leopold király által Beszterczebányára 
hirdetett eredménytelen gyűlésen részt 
vett; ekkor már tárnok, volt. 1680. ápr. 
elején a Nagyszombatban tartott tanács-
kozmánvban mint országbiró szerepelt; 
ekkor indítványozta, hogy a közhivata-
lok magyarokkal töltessenek be. Meghalt 
1681-ben. — Hátrahagyott kéziratai: Az 
Érsekújvári obsidionak Forgách Ádámtól 
való leirása (Tört. Tár. 1881. 144—145.1.), 
Gróf F. Á. utasításai galgóczi és gácsi 
tisztjeinek 1644—1667-ig (u. ott, 1891. 
517—528. és 697—702. 1.) Levele Nagy 
Ferencz Barsmegye alispánjához, Komjáti, 
1660. okt. 4. (u. ott, 1892.), Válasza a 
török nagyvezérhez. Újvár, 1663. decz. 23. 
(M. Musa 1788. XXII. sz.). 42 német és 4 
latin levele van 1650—71-ből a hg. Lobko-
witz Mór raudnitzi levéltárában. — Mun-
kája: Fasciculus sententiarum ab eodem 
fidelitatis et infelicitatis Speculo in otio 
afflictionum collectus. Viennae, 1657. — 
Ivézirati munkája : Relatio Adami For-
gách de Ghymes de statu partium regni 
Hung. superiorum. Cassoviae, 13. Mart. 
1614. (a budapesti egyetem könyvtárá-
ban.) — Arczképe: rézmetszet Wiede-
manntól 1646. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IV. 203 | 
—204. 207. 1. — Vasárnapi Újság 1863. 12. s z . 
arczk. (Wiedemann után. ) — M. Könyv-Szemle 
1879. — Történelmi Tár 1881—93. — .11aj la tli 
Béla, Forgách Ä. és Bá tho ry Zsófia ék-
szere inek tör téne téből . Bpest , 18S2. (Ér tek . 

| a t ö r t . t u d . k ö r . X . 3. SZ.) — Pauler Tivadar, 
Budapes t i E g y e t e m Tör téne te 8. 1. — 91. Nem-
zetségi Zsebkönyv. B p e s t , 1888. 113. 1. — F o r -
gácli-család l evé l t á ra a m. n . múzeumban . 

Forgách Ágoston (ghymesi és gácsi 
gróf), cz. püspök, és nagyprépost, megyei 
főispán, gr. F. Ferencz Xav. cs. kir. ka-
marás és Deseő Judit csillagkeresztes 
hölgy fia. szül. 1813. ápr. 22. Pesten; 
középiskolai tanulmányait itt és 1829-
ben mint az Emericanum növendéke 
Pozsonyban, a bölcseletet 1830-tól Nagy-
szombatban, a theologiát 1832-től Bécs-
ben hallgatta. 1836. júl. 30. fölszentel-
tetett és káplán volt Vadkerten, 1837. 
ápr. 11. plébános lett Visken. 1845. decz. 
31. pozsonyi kanonokká s 1849-ben a 
városi plébánia administratorává nevez-
tetett ki. Az 1847—48. országgyűlésen a 
káptalan képviselője volt. Mint a Bold, 
sz. Máriának Kolosról nevezett apátja 
1850-ben esztergomi kanonokká nevez-
tetett ki. 1851—56-ban Scitovszkv őr-
kanonokja volt. 1855-ben a jeruzsálemi 
szent Jánosrend tiszteletbeli lovagja, 1860. 
decz. 13. sasvári főesperes, 1861. nov. 
19. sebenicói czímzetes püspök. 1874. 
okt. 3. káptalani nagyprépost lett. 1871— 
81 -ben mint Esztergommegyének főispánja 
is működött. Meghalt 1888. ápr. 26. Esz-
tergomban. — Megyei s országgyűlési 
szónoklatai a lapokban jelentek meg, 
hová politikai czikkeket is irt. Eszter-
gomi főispán helytartó áldomása aug. 
26. a primási beszéd alkalmával (Sürgöny 
1865. 200. sz.) — Munkái: 1. Egyházi 
beszéd, melyet nmélt. és ft. Palugyay 
Imre úr, nyitrai püspök ő excell. pappá 
szenteltetése félszázados ünnepén 1854. 
év első napján a nyitrai székesegyház-
ban mondott. Esztergom. — 2. Észrevé-
telek a megyék átalakulása körül. Pest, 
1868. — 3. Közgyűlési megnyitó beszéde. 
Esztergom. 1871. — Kézirati munkája: 
Capitulum Eccl. Metropol. Strigoniensis 
ab anno 1009. usque 1876. inclusive (Két 
ívrét kötet a bg. primás könyvtárában.) 
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Nagy Iván, Magya ro r szág Családai IV. 216. 
1. — Kelet Népe 1859. 368. — Petrik K ö n y -
vészete és Bibl iogr . — Esztergom és Vidéke 
1879. 3. sz. a rczk . — Catalogus Bibi. J o h . 
Card. Simor 435. 436. 1. - - Necrol. Strígon. 
179. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i I rók Csar-

n o k a 131. 1. és gyász j e l en t é s . 

> Forgács Endre. ev. ref. lelkész, szül. 
1850-ben Abauj-Szántón szegény munkás 
családból; mivel atyjának nem volt módja, 
taníttatását Bárczay László vállalta ma-
gára s az ó' költségén végezte a gymna-
siumot Miskolczon. Innét Sárospatakra 
ment. hol a theologiát hallgatta s az 
1873—74. iskolai évben segédtanár volt. 
1874-ben Abonyban (Pestm.) Antos János 
gyermekeinek nevelőjelett. 1876-banKecs-
kemétre távozott Fördős Lajos mellé káp-
lánnak ; 1877-ben Czeglédre jutott és 
1881-ig volt ott segédlelkész ; ekkor Bács-
megyébe Pacsérra rendeltetett; onnét 
Soltra, 1883-ban ismét Czeglédre ment ; 
míg végre 188i. szept. 15. Sárbogárdon 
(Fehérm.) választották meg rendes lel-
késznek. hol jelenleg is működik. — Még 
pataki theologus korában pár humoresz-
ket irt az Üstökösbe ; egy-egy pályadíjat 
is nyert. Az iskolából kikerülve folyto-
nosan irt Kecskeméten és Czegléden czik-
keket az ottani helyi lapokba. Irt négy-öt 
színdarabot is, melyeket vidéki színpa-
dokon előadtak. — Szerkesztette aCzegléd 
cz. lapot 1879. jan. 5-től aug. 31-ig, mi-
kor a lap megszűnt. (Ebben költeményein 
és egyébb czikkein kívül Párisig és Pá-
risban cz. hosszabb úti rajzai jelentek 
meg.) 

Önélet ra jz i ada tok . 

Forgách Ferencs (ghymesi és gácsi 
báró), bölcseleti doktor, kanczellár, váradi 
püspök és valóságos belső titkos tanácsos. 
F. Zsigmond kir. kincstárnok és Zólyomi 
Kata fia, szül. 1530 körül Budán ; bátyja 
F. Simon, a XVI. század egyik legjele-
sebb bajnoka, a hadi pályára akarta 
bírni, a lánglelkű ifjú azonban az egy-
házira lépett. Tanulmányait Páduában 
végezte, honnan bölcselet-doktori babérral 

visszatérvén, még mielőtt felszenteltetett 
volna, egri kanonok lett. Zabardy Mátyás 
váradi püspök halálával (1556. aug. 12.) 
I. Ferdinánd őt szánta a váradi püspök 
ségre és aug. 26. már ki is adta kine-
vező levelét; ő azonban székét soha sem 
látta, se nem bírta. 1558-ban Ferdinánd 
magyar követséget bocsátott a regens-
burgi birodalmi gyűlésre, a német ren-
dek segítségét kikérendőt; vezérletével 
az ifjú F. Ion megbízva, ki nagy hatású 
beszédével a rendeket elragadta és jelen-
tékeny áldozatokra bírta: negyvenezer 
gyalog és nyolczezer lovas ajánltatott 
meg a török elleni hadjáratra. Lelkessége, 
szelleme s buzgósága által annyira meg-
nyerte a király .kegyét, hogy ez őt 1559-
ben titkos tanácsosai sorába fölvette s 
a parnói apátságot is neki adományozta. 
Ezóta nagy befolyással bírt az ország 
ügyeire, melynek érdekeit melegen szivén 
viselte ; főleg a magyar birodalom egy-
ségének helyreállítása, a szakadás és 
polgárháború megszüntetése volt czélja. 
1560-ban már kir. alkanczellár volt; júl. 
16. IV. Pius pápa megerősítette őt püs-
pöki székében ; a király pedig a Forgách-
családot bárói rangra emelte. Ez években 
F. többnyire a király mellett volt Bécsben 
és Prágában, őt tanácscsal és kölcsönnel is 
támogatta. 1562. decz. I. Ferdinánd meg-
bízásából Antwerpenben járt Keglevich 
Péter társával együtt, honnét a király-
hoz intézett decz. 28. levelét közli a Tört. 
Tár (1881.), 1563. szept. 20. jelen volt 
Maximilián ifjabb királynak cseh királylyá 
koronázásán Prágában ; utóbb Ferdinánd-
dal megjelent a pozsonyi országgyűlésen, 
mely őt a 60. törvényczikk 2. §-ával az 
ausztriai határok igazítására kiküldött 
bizottság elnökéül rendelte; ugyanezen 
országgyűlésen nov. 1. a pozsonyi pré-
postság neki adományoztatott. F. Miksa 
királynak is meghitt tanácsosa volt. 1566-
ban a tordai gyűlés végzése szerint Zá-
polya Zsigmond elfoglalta Nagyváradot; 
ekkor kérte F. a Gregoriancz Pál halá-
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Iával megürült győri püspöki széket, de 
ezt el nem nyerhette. A király önkényes 
uralkodása, az ország szomorú helyzete 
és magánsérelmek annyira hatottak lel-
kére, hogy hivataláról lemondott és Olasz-
országba utazott. Innen 1569-ben János 
Zsigmond udvarába ment, kitől tanácsúri 
méltóságot és a kolos-monostori eltörölt 
apátság securalisált birtokaiból hat falut 
nyert adományúl. Még ez évben ismét 
Olaszországba ment, de 1570-ben Gyula-
fejérvárra visszatért. 1571. máj. 25. az 
ország Báthori Istvánt választván feje-
delemmé, ez F-ot kanczellárjává nevezte 
s 1574-ben Krakóba követül küldötte. 
Nemcsak a váradi püspökség czíméről 
mondott le, midőn Miksa király udvarát 
elhagyta, hanem a pápától fölmentést is 
nyert ; komoly szándéka volt világi em-
berré lenni s megházasodni, szándékát 
azonban nem valósítá. Mindezt egy leve-
léből tudjuk, melyet 1573. nov. 26. Ko-
lozsvárról irt Dudith Andráshoz és me-
lyet Károlyi Árpád a bécsi titkos állam-
levéltárból közölt (Századok 1880.); ebben 
a többi közt ezt í r ja : Magam felől azt 
Írhatom, hogy még meg nem nősztem. 
Immár örömest megnőszném ; mert pá-
pától dispensatióm vagyon; de nálunk 
igen szűk az ember. Ez ideig is meglett 
volna, ha találtam volna bár csak medi-
ocriter hozzám illendőt. Immár nem tudom 
az Isten mit ad, de akaratom az, hogy 
messze ne halaszszam. Ezen levelében 
határozott kifejezést ad az osztrák törek-
vésekkel homlokegyenest ellenkező néze-
teinek ; a németpárti Békés ellen nyilatko-
zik és örömét fejezi ki az uj lengyel király-
nak. Miksa rivalisának megérkezésén, 
1574. márcz. 1. Krakóban. mint Báthori 
István követe, jelefl~"VöTT Valois Henrik 
lengyel király koronázásán. Báthori mel-
lett töltött ideje alatt (1571—75.) dol-
gozott munkáján. A megerőltetett foglal-
kozás. talán az erdélyi erősebb levegő 
hatása alatt is egészsége mindinkább csök-
kent ; az orvosok az olasz eget ajánlották 

neki; mellbetegsége lehetett. 1575. júl. 
Paduába ment, hol 1577. jan. 19. meg-
halt. — Történetünk körül munkáján 
kivül is szerzett nagy érdemei : ő juttatta 
Bonfini öt utolsó kiadatlan könyvét Zsám-
boki birtokába, ki azokat aztán Bázelben 
Oporinusnál 1568. először közzé is tette ; 
ő ismerte fel 1569. Raguzában voltakor 
Tubero Lajosnak ismeretlen és Benessa-
nál talált Commentáriusai becsét, melyek-
nek másoltatását eszközölte s II. János-
nak a kéziratot meghozta; végre ő volt 
Brutus meghivatásának és országos tör-
ténetíróvá kineveztetésének s így ez író 
nagybecsű magyar históriájának közvetve 
létesítője. —» Munkái 1. Oratio in fu-
nere Augustiss. Potentis. Felicis. Pacifici, 
Pientiss. Imp. Ferdinandi I. habita . . 
septima Augusti, 1565. in Templo D. 
Stepbani. Viennae, 1565. — 2. Zigethi, 

' Hungáriáé claustri praestantissimi vera 
| Descriptio et Obsidionis Epitome, e x . . . 
Sui temporis Historiarum Commentariis, 
bona fide de verbo ad verbum descripta, 
nunquam antehac visa. et nunc primum 
in lucem emissa. Vittenbergae. 1587. (Ki-
adta öcscse F. Imre. 2. kiadás. Nürn-
berg, 1664. németül.) — 3. Francisci 
Forgachii de Gliymes Pannonii .. Be-
rum Hungaricarum sui temporis Com-
mentarii Libri XXII. e MS. in lucem pro-
deuntes, laudati scriptoris Alexius Horányi. 
Adjeit... vita Posonii et Cassoviae; 1788. 
(Arczképpel és életrajzzal Horányi tói. Ezen 
commentárokhoz testvére b. F. Simon 
bő jegyzeteket irt. Ism. Siebenb. Quar-
talschrift I. 1790. 435. 1. Ez értelemza-
varó s hibás kiadás; azért a m. tudom, 
akadémia újra kiadta : Ghymesi Forgách 
Ferencz nagyváradi püspök magyar his-
tóriája 1540—1572. Forgách Simon és 
Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. A 
herczeg Esterházy-féle kéziratból közli 
Majer Fidél. Bevezette Toldy Ferencz. 
Pest. 1866. A kézirat czíme: Francisci 
Forgách de Ghymes De Statu Reipubl. 
Hungaricae Ferdinando. Johanne, Maxi-
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miliano Regibus ac Johanne secundo 
Principe Transylvaniae Commentarii. qui-
bus accessere nonnulla etiam aliorum 
principum gesta etc. Ism. Bud. Szemle 
1867.) — A fönt említett levelén kivül 
még két magyar Je vele ismeretes, egyik 

^Armprusterhez, a gozsonyi m. kir. kamara 
pénztárlíökánözTBécs 1560. júl. 29. (Divat-
csaTTrok 1Ü5ÉT~I3. sz.), a másik 1576-ból, 
mely a gyulafehérvári levéltárban van. 
— Arczk épe: rézmetszet, Tischler Antal 
rajzolta és metszette 1787-ben Pesten; 
a Commentarjai (1788.) mellett. 

Czvittinger, S p e c i m e n 147. 1. — tíod Péter, 
M. A t h e n á s 86. — Weszprémi, Sueeincta Med. 
Biogr . IV. 348. — Horányi, Memoria I . 693. 
]. — Vasárnapi Újság 1859. 23. SZ. a r c z k . — 
Hlonumenta Hung. Historiea I I . o s z t á l y X V I . 
kö te t . (Toldy Ferencz , ki F . bö é le t ra jzát , 
az életére vona tkozó kú t főke t és m u n k á j á -
n a k codexeit i smer te t i . Ugyanez T. F . Össze-
g y ű j t ö t t Munká i I . k.) — Egyetemes III. En-
cyclopaedia VIII . 393. 1. (Fraknói V.) — Szá 
zadok 1880. 755. — Történelmi Tár 1879. 1881. 
1883. 188f!. 1890. 797. 1. 1893. — Bunyitay Yincze, 
Várady püspökség tör téne te . N a g y v á r a d , 1883. 
1. (hol a 434. 1. néva lá í rása is.) — Petrik 
Könyvésze te és Bib l iogr . •— Hl. Könyv-Szemle 
1885. 208. 215. 1. 1886. 253. 1. — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i í r ó k Csarnoka 132. 1. és a Fo rgách -
csa lád l evé l t á ra a m. n. múzeumban . 

Forgách Ferencz (ghymesi és gácsi 
gróf), esztergomi bibornok-érsek, b. F. 
Simon főpohárnok és Pemflinger Orsolya 
fia. előbbinek unokaöcscse, szül. 1560-
ban ; már fiatal korában határozottan a 
kath. vallásra hajlott, mint családja többi 
tagjai a protestánshoz ; papi pályára lép-
vén, felsőbb kiképzése végett Rómába 
ment és itt hallgatta a theologiát. Midőn 
hazájába visszajött. 1586-ban esztergomi 
kanonok. 1587. decz. 22. veszprémi, 1596. 
úl. 10. nyitrai püspök lett. A nyitrai egy-
házmegyében is ekkor tájt elterjedt volt 
a Protestantismus; a főpap nagy buzga-
lommal igyekezett ennek gátot vetni; 
segédei főleg a Jézus-társaság atyái voltak, 
kiket megyéjébe s udvarába hívott Ezek 
között volt 1601-ben az ifjú Pázmány is, 
ki őt a megye visitatiójában kisérte s j 

támogatta, valamint reábírta, hogy káp-
talanának uj statútumokat dolgozzon ki 
a tridenti zsinat végzéseinek szellemében. 
II. Rudolf király 1606-ban kanczellárrá, 
1607. júl. 4. pedig esztergomi érsekké s 
egyszersmind Magyarország helytartójává 
nevezte ki. Több béketárgyaláson vett 
részt. 1611-ben Nagyszombatban zsinatot 
tartott. 1607. decz. 10. V. Pál pápától 
bíbornoki méltóságot nyert. A jezsuitákat 
ő vezette vissza Magyarországba; ugyanis 
miután a király beleegyezését és a pápa 
jóváhagyását, a Rómába küldött Pázmány 
által, kieszközölte, a klarissákat pozsonyi 
zárdájukba helyezte át Nagyszombat-
ból és zárdájukba 1615 tavaszán a 
jezsuita atyákat ünnepélyesen bevezeté. 
Az orvosok tanácsára a szklenói fürdőt 
látogatta; de itt forró lázba esett és a 
szomszéd Szt-Keresztre vitetett, hol 1615. 
okt. 16. meghalt. — A tudományok nagy 
barátja s művelője volt. Halála után 
adták ki következő munkáit: 1. Nagy 
Boldogasszony Congregatiojanak Nagy-
Szombatban Eredete. Néhai Mélt. For-
gács F. Card, és Esztergomi Érsek által. 
(Nagyszombat, 1710.) — 2. Regulái, 
avagy Rendtartási Nagyszombat Város-
sában lévő N.-Boldog Asszony Congre-
gatiójának a Sz. Miklós Templomában 
U. ott, 1745. 8-rét 311. lap. (Sándor István 
Könyvesháza 100 1. említi névtelenül, 
Jankovich Miklós kézirati Bibliographiá-
jában a szerző nevével.) — Kéziratban 
maradt : De compescenda Haereticorum 
petulantia. — Levelei édes anyjához F. 
Simon özvegyéhez (Erd. Múz. 1817. VIII. 
magyar) ; Barsmegyéhez, Nagyszombat, 
1611. okt. 15. és Tavarnik, 1613. nov. 
7. (magyar), Liptbay Imre Barsmegye 
alispánjához, Tavarnik, 1613. okt. 20. és 
Nagyszombat, 1614. márcz. 17. (latin.) 

Horányi, Memoria I . 682. 1. 'í- Róka, Vita 
Veszpr . P r a e s . 377. lordánszky, Series E p p . 
N i t r . 24. — Schmitth, Archiepiscopi S t r igon . 
I I . 99—111. 1. — Kölesy és Hlelczer, Nemze t i 
P l u t u r k u s I I I . 33—44. 1. — Nagy Ivan, Ma-
g y a r o r s z á g Családai IV. 203. 206. 1. — Hor-
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váth V., M a g y a r o r s z á g T ö r t é n e t e I I I . — Franki, 
P á z m á n y P é t e r és k o r a I . — Egyetemes M. 
Encyclopaedia V I I I . 391. 1. ( F r a k n ó i V.) — 
tiams, Ser ies E p i s c o p o r u m 376. 380. 386. 1. 
— Szilády Áron, R é g i M. K ö l t ö k T á r a I I I . 
IV . — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 
697. — Zelliger Alajos, E g y h á z i Í r ó k Csar -
n o k a . N a g y s z o m b a t , 1893. 134. 1. és a F o r -
gách-csa l ád l e v é l t á r a a m. n . m ú z e u m b a n . 

Forgách Imre (ghymesi és gácsi gróf), 
arany sarkantyús vitéz, trencséni gróf, 
F. Zsigmond kir. kincstárnok és Zólyomi 
Kata fia, gróf F. Ferencz történetíró test-
véröcscse; 1566-ban Trencsénmegye fő-
ispánja. 1574-ben az eperjesi, 1582-ben 
a nagyszombati törvényszék birájáúl ne-
veztetett ki. 1583-ban a Gergely-naptár 
befogadása ellen irt leveleket, többek 
közt a Trencsénmegyei protestánsokhoz 
is (Századok 18b9. 22. 23. 1.), honnan e 
valláshoz való ragaszkodása következ-
tethető. Első nejével, Perényi Erzsébettel 
1569. jan. 9. lépett házasságra; második 
neje, Zrinyi Katalin, a szigetvári hősnek 
leánya, Thurzó E'erencz özvegye, kivel 
1576. jún. 27. kelt össze, 1585. ápr. 26. 
Bitsén meghalván, ugyanazon év szept. 
26. harmadszor nősült Szidónia Katalin 
özvegy tescheni herczegnővel, kivel tar-
tandó lakodalmára koronás fejedelmeket 
is meghívott, (A válasz-levelek nyomtatva 
is megjelentek ily czímmel : Exempla 
Literarum magnorum virorum, nuptias 
Emerici Forgách traetantium). Gyerme-
kei (három fia s öt leánya) utód nélkül 
haltak el. — Följegyzései: Liberorum d. 
Emerici Forgács dierum natalium series. 
(Történelmi Tár 1890. 795—797. 1.) — 
Munkája: De Szigetho Hungáriáé pro-
pugnaculo a Turco anno Christi 1566. 
obsesso et expugnato opusculum, con-

secratum virtuti et immortalitati 
Nicolai Com. a Zr inyi . . . ab Emerico 
Forgáts collectum cum effigie Zrinii. Wi-
tebergae, 1587. (Forgách F. gróf Com-
mentáraiból, többeknek Zrínyit dicsőitő 
költeményeivel és Szigeth leírásával.) — 
Kéziratban megvan a m. n. múzeumi 

I kézirattárban; Invitatoriae pro nuptiis 
Annae Thurzó, Georgio Perény despon-
satae, Bicsae A. 1580. cz. általa aláirt 
meghívója, jelen századból való máso-
latban. 

Catalogus Bib i . F r . C o m . S z é c h e n y i . I . 
: 375. 1, — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 

I V . 203. 206. 1. — Történelmi Tár 1890. 

Forgách József (ghymesi és gácsi gróf), 
gróf F. Zsigmond és gr. Nádasdy Erzse 
fia, es. kir. kamarás, szül. 1756-ban és 
meghalt 1829-ben. — Kéziratban: V. 
István hitvese Erzsébet királyné fogságá-
ról. Némely észrevételek III. Andrásról, 
IV. Béla okleveléről Dénes kir. lovász-
mester fia Dénes részére 1235. (Csörge 
Antal nevelő Horváth Istvánhoz küldte 
be F. ezen három értekezését a Tudom. 
Gyűjtemény számára. Csörge levele Szé-
csén, 1823. jan. 27. és a bárom kézirati 
munka megvannak a m. nemz. múzeum 
kézirattárában.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 209.1. 

Forgách Károly (ghymesi és gácsi gróf), 
cs. és kir. kamarás, tagja a magyar fő-
rendiháznak, gr. F. Károly és br. Wal-
terskirchen Filippina fia, szül. 1825. 
szept. 4. Mödlingben Bécs mellett; a 
gymnasiumot Nyitrán, a bölcseletet Bécs-
ben és a jogot Győrött végezte. Mint a 
ghymesi ág feje haszonélvezője a ghymesi 
és ghymes-kosztoláni hitbizományi ura-
dalmaknak, ezek rendezésével fiatal kora 
óta foglalkozott, különösen az erdészet-
tel és ezzel kapcsolatban a vadászattal, 
melynek létesítésére nagy áldozatokkal 
a vidéken fővad állományt létesített; 
ugyancsak a Moufflon-vadat hazánkban 
teljesen meghonosította. Időközönkint be-
utazta Olasz-, Franczia-, Angol- és Német-
ország nevezetesebb részeit és fővárosait. 
1857-ben az Algir- és Tunishoz tartozó 
Saharában vadászati kirándulást tett. 
1859-ben Portugalliát és Spanyolorszá-
got, valamint a maroccói birodalomhoz 
tartozó Tangert és vidékét látogatta. 1869-
ben Konstantinápolyba s onnét Egip-
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tómba a Níluson Assuánig utazott. A 
közpályán nem működött, de 1891-ben 
megválasztották a nyitramegyei vörös-
kereszt egylet elnökévé. — Czikkei a 
Magyarhoni Természetbarátban (Nyitra, 
1858. Utazási vázlatok Saharából), a 
Vadász és Versenylapban (1860. Vázlatok 
saharai vadászéletemből, 1871. Vad-
disznók két különös vaczka), a Hazai s 
külföldi Vadászrajzokban (szerk. Bérczy 
Károly, Pest, 1863. Vázlatok saharai 
vadászéletemből), a Koszorúban (1863. 
Afrikai uti naplójából), az Ornithologi-
sches Jahrbuchban (I. 1890. 18-jährige 
Beobachtungen über die Ankunft einiger 
Zugvögel im Frühjahre auf der Herrschaft 
Ghvmes in Ungarn.) 

M. Nemzetségi Zsebkönyv I . 114. 1. — Sturm, 
Országgyűlés i Almanach . Bpest , 1892. 92. 1. 

Forgách (Forgatsch) Lajos (forgácsi 
báró), szül. 1795. aug. 5.; hadnagy volt 
az Arciére-testőrségnél Bécsben, hol 1858. 
decz. 5. meghalt. A család Morvaország-
ban él, mely a ghymesi és gácsi F. csa-
ládból származtatja magát és 1651. márcz. 
5. nyert báróságot; a család nevét azon-
ban a gothai Taschenbuch Forgatsch von 
Forgatschnak irja. — Czikkei a Haidin-
ger Berichtjében (II. 1846—47. Beobach-
tungen über den Eisgang der Donau, 
IV. 1848. Eisgang der Donau im Jahre 
1848, V. 1849. Eisgang der Donau im 
Januar 1847.) — Munkái: 1. Bem Wiener 
Bonau-Kanal auch bei kleinem Wasser 
das zur Schiffahrt hinlängliche Wasser 
zu verschaffen. Wien, 1835. — 2. Über 
die zweckmässigste Führung des Bonau-
stromes in der Höhe Wiens, mit Inbe-
griff des Wiener Donau-Kanales. U. ott, 
1840. (Három tábla rajzzal.) — 3. Bie 
schiffbare Donau von Ulm bis in das 
Schwarze Meer. U. ott, 1849. 

Genealogisches Taschenbuch d e r f r e i l i e r r l . 
Häuser . Gotha, 1854. 142. 1. 1860. 1003. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 216. 1. 
— Szinnyei I v ö n y y é s z e t e . 

Forgách László (ghymesi és gácsi 
báró), bölcseleti doktor lett Bécsben, 

midőn a következő munkáját adta ki : 
Theses onomasticae de sensibus. Viennae. 
1624. (Ez valószínűleg F. László és Révay 
Zsófia fia, ki a Nyitra vizébe fúlt.) 

Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 63. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 

Forgách László (ghymesi és gácsi 
gróf). — Munkája : Propositiones philo-
sophicae de quibus coram exc. dno Paulo 
e comitibus Forgách de Ghymes episcopo 
M. Varadinensi. . . caeteraque nobilissi-
morum auditorum frequentia disputabit ex 
institutionibus scholarum piarum in curia 
oppidi Ghymes III. kai. Septembris 1756. 
Tyrnaviae. 

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

Forgáts Mihály, brassói polgár, F. 
Balázs polgárnak, ki a magyarországi For-
gáchoktól származott, és Rau Gertrud fia, 
szül. 1563. szept. 29. Brassóban ; 1585-ben 
Péter (Cherchel) oláh vajda szolgálatába 
állott és ezzel jött azon év márcz. 18. 
Bozsnyóra (Brassóm.). Midőn szülőváro-
sába visszatért, 1596. decz. 28. a százak 
tanácsába választották be. 1603. aug. 
mint a dévai országgyűlés követe szem-
tanuja volt Basta tábornok kegyetlensé-
geinek, melyeknek a szászvárosi biró két 
tanácsosával áldozatúl estek, ő azonban 
megmenekült. 1612. márcz. 12. Cherchel 
vajdát, az oláhok kapitányát, ismét Rozs-
nyóra kisérte. midőn ez Báthori Gábor 
ellen vonult; jún. 4. két tanácsossal és 
három százas polgárral Báthorihoz kül-
detett a táborba, hogy közte s a brassóiak 
közt a békét létre hozza. Miután ez nem 
sikerült, szept. 27. Heltner György város-
kapitánynyal Radul vajdához Oláhor-
szágba küldetett. Ez a várossal megkö-
tötte a védszövetséget, melyet aztán meg-
szegett. 1613. febr. 20. Nagy-Szebenbe 
küldték, hol Báthorival a békealkudo-
zásokat megkezdte s márcz. 14. a béke 
megköttetett, mire jún. 3. Gőtzi András-
sal és Hedgyes András tanácsossal Só-
várra ment Báthorihoz, ki az ebesfalvi 
tizeddel ajándékozta meg. Ugyanazon 
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évben Báthorihoz való hűségeért nagy 
veszélyben forgott a Magyar Ogli basa 
török hadvezérnél és a moldvai meg az 
oláh vajdáknál, hová Benkner Jánossal 
és Horváth Györgygyei követségben járt, 
melyből csak tetemes ajándékok árán 
szabadult meg. Midőn Bethlen Gábor 
Brassóban időzött, 161 4. ápr. 3. társaival 
és nejeikkel egész nap a fejedelem ven-
dége volt. Miután Brassó városát élete 
fogytáig szolgálta, 1633. jan. 16. meg-
halt. Családja, jóllehet négy nejétől 11 
gyermeke volt, unokáiban kihalt. — Kéz-
irati munkája: Diarium vom Jahr 1383 
—1631. (Mint hitelt érdemlő szemtanú 
s fontos szereplő személy. 1585-től saját 
tapasztalásait irta le, azért kiválóan hitelt 
érdemel. Naplójának eredetije Eber Pál 
Calendariumában 1556-ból maradt fenn 
és abban az nem az évek. hanem a napok 
sorrendje szerint van bejegyezve.) 

Trausch, Schrif ts tel ler-Lexikon I. 332. 1. 

Forgách Mihály (ghymesi és gácsi 
báró), cs. kir. katona, br. F. Simon fő-
pohárnok és Pemflinger Orsolya fia, 1587-
ben a strassburgi egyetemről jött Vitten-
bergába és itt rector magnificusnak vá-
lasztatott ; 1589. febr. 2. tért vissza hazá-
jába. Az akkori tudósokkal levelezést is 
folytatott (e levelek a családi levéltár-
ban találhatók) és a tudományoknak 
nagy pártolója volt. Később a katonai 
pályára lépett, 1594-ben Hardek vezérlete 
alatt Komárom alatt táborozott. Meghalt 
1603-ban. Nejéíől, Derencsényi Katalin-
tól gyermekei nem maradtak. — Munkái: 
1. Oratio de Peregrinatione et eivs Lau-
dibus : cum ex Insigni Argentoratensi quo 
ante missus fuerat celeberrimam Wite-
bergensemAcademiam venisset: in inclyto 
nationis Vngaricae. Coetu Witebergae 
scripta et habita Michaéle Forgacz. liberó 
Barone Gymes. Witebergae, 1587. — 2. 
Oratio de Magnanimitate Regia Virtute. 
U. ott. 1589. — Üdvözlő verset irt Sár-
közi D. Bálinthoz 1588-ban. 

Weszpvémi, Succincta Med, Biogr. Cent. II . 

P . II . 92. — Pray, Index Rar io rum Librorum 
I. 410. 1. — Bartholomaeides, Memoriae Un-
ga ro rum 85. — Schmal, Adversar ia in Hist. 
Eccles. Cap. VII. — Nagy Iván, Magyaror-
szág Családai IV. 203. 206. 1. — Figyelő XVIII. 
60. — Irodalomtört. Közlemények I. 

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi 
gróf), főtárnokmester, gr. F. Gergely és 
Perényi Margit f ia; 1633-ban Magyar-
ország felső részeinek főhadvezére, egy-
úttal II. Ferdinánd királynak az eperjesi 
gyűlésre meghatalmazottja. 1649-ben már 
nem élt. — Egy éneke maradt fenn: 
«Figyelmetes keresztyének» kezdettel Uj-
falvy Imre, Halotti Énekek (Várad, 1654.) 
cz. munkájában. A versfejekben: Forgács 
Miklós leana Eva Márianak. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 212. 
213. 1. és Erdélyi Pál szives közlése. 

Forgách Miklósné, Bossányi Eszter, 
előbbinek özvegye. — Magyar levele 
Rákóczy György Erdély fejedelméhez. 
Pozsony, 1649. márcz. 7. 

Történeti Lapok. K o l o z s v á r I I . 1875. 10. s z . 

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi 
gróf), cs. kir. kamarás, valóságos belső 
titkos tanácsos, nyitrai főispán, gróf F. 
József és Engelshoffen Anna fia, szül. 
1767. jan. 20. Gimesen Nyitramegyében. 
1777-ben Nyitramegye főispánja lett; 
1785. jan. 1. a katonai összeirást elle-
nezte, ezért II. József császár nov. 1. 
megfosztotta őt főispáni méltóságától és 
e rendeletében bolondnak nyilvánította. 
A művészet és tudomány nagy kedvelője 
volt. Meghalt 1795. szept. 20. — Kazinczy 
Ferencz tántoríthatlan hazafinak tartotta 
őt és odát irt hozzá ; Bacsányi pedig a 
magyar nyelv és nemzetiség érdekében 
buzdító levelet intézett hozzá a M. Mu-
seumban (II. 1792.) — Munkái: 1. Pat-
riotische Vorstellung an den Monarchen 
in Betreff der Wiederherstellung der vor-
maligen Regierungsform in Ungarn. Press-
burg, 1788. (Névtelenül.) — 2. Ab optimo 
principe Candida postulata. Hely n.. 
1790. (Névtelenül.) — 3. Ajánló-besséd. 
mely Ghymesi gróf Forgács Miklós úr 
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Nyitra vármegyének feő ispánya által 
ugyan azon megye egybe gyülekezet ren-
deihez 1791. eszt. a nemesi szabadság-
gal élő- s meg szorult rokonságok sege-
delmére fel állítandó rendelés éránt tar-
tatott. Nagyszombat. — 4. Sermo, quem 
D. Nicolaus e com. Forgács de Ghymes 
ad inel. status et ordines comitatus Nit-
triensis generaliter congregates die 14. 
Maji 1791. intuitu provisionis nobilitari 
praerogativa gaudentium familiarum ha-
buit. Hely n. Anno ut supra. — Kézirat-
ban : F. M. gróf nyitramegyei főispán 
beiktatásakor tartott beszédek (a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Almanach von Ungarn 1778. 79. 1. — Chevalier 
íle Beris. Zum Andenken Sr. d. weil, hochg. 
Grafen Nicolaus Forgács Exc. Tyrnau, 1795. 
— Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i 
9. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
I V . 2 0 4 . — Kazinczy Ferencz, M . P a n t h e o n 
380. 1. (Nemz. Könyvtár XXXVI.) — Ballagi 
Géza, Politikai Irodalmunk 256. 375. 455. 1. 
— Petrik B ib l iogr . — Kazinczy F. L e v e l e z é s e I I . 
Forgách Pál (ghymesi és gácsi gróf), 

esztergomi kanonok és császári tanácsos, 
gr. F. András és Drugeth Krisztina fia, 
szül. 1677. jan. 23. Ungvárt; kezdetben 
világi pályán volt, 1712-ben azonban 
neje Révay Emerentia (kitől több gyer-
meke volt és ezektől származik le a mai 
ág is) elhalálozván, 1717-ben pappá szen-
teltetett. Nemsokára sz. Irénről neve-
zett prépost, majd vál. püspök és kir. 
tanácsos lett. 1723. ápr. 22. az eszter-
gomi káptalanba fölvétetvén, 1727. jún. 
1. tornai, jún. 6. komáromi, 1735. aug. 
24. főszékesegyházi főesperes lett. Mint 
éneklő-kanonok meghalt 1746. nov. 29. 
Nagyszombatban. — Kézirati munkája : 
Pauli Forgách Descriptio Scapularia Im-
macuiatae uonceptionis tí. M. V. Tirna-
viae, 1724. (az esztergomi főegyházi 
könyvtár kéziratai közt.) és Memorabilia 
de templo modo metropolitano S. Nico-
laum Episcopum et Confessorem Libera 
ac Regia Civitate Tyrnaviae Anno 1727. 
(Egykorú másolatával s a szerző élet-
rajzával a m. n. múzeumi kézirattárban.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 214.1. 
— .)/. Könyv-Szemle 1882 . 3 2 5 . 1. — Takáls Sán-
dor, Benyák Bernát 25. 1. — Zelliger, Egy-
házi í rók Csarnoka 134. 1. 

Forgách Pál (ghymesi és gácsi gróf), 
theologiai doktor, nagyváradi, utóbb váczi 
püspök, előbbinek és Révay Zsuzsánna 
Emerentiának fia, szül. 1696. jan. 5. ; 
Bécsben bölcseleti. Rómában pedig 1718-
ban theologiai doktor lett. Midőn 1720-
ben uj-mise ünnepélyét tartá, azon édes 
atyja segédkezett. 1721-ben nagyváradi 
olvasókanonokká és 1723-ban e káptalan 
szent Lászlóról nevezett kis-prépostjává, 
majd rosoni püspökké s 1733-ban a po-
zsonyi káptalan nagyprépostjává nevez-
tetett ki. 1747. okt. 2. nagyváradi püs-
pök lett. 1740 körül Olaszországba zarán-
dokolt a loretói kegyhely megtekintésére 
s innét Rómába is elrándult. Olaszor-
szágból Latamos építőmestert hozta ma-
gával és Várad-Olasziban 1752-ben szé-
kesegyházat kezdett építeni, mely 177!)-
ben készült el. 1757. ápr. 25. a váczi 
püspöki székre helyeztetett át. Itt a szé-
kesegyház építését, melynek alapját gróf 
Althan M. Károly vetette meg. nagyrészt 
bevégezte és sok kincscsel ajándékozta 
meg. 1758. márcz. 15. Váczon kelt kör-
levelében 14 pontra terjedő, beható uta-
sítást adott egyházmegyéje plébánosainak. 
A hivek áhítatának előmozdítására ke-
resztény tanítmány társulatot (Congre-
gatio Doctrinae Christianae) alapított. 
Palotájában naponkint számos szegény 
táplálkozott és 12 tanulót vendégelt meg. 
Meghalt 1759. aug. 25. Váczon. — Kéz-
irati munkái: Tabularium Diplomatum 
. . . de rebus Hungaricis et Transilvani-
cís és Transumta Tliplnmatnm P t r . i t P i - a , 

rum ex Archivo V. Capituli L. R. Magno-
Varadiensis (ívrét négy kötet a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Mercur 1731. 4 0 . SZ. — Gánóczy, E p i s c o p i 
Varadinenses. Viennae, 1776. II. 44G—463. 1. 
— Nagyi., Magyarország CsaládaiIV. 214.1. — 
Gams, Ser ies E p i s c o p o r u m 385. 1. — Capitulam 
Eccles. Collég. Posoniensis. Posonii, 1880. 
(Rimely.) — Karcsú, Vácz története V. 214. 1. 

'20. iv sajtó alá adatott 1893. decz. 6. 
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Forgách Sándor (ghymesi és gácsi 
gróf), a magyar főrendiház tagja, gr. F. 
Kálmán és báró Pongrácz Eleonora fia, 
szül. 18é9-ben; Alsó-Keménczén Abauj-
megyében lakik saját uradalmán és be-
tegsége miatt nem vesz részt a közélet-
ben. — Czikkei a Vadász és Verseny-
lapban (1868. Szalonka vadászat Gács 
vidékén, 1869. Egy bagoly élettörténete, 
1870. Felelet a bagoly-lesre, Fürj- és 
fogoly-vadászatok Gács-Kékkő vidékén, 
1871. Szalonka vadászatok, 1873. Lő-
jegyzék a gácsi és kékkői uradalomból, 
Hangok a sportvilágról sat.), a Termé-
szettudományi Közlönyben (1872. Az apály 
és dagály.) — Munkái: 1. Kirándulás 
Afrikába. Esztergom, 1871. (Különny. 
az Uj M. Sionból.) — 2. Keleti vázlatok. 
U. ott, 1872. (Különny. az Uj M. Sionból.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Nemzetségi Zseb-
könyv 117. 1. 

Forgách Simon (ghymesi és gácsi gróf), 
tábornok, br. F. Zsigmond nádor unokája 
s a dúsgazdag gr. F. Ádám országbíró 
és bányavidéki főtábornok fia, szül. 1669-
ben ; merőben katholikus irányú nevelést 
nyert; innét a más felekezetűek iránt 
egész a türelmetlenségig fokozódott buzgó 
vallásossága. Ez az irány csak táplálékot 
nyert I. Leopold császár jezsuita sugal-
mazások alatt álló bécsi udvaránál, a 
hová a serdülő ifjú mint I. József király-
nak tanuló s játszó pajtása került és hol 
több évet a trónörökössel benső barát-
ságban tölt vala. 1687-ben egy lovas-
ezredhez ment mint hadnagy; majd a 
Czobor-Pálffy huszár-ezredben szolgált, 
melynek már 1691-ben alezredesévé s 
1695. máj. 19. a Kanizsa elleni végek 
vice-generálisává neveztetett ki. Több 
hadjáratban vett részt, így 1697-ben Bi-
hács ostromában is Boszniában ; majd a 
spanyol öröködési háború kitörésével, 
saját huszárezredet (a mai 3. számút) 
állítván, ezzel a Rajnához ment a fran-
cziák ellen. 1700-ban altábornok, 1701. 
jan. 1. cs. kir. rendes tábornok volt. 

Id. S z i n n y e i J, Magyar Irók III • 

1703-ban haza vezényelték, hogy Rá-
kóczy ellen az északnyugati ellenfölkelést 
szervezze ; még azon év nov. Zólyomnál 
megverekedett a kuruczokkal, de szeren-
csétlenül, mert ő maga is csak nagy 
bajjal menekülhetett el. 1704. márcz. ku-
ruczczá lett és a németek ellen kemé-
nyen irt és harczolt mindenütt; ámbár 
Koronczónál megverték, de Egert, Eper-
jest, Kassát, Szatmárt és Erdélyben Dévát, 
Hunvadot, Szamosujvárt, Medgyest ő ka-
kapituláltatta Rakóczynak. 1706-ban Rá-
kóczy hűtlenségi gyanú alá vette és Sze-
pes várába zárta, honnan éjjel menekülni 
akarván, a leereszkedésre szánt kötél el-
szakadt, F. leesvén lábát törte s így 
ismét fogságba került, honnét csak 1710. 
nov 16. szabadult ki. 1711-ben a szat-
mári béke kedvezéseivel élni nem akar t ; 
így a bujdosók sorsát osztá. Meghalt 1730-
ban Lengyelországban zulkwai tanyáján. 
— F. rendkívül büszke főúr. valódi oli-
garcha volt; ismerte s kedvvel olvasta 
hazájának történetét; különösen szerette 
gr. Zrínyi Miklós munkáit, sőt a kato-
naiakat lemásolta s tarsolyában magával 
hordozta. A latin nyelvben kitűnő jár-
tassággal bírt és a korhoz mérten neve-
zetes könyvtára volt, mint olvasmányai-
nak jegyzékéből is kitűnik. (Századok 
1882. 536. 1.) — Munkája : Rákóczy dis-
cursusai, avagy II. Rákóczy Ferencz 
fejedelemnek a magyar nemzet örökösí-
tését tárgyazó gondolatai, Bpest, 1848. 
(Névtelen munka, melyet Császár Fe-
rencz önkéntes külön czímmel «Adatok 
a magyarok történetéhez» cz. vállalata 
első füzetében kiadott és hibásan II. Rá-
kóczy Ferencz fejedelemnek tulajdonított; 
ezt azonban, a mint Tbaly Kálmán ala-
posan bebizonyítja, F. i r ta; Császár az 
eredeti, év és hely nélküli, kinyomtatott 
példányát látta s lemásolta, mely Thaly 
szerint Kassán 1710-ben jelenhetett meg. 
Azóta az eredeti első kiadás elveszett 
vagy lappang valahol. — Kiadta gróf 
Zrínyi Miklósnak «A török áfium ellen 
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való orvosság, vagy Ne bántsd a ma-
gyart» legbecsesebb munkáját a követ-
kező' czímmel: Symbolum Illustrissimi 
Domini Comitis Nicolai Zrinyi: Nemo 
me impune lacessit. Dulce et decorum 
est pro Patria mori. Mors et Fugacem 
persequitur Virum. Excusum Anno 1705. 
Hely n. Szövege magyar. Jankovich sze-
rint Nagyszombatban nyomatott és ez 
ujabb kiadása a bécsinek, mely a XVII. 
század végén jelent meg; Marosvásár-
helyt 1790-ben újra kiadták Ne bántsd 
a magyart cz. és ujabban is. F. S. gróf 
irt hozzá magyar ajánlást Rákóczy Fe-
renczhez, mely azonban a Nemzeti Könyv-
tárban foglalt s egyéb korunkbeli Zrinyi-
kiadásokban nem foglaltatik benn ; Thaly 
azonban újra közli a Századokban (1882. 
533. 1.) — Többi munkái kéziratban ma-
radtak ; ezek Thaly K. szerint a követ-
kezők : Pulcherrima Sententia a me ex 
libris collecta (latin közmondások, epig-
rammtöredékek, példabeszédek, bibliai idé-
zetek sat.); Projectum, mi módon ő Föl-
sége az Ország conservatiójával continu-
álhatja az török ellen való hadakozást 
(e munkát, mely a cs. hadsereg ezredeire 
is kiterjed, Forgách sajátkezűleg irta s 
fogalmazatának 19 pontja maradt fenn, 
valószínűleg 1696—99. közt irta); Puncta 
Projecti über Einrichtung der Raaber 
Granitz Häuser, als nemblich Raab, Vesz-
prin, Papa, Dotis, Kesthel. Gran etc. (ka-
tonai szakmunka); egy tüzetes emlékirat, 
melyet már mint erdélyi kurucz vezénylő 
tábornok, 1705. aug. 27. a harsági mező-
ről Rákóczyhoz irott levelével nyújtott be 
a fejedelemnek; ezen elég terjedelmes 
irat a következő fejezetekre oszlik: I. 
A hadakozásrul s mostani operatiókrúl. 
II. Az ezerekrűl (ezredekről) való infor-
matio. III. Az vármegyék hadairúl. IV. 
Az székelyekrűl való informatio. V. Az 
hadnak intertentiójárúl és fizetéséről. VI. 
Az politicus és oeconomicus idevaló sta-
tusrúl. (Eredetije a vörösvári Rákóczy-
levéltárban van.) Gyűzhetetlen és Minden 

Testi és Lelki Ellenséget meggyűzű Fegy-
ver, mely az Haza Szabadsága mellett 
Vitézkedő Bujdosó Magyarok számára 
készíttetett (vallás-erkölcsi elmélkedések 
és imák, melyeket fogságában irt); el-
mélkedése, mely ekkép végződik: Csele-
kedjed az mennyire lehet tűled, — és 
minden lehetséges lészen. Az munkáló-
dót megsegíti az Isten ! (Ezt már lengyel-
vagy törökországi bujdosása alatt irta). A 
föntebbieken kívül börtönében még sok 
minden apróságot összeirt, köztük álom-
látásait is ; egyik legkülönösebb álmát, 
melyet talán prófécziának tart vala: Jósla-
tok és babonás hiedelmek a Rákóczy kor-
ban cz.Th.K. közölte a Századokban(1881. 
119—120.1.) Fogsága alatt nejéhez gr. Esz-
terházy Ágneshez és másokhoz irt levelei 
részben a vörösvári Rákóczy-levéltárban 
vannak ; ezek közül Thaly K. kettőt közöl 
a Századokban (1882.619—625.1.); egyike 
nejéhez van intézve : Tömlöcz, 5. Januarij 
1709. (mely börtöni olvasmányairól, égi 
tüneményről s ismét egy jósálomról szól, 
és tanuló fiának Zsigmondnak distichonos-
chronostichonos verseket küld); a másik 
fiának szól kelet nélkül, melyben atyai 
szivének keserveit kegyes intésekben és 
tanácsokban önti ki (a mi azonban nem 
fogott rajta); emlékirata 1710. őszszel 
(melyet Bercsényi által benyújtott a feje-
delemhez és ennek következtében sza-
badságát visszanyerte); 1711. ápr. végén 
vagy május elején Lengyelországban egy 
politikai röpiratot i r t : Occasio et Neces-
sitas Optimi Consiliarij. Az Veszélyes 
Zűrzavarban Habozó Magyar Elmének 
Tusakodása. — Levelei: 1713—14-ben 
sűrűen irt amnesztiáitatása végett gr. 
Károlyi Sándorhoz, Miller Boldizsárhoz, 
III. Károly udvari papjához; sőt közvet-
lenül magához az uralkodóhoz és a Po-
zsonyban 1712—15-ben gyűlésezett or-
szágos rendekhez is intézett ismételt fo-
lyamodásokat. 1722. és 24-ben Ilyvórrúl 
és Zulkwábúl megujítá levelezéseit Ká-
rolyi Sándorral, Pálffy Miklóssal, János-
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a l és testvérbátyja Forgách Ádám fiai-
val. (Kézirati munkái s levelei részben 
a vörösvári Rákóczy-levéltárban, részben 
a m. n. múzeum könyvtárában a For-
gách-család levéltárában vannak. Néhány 
levele megjelent a Történelmi Tárban.) 

Nagy Iván, Magya ro r szág Családai IV. 207. 1. 
— jll. Akadémiai Értesítő 1869. ( F . S . g r . f o g -
sága és bujdosáí-a, T h a l y K.-tól.) — Törté-
nelmi Tár 1878. 1880. 1882—84. 1890—92. — 
Századok 1882. (ftr. F . 8. t ábornok m i n t iró. 
T h a l y Kálmántó l ) és u g y a n a t t ó l : irodalom 
és müveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczy-
korból. Bpest, 1885. 211—268. 1. (F. S. gróf 
m u n k á i n a k bö i smer te tése . ) 

Forgó bácsi. L. Ágai Adolf. 
Forgó György, orvosdoktor, a m. 

tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1787-benTószegen Pestmegyében szegény-
sorsú köz szüléktől; első iskoláit szüle-
tése helyén és Czegléden, a gymnasiumot 
Jászberényben végezte, s már ez időben 
ön maga volt kénytelen tanítgatás által 
szükségeit fedezni. 1805-ben Pestre jött 
fel philosophiát hallgatni, hol Szűcs 
István phil. tanára megkedvelte őt és 
pártfogásába vette; majd az orvosi kar-
hoz menvén által, Eckstein Ferencz tanár 
fia nevelését vette által, s e háznál ba-
rátsággal halmozták el. így teheté le 
már 1812-ben vizsgáit és nov. 5. orvos-
doktor, utóbb (1814.) Lenhossék physio-
logiai tanár segéde lett. 1816-ban Pest-
vármegye főorvosává s az orvosi kar 
tagjává választatott. Ismeretei, ügyessége 
és szerénysége nem sokára a legkeresett 
tebb orvosok sorába emelték, s e tény 
bizonyítja, hogy a Hahnemann iskolájá-
hoz 1820—21-ben szegődése, mert áldo-
zatokkal járt, saját érdeke ellen is meg-
győződését követő erős lélek tette volt. 
A 20-as években hosszabb ideig Kisfaludy 
Károlylyal mint barátjával, ennek szinte 
halálaig, lakást és asztalt együtt tartott 
A nyelv s hazai tudomány ügyének 
mindenfelé védője, terjesztője s tetemes 
áldozatokkal folyvást gyarapítója volt. E 
tekintetből tiszteié meg őt. a Marczibányi-

küldöttség tagját, a m. tudom, akadémia 
is 1831. febr. 17. levelező tagsággal és 
részt vett nevezetesen az 1834. nagy-
gyűlés tanácskozásaiban. Hét évi, hiva-
talos utazáson szerzett, gyötrelmes hólyag-
betegség után, erőiben váltig megfogyva, 
épen midőn a buziási fürdőkben vég-
menedéket keresett, útközben Lovrinban 
(Torontálm.) b. Liptay Fridriknél meg-
halt 1835. júl. 17. Számos jótéteményein 
kívül, miket t. i. iskolamesterfizetésre, 
dologház, kórház, őrültek házára, vakok, 
siketnémák, kisdedek intézeteire hagyott, 
egyedül azokat említem, mik a közokta-
tást és az irodalom ügyét érdeklik: Az 
akadémiának ezer pengő forintot és egy 
Rothschild-féle kötelezvény-sorsjegyet ha-
gyott és fogadott fiának szánt 80C0 frt 
pp. felét, ha az maradék nélkül halna 
meg (végrendelete a pestmegyei levél-
tárban lévén elhelyezve, 1887. nyarán 
közöltetett az akadémiával); a nemzeti 
játékszin építésére szintén 1000 pengőt 
s egy Rothschild-féle sorsjegyet; Horvát 
István történeti munkájának (a magya-
rok eredetéről) kiadására 2000 pengőt; 
könyvtárát az orvosi kar olvasótermének 
s néhány ritkaságot az egyetem és mú-
zeum gyűjteményeinek. A m. tud. aka-
démiában dr. Balogh Pál tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Czikke a Tudományos 
Gyűjteményben (1817. X. Rendkívül való 
szükség idején, a közönségesen szokás-
ban lévő gabona fajokon kívül, miből 
készíthetni még kenyeret hazánkban, s 
mit találhatni még, a mivel olyankor 
táplálhassa magát a szegénység?); irt 
az Orvosi Tárba is névtelenül. — Mun-
kái : 1. Organona a gyógymüvéssségnek, 
vagy Hahnemann Sámuelhomoeopathiája. 
Pest, 1830. (Fordítás.) — 2. Utasítás 
az egészségre ügyelő hivataloknak, nem 
különben a pestismentő intézeteknél fel-
ügyelő személyeknek számára (a budai, 
1830-iki kiadás, Leo, Bernstein, Czigler, 
Schubert és Hahnemann gyógymódjaival 
bővítve nt. Pest vármegye rendeléséből 
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újra nyomatott, Forgó György felügye-
lése alatt). U. ott, 1831. 

Jelenkor 1835. 59. 6 0 . s z . ( V é g r e n d e l e t e . ) — 
Hí. tudós-társasági Névkönyv 1 8 3 6 - r a S5. 1. — 
Hl. tudós-társaság Évkönyve V . 1 8 3 8 — 4 0 . U u d a , 
1842. 1 2 4 . 1. ( B a l o g h P á l e m l é k b e s z é d e . ) — 
Ujabbleori Ismeretek Tára I I I . 309. 1. — Danielik, 
M . í r ó k I I . 83. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 
185. 8 9 8 . 1 . — M. Akadémiai Értesítő 1887. 2 1 1 . 1. 

Forintos Zsigmond, veszprémmegyei 
tisztviselő (exactor.) — Munkája : Lou-
donias ob recuperatum Taurunum 8. Oc-
tobris 1789. concinnata. Weszprimii, 1790. 
(Költemény.) 

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

Forinyák Gyula. cs. és kir. altábor-
nagy. szül. 1837. máj. 23. Pesten, hol 
atyja ügyvéd volt; a gymnasium négy 
osztályát szülővárosában végezte ; azután 
1849. okt. a bécsi mérnökkari akadémiába 
lépett és 1855. aug. hadnagygyá nevez-
tetett k i ; nemsokára az 1. sz. vértes-
ezredhez lépett át és 1858. szept. a hadi 
iskolába vették föl. 1859. máj. a vezér-
karhoz nevezték ki századosnak ; azután 
Olaszországba ment. 1862-ben a bécsi 
főhadparancsnoksághoz helyezték át. 1864-
ben, miután nősülésre engedélyt nem 
kapott, áttétette magát a 8. huszárezred-
hez. Az 1866-ban a poroszok ellen folyt 
hadjárat alatt gróf Westphalen lovas 
dandáránál mint vezérkari tiszt műkö-
dött. A hadjárat után visszatért ezredé-
hez és századát átvette. 1869. júl. a hon-
védlovassághoz tétetett át és a minisz-
tériumba osztatott be. 1870. nov. őrnagy 
és a budapesti lovasosztály parancsnoka 
lett. 1871. apriltól októberig Váczon tér-
parancsnok volt; azután ismét lovas-
osztály parancsnok. 1872. jan. —szept.-ig 
a központi lovasiskola parancsnoka, 1872. 
szeptembertől 1875. októberig a Ludo-
vica akadémiának aligazgatója volt, hol 
a harczászatot adta elő; azután 1877. 
májusig az 5. kerület segédtisztje; ettől 
fogva 1882. februárig a 81., később a 
79. gyalog dandár parancsnoka. 1882. 
nov. a minisztériumban csoportfőnök, 

1885. aug. helyettes. 1887. nov. pedig a 
IV. pozsonyi honvédkerület parancsnoka 
lett altábornagyi ranggal. — Czikkei a 
Ludovica akadémia Közlönyében (1874. 
A lovasságnak a hadműködések alatti 
alkalmazásáról, Egyszerű hadászati meg-
kerülésekről és oldalállásokról, I. Napo-
leon és a legújabb idők hadjárata, Az 
1874. évi Alcsúth táján tartott honvéd-
ségi őszi gyakorlatokról, Első Napoleon 

j emlékiratairól sat.) — Munkája: Hadá-
szat. Pest, 1872. 

Vasárnapi l'jság 1872 . 17. SZ. a r c z k . — Hon-
véd-Naptár 1873. a r c z k . — Szinnyei K ö n y v é -

s z e t e . — '/. Honvéd-minisztérium és Honvédség 
Névkönyve 1879 . 1888. 

Foriss Antal. Esztergom-főegyházme-
gyei plébános, néveri barsmegyei nemes 
származású ; a theologiát 1763—67-ben 
Nagyszombatban végezte. 1768. aug. 5. 
káplán lett Bozókon, 1770. jan. 8. Gajá-
ron. 1772. jún. 27. plébános Detrekő-
Szent-Péteren, 1776. okt. 23. Nádason, 
hol 1798. máj. 28. meghalt. — Kézirati 
munkája : Substratum Sacrae Sermocina-
tionis, ívrét 3 kötet (a nádasi plébánia 
könyvtárában). 

Necrol. Strigon. 70. 1. — Zelliger, E g y h á z i 

í r ó k C s a r n o k a 134. 1. 

Fóris István (debreczeni). L. Debre-
czeni Fóris István. 

Fóris-Otrokócsi Ferencz. L. Otrokócsi-
Fóris Ferencz. 

Formánek Károly. cs. kir. megyei 
törvényszéki tanácsos Aradon 1859-ig; 
azután cs. kir. közjegyző Temesvárt. — 
Munkája: Kurze Uebersicht über den 
Wirkungskreis der k. k. öffentlichen No-
tare. Arad, 1860. 

Staats-Handbuch. W i e n , 1859 . 241. 1. — Petrik 

B i b l i o g r a p h i á j a . 

Fornemir Antal. — Munkája : Gyász-
dal méltgs palitai gróf Frimont Béla 
antrodoccoi herczeg emlékének szentelve. 
Nagyvárad. 1860. 

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

Fornet József, ág. ev. lelkész, turócz-
megyei származású; 1756-ban Jenában 
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tanul t ; azután tót lelkész volt Fancsalon 
és sok évig Lőcsén, 1803—04-ben pedig 
Csorbán Szepesmegyében. Meghalt 1809-
ben. A Fornet-család 1732-ben költözött 
Francziaországból Trencsénmegyébe. — 
Munkái: 1. 0 tancy podle smyslu vcenu 
Krystowého pripogenjrn : Muzeli se werny 
sluzebnjk Krystu s tanecnjk spogoweti. 
Lőcse, 1795. (A tánczról, Jézus Krisztus 
tana szerint, egy függelékkel: Jézus szol-
gája is résztvehet-e a tánczmulatságok-
ban ? Ugyanez németül. U. ott, 1796.) 
— 2. Kurse Aeusserung über die ent-
ehrenden Kunstgriffe des Verfassers des 
Beytrags zur Berichtigung der Urtheile 
über den Tanz. U. ott, 1797. — 3. Rosdfl 
filoozofické a bozské maudrosti pri wy-
hledávánj ctnosti k wystraze pfi nyneg-
ssjm w obyceg gducym filosofickem kre-
stanstwj. U. ott, 1800. (A filozofusi és 
isteni bölcseség különbsége az erényke-
resés útján, intő szózat a mostan dívó 
filozofikus kereszténységben ) — 4. Kate-
chysmus o nábozenstwj pro newinné 
blaudnym swétlem wéku tohoto w zma-
tek nábozenstwj pficházegjcj' dusse. 
Pozsony, 1803. — 5. Christvs mysterivm, 
sanae rationi non adversans. Notis com-
pendiariis. Leutschoviae. 1804. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n I I . 1803. 
382. 1. — Haan, J e n a H u n g a r i c a 69. 1. — 
Slovenské Pohlady 1887. 222. 1. — Petrik B i b -
l i o g r . — Mokos, 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 61. 1. 
Forni Károly, Esztergom-főegyházme-

gyei pap, szül. 1728. júl. 31. Gráczban 
(Stájerország); bölcseleti tanulmányait 
•elvégezvén, 19 éves korában a Jézus-
társaságba lépett; elvégezvén theologiai 
tanulmányait is, egy évig a bécsi There-
sianumban tanított. Miután letette a szo-
kásos négyes fogadalmat, mint hitszónok 
Linczben, Gráczban, Laibacbban, Bécs-
újhelyben és Komáromban működött. A 
rend feloszlatása (1773.) után esztergom-
főegyházmegyei pap lett. Meghalt 1801. 
máj. 19. Komáromban. — Munkája : 
Trauerrede... Grácz, 1765. (Gyászbe-

[ széd, melyet I. Ferencznek a gráczi col-
| legium által 1765-ben rendezett gyász-
isteni tisztelete alkalmával mondott.) 

Stoeger, S c r i p t o r e s 84. — Necr. Strigon. 74. 1. 

Forrai Márton, bögözi prédikátor. — 
Kézirati munkája: Szent história, mely 
az Istennek ó és új testamentomában 
foglaltatott egész szentírást magá-
ban foglal ja . . . 1740. (a gyulafehérvári 
Battbyány-könyvtárban.) 

Beke, I n d e x M a n u s c r i p t o r u m 27. 1. 

Forrai (Wodianer ) Soma, gyorsíró-
tanár, szül. 1861. febr. 7. Hódmezővásárhe-
lyen Csongrádmegyében ;jelenlegnyomda-
tulajdonos Budapesten és a Ludovika 
akadémián a gyorsírást tanítja. — Mint 
Markovits rendszerének okleveles tanára 
1879-ben kezdett a Gyorsírászati Lapokba 
írni. — Munkái: 1. A magyar gyorsírás 
tankönyve. Bpest, 1883. (2. kiadás 1884. 
3. k. 1885., 4. k. 1889., 5. k. 1890. U. 
ott.) — 2. Szépirodalmi munkák gyors-
irási mezben. U. ott, 1886. 1888. Három 
kötet. (Elbeszélések és történeti aprósá-
gok.) —- 3. Egy világváros életéből. Pá-
risi mozaik. U. ott. 1887. — 4. Kritika 
dr. Szalágyi Aurél absolut magyar gyors-
írásáról. U. ott, 1892. — Kiadta a Ma-
gyar Gyorsírók Évkönyvét 1880-ban Buda-
pesten. — Szerkesztette a Fővárosi Gyors-
írót 1880-tól 1887-ig Bpesten. 

)I. Könyvészet 1883—89. 1892. — Gopcsa László, 
A m a g y a r gyors i rás tör téne te . Bpest , 1893. 

Forrásy Ferencs, jogi doktor, szül. 
1854. máj. 13. Ocsován Zólyommegyé-
ben, hol atyja a hg. Esterházy-féle ura-
dalom gazdatisztje volt; a gymnasiumot 
Tatán, Budapesten és Esztergomban, jogi 
tanulmányait pedig a budapesti egyete-
men végezte s 1878-ban jogi s állam-
tudományi doktorrá avattatott. A joggya-
korlatot mint ügyvédjelölt s (1882. okt. 
1-től 1884. márcz. l-ig) mint bírósági jog-
gyakornok a kir. itélő-táblánál a főváros-
ban töltötte ; a joggyakorló (patvarista) 
ifjúság köre elnökének választotta. Vajkay 
Károly elnök őt nagyobb szabású bűn-
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ügyek (pl. a tisza-eszlári hulla, Majláth 
György országbíró meggyilkoltatása sat.) 
előadásánál tanácsjegyzőül alkalmazta. 
Innen 1884. márcz. a soproni kir. tör-
vényszékhez jegyzővé, 1885-ben az ottani 
kir. járásbírósághoz albiróvá neveztetett 
ki. 1886-ban ismét visszajött a fővárosba, 
hol a VIII—IX. kerületi kir. járásbíró-
ságnál mint albiró működött. 1892. decz. 
óta a budapesti kir. kereskedelmi és váltó-
törvényszék bírája. — Irodalomtörténeti 
czikkei: Baróti Szabó Dávid emlékezete 
(Magyarország és a Nagyvilág 1876. 44. 
sz., ezen lapban néhány lvrai s leíró 
költeménye is megjelent névtelenül). Lilla, 
irodalomtörténeti rajz (Főv. Lapok 1882.) 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Forray András (soborsini), val. belső 
titkos tanácsos, alispán és szent István-
rend kis keresztese; 1751-ben Aradme-
gye jegyzője és országgyűlési követe, 
1767-től alispánja, utóbb erdélyi kir. ta-
nácsos volt. 1784. júl. 27. fényes nap-
pal saját soborsini kastélyából oláh ha-
ramiák elrabolták. Ezen esetet ő maga 
másnap leirta a vármegyéhez intézett 
levelében (melyet Márki Sándor, a meg-
ejtett vizsgálattal együtt, közölt a Ha-
zánkban 1884.) Meghalt 1788. decz. 10. 
70. évében. — Munkája: Justinus-
nak Trogus Pompejus negyven négy 
könyveibűi ki-válogatott rövid ékes his-
tóriája, melyet a magyar nemzetnek, és 
a kik a magyar nyelvet tanúlni, vagy 
gyakorolni kivánnyák kedvekért deák 
nyelvrűl magyar nyelvre fordított 
1781. Eger. 

X Kurir 1788. 1371. 1. — Nagy Iván, Ma-
g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 221. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . I I . 305. 1. 

Forray András (soborsini báró), cs. 
kir. kamarás, csanádi főispán, F. Ignácz 
cs. kir. udvarnok és csatári Nagy Teréz 
fia, előbbinek unokája, szül. 1780. nov. 
17. Soborsinban (Aradm.); előbb szülő-
helyén magánnevelésben részesült, majd 
Pozsonyban tanult nyilvánosan, hol a 

jogot is végezte. A kir. táblánál törvény-
gyakorlaton volt ; azután a m. kir. udv. 
kanczelláriánál szolgált. Zalamegye bei-
igazgatásában munkás részt vett. Ottani 
szolgálata alatt Olasz-, Franczia- és An-
golországot beutazta s elsajátította ez 
országok nyelvét. 1805. márcz. 19. korom-
pai gróf Brunswick Júliával lépett há-
zasságra. 1807-ben cs. kir. kamarás lett. 
1824-ben Krassómegye főispáni helyet-
tesévé neveztetett ki. 180o-től fogva ipja 
mellett minden országgyűlésen jelen volt. 
182j-ben ő felsége Csanádmegye főispán-
jává nevezte ki. Meghalt 1830. aug. 16. 
Futtakon Bácsmegyében. — Munkája : 
Mélt. Soborsini b. Forrai András urnák 
kir. biztos úr ő nagyságához és a megye 
karaihoz és rendeihez intézett beszéde 
Makón 1830. Szent Jakab hava 20. Sze-
ged. — Arczképe kőnyomat, rajzolta Eybl 
1813-ban, nyomt. Leykum A. Bécsben 
(Ponori Thewrewk József, F. A. emléke-
zete cz. munkájához és az Életképekhez 
1845. II. mellékelve). 

Tud. Gyűjt. 1830. XII . 463. 1. (Nekro l . ) — 
Ponori Thewrewk József, S o b o r s i n i b r . F o r r a y 
A n d r á s emlékeze t e . P o z s o n y , 1843. ( H a l á l a 
n a p j a h i b á s a n v a n a u g . 15-re téve . ) — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 221. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . és gyász j e l en t é s . 

Forray Iván (soborsini gróf), cs. kir. 
kamarás, előbbinek és]gr. Brunswik Júliá-
nak fia, szül. 1817. ápr. 17. Soborsin-
ban ; magánnevelésben részesült és a 
bölcseletből 1834-ben, a jogiakból 1835-
ben a pesti egyetemen vizsgálatot tett. 
1839-ben mint Szerémmegye követe Cseh 
Eduárddal együtt a Zágrábban tartott 
Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok köz-
gyűlésén megjelent; ugyanazon évben 
mint nagykorú meghivatott a főrendi 
táblához Pozsonyba. 1840. májusban vége 
szakadt az országgyűlésnek és még azon 
évben beutazta Európa nyugati tarto-
mányait. 1842. januárban megkezdte ke-
leti utazását, Alexandriából lehajózott a 
Níluson, kirándult Kairóba, a líbiai siva-
tagba s a suezi szoroson át Szíriába 
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ment, mindenütt jegyzett és rajzolt. Vissza-
térvén hazájába, ismét a nyugatot láto-
gatta meg, különösen a Rajna vidékét 
és Párist. 1842-ben édes anyja átadta 
neki az apai jószágok egy részét és ekkor 
aranykulcsos lett. 1847-ben a család min-
den tagja grófi rangra emeltetett. 1852-
ben ismét nyugatra utazott és megláto-
gatta a londoni iparműtárlatot. Alig tért 
onnét vissza, megbetegedett Bécsben, hol 
1852. jún. 27. meghalt és vele a Forray-
család kihalt. — Munkája : Utazási Al-
buin Soborsini gróf Forray Iván eredeti 
rajzai és jegyzetei szerint. Olaszország. 
Malta. Egyptom. Kiadta gróf Forray 
Endréné Brunswik Julia grófnő. Pest, 
1859. (Szerző és gróf Nádasdy Tamás 
arczképével. Császár Ferencz irta hozzá 
gr. F. Iván életrajzát. Szines kőnyomatu 
40 képpel és initiálékkal. E munka iro-
dalmunk egyik legnagyobb alakú és leg-
díszesebb műve. Előfizetési ára 88 frt, 
bolti ára 100 frt. diszes bőrkötésben 
120 frt volt.) — Arczképe: kőnyomat, 
rajzolta Kriehuber 1856-ban, nyomtatta 
Reiffenstein és Rösch Bécsben, a gr. F. 
Iván névaláírásával. 

Hölgyfutár 1859. 7. SZ. — Két Garasos Újság 
1859. 15. sz. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Forró Benedek (csik-kozmási), orosz-
hegyi (Udvarhelym.) plébános. — Kéz-
irati munkája : Sententiae sive materiae 
ex sacris evangeliis et aliis scriptoribus 
collectae. A. 1650. (A gyulafehérvári 
erdély-egyházm. Battyánv-könyvtárban.) 

Beke Antal, I n d e x M a n u s c r i p t o r u m Bib i . 
B a t t y a n i a n a e . K . - F e h é r v á r , 1871. 24. 1. 
Forró Elek (angyalosi), 1848—1849. 

honvéd-ezredes, szül. 1818-ban Angyalo-
son Háromszékmegyében, hol atyja bir-
tokos volt. Körülbelől husz éves korában 
iskoláit végezvén, gránátos hadapródnak 
állott be, melynek szép, erős, majdnem 
öles termetével be is illett; de csak-
hamar átlépett a magyar kir. testőrség-
hez. Hat évi szolgálat után 1889—40-ben 
a l l . számú akkori nevén székely huszár-

I ezredhez mint főhadnagy rendeltetett. 
Mind az ezredénél, mind a testőrségnél 

• a legtudományosabban képzett tisztnek 
tartották, a legjobb és legügyesebb lovas-
nak, legyőzhetetlen vívónak ösmerték. 
mihez bámulatos nagy fizikai ereje is 
járult. Megszámlálhatatlan sok párbaja 
volt s azokban mindig győzedelmeske-
dett. Soha ki nem hitt senkit, de ha ki-
hívták, nem kerülte a párbajt. S a vas 
óriásnak mintha csak gyöngéd szive lett 
volna, ellenfelét párbajban soha sem ölte 
meg. Hazájának védelmére 1848-ban, 
mint másodkapitány, egyenesen ezredé-
vel állott, századosi rangjából ezredessé, 
majd önálló hadtest parancsnokká emel-
kedett. Ő tartotta föl ^Czecz tábornok-
kal együtt a számban túlsúlyban álló 
osztrák és muszka sereget. Bem meg-
érkeztével, eszével, hős karjával jobb 
keze lett. Hős tettei közöl elég legyen 
itt fölemlíteni Segesvár elfoglalását (1849. 
febr. 16.) és Déva várának magyar kézre 
kerítését (máj. 28.). Bem mellett napon-
ként találkozott Petőfivel, s ő, aki. mint 
maga mondá, semmi hiábavalóságot nem 
szeretett olvasni, hanem csak haditudo-
mányos dolgokat, imádta Petőfi verseit 
s imádta Petőfit magát. Végig küzdötte 
a harczokat a legutolsó dévai napokig, 
majdnem augusztus végéig. Fogságba 
esvén, Aradra vitték, hol nov. 8. hat évi 
várfogságra ítélték, melyet Olmüczben 
volt kitöltendő; innen kegyelem utján 
1851-ben betegen szabadon bocsáttatott. 
Majdnem valószínű, hogy ezt a megke-
gyelmezését a nagy honleánynak, báró 
Radák Istvánnénak köszönhette, ki még 
halála közeledtével is áldásosán gondos-
kodott róla. Uri kényelmet, saját óhaj-
tásához illő külön lakást biztosított szá-
mára egész haláláig vejének, volt fegy-
vertársának Antos János honvéd-alezre-
desnek házánál Abonyban. Itt halt meg 
1893. jan. 25. — Proklamatiója: Föl-
ssólitás Marosszék lakóihoz Görgény vi-
dékére leendő telepedés ügyében. Maros-
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vásárhely, 1849. — Magányában hadi 
tudományos munkák tanulmányozásával 
és ilynemű irodalmi foglalkozással töl-
tötte idejét, ily módon is hasznos szol-
gálatot kívánva tenni a magyar honvéde-
lemnek. Ezeken kívül hagyott maga után 
egy halmaz naplójegyzetet és tervezete-
ket az erdélyi hadjáratról, melyeket zárko-
zott és különcz természeténél fogva életé-
ben sekinek meg nem mutatott. 

Közlöny 1849. 128. s z . — Honvéd, 1849. 131. SZ. 
— M. Hirlap 1849. 11. sz. (Hadi t ö r v é n y s z é k i 
Ítélet.) — Czecz, Bem's Fe ldzug in Sieben-
bü rgen . Hamburg , 1850. 270. 1. — Klapka, 
Nat iona lk r i eg in U n g a r n und S iebenbür -
g e n . L e i p z i g , 1851. I I . 217. 1. — Köváry László, 
Erdé ly Tör ténete 1848—49-ben. Pest , 1861. 
232. 1. — Der Sommer-Feldzug des Revo lu t ions -
Krieges in S iebenbürgen im J . 1849. Von 
einem Veteranen. P rag , 1864. 43—45. 1. — 
Pesti Napló 1893. 51. SZ. — Budapesti Hirlap 
1893. 27. sz. 

Forró György.bölcseleti s theol. doktor, 
jézustársasági áldozópap és tartományi 
főnök. szül. 1571-ben Erdélyben nemes 
szülőktől ; 1588-ban lépett a rendbe s 
tanulmányait végezvén, a humaniórák 
tanítása után, a bölcseletet és theologiát 
Gráczban (1600.) adta e lő; több évig 
mint hittérítő Magyarországon és Dalma-
cziában működött. Azután a rendház fő-
nöke volt Zágrábban és Nagyszombat-
ban, öt évig pedig egész Ausztria rend-
házainak tartomány-főnöke. A nagy-
szombati egyetem alapításánál Pázmány-
nak hű tanácsadója és 1686—37-ben az 
egyetem rectora volt. 1636. szept. 16. 
Pázmány jelenlétében a szerzet tarto-
mányi főnöke avatta fel őt theologiai 
doktorrá. Meghalt 1641. okt. 18. Nagy-
szombatban. — Beszédet tartott az 1602. 
közzsinaton a róm. kath. vallás védel-
mére az eretnekek ellen, gróf Forgách 
Ferencz esztergomi kardinális-érsek halá-
lakor pedig gyászbeszédet! Nagyszombat-
ban. 1612-ben Káldi Györgygyei a szent-
írás lefordításán, vagy legalább a fordítás 
tökéletesítésén közreműködött. Kézirat-

ban három kötet magyar egyházi beszé-
det hagyott hátra. 

Czvittínger, Specimen 152. — Bod, M. Atlie-
n a s 86. — Horáni/i, M e m o r i a I . 696. — Siebenb. 
Quartalschrift V I I . 1801. 4 . 1. — Stoeger. S c r i p -
to res 84. — Franki, A Hazai s Külfö ld i 
I skolázás 201. — Fauler Tivadar, A budapes t i 
magy . k i r . t u d o m á n y - egye tem tör téne te . 
Bpest , 1880. I . 5. 14. 22. 1. 

Forró Pál (háporthoni). erdélyi nemes 
származású udvari ember volt; Báthori 
András tábornok és erdélyi fejedelem 
szolgálatában töltötte ifjúságának idejét. 
Annak halála után követségekben forgott 
Bethlen Gábor alatt; megfordult Bécs-
ben is. A görög és kivált a latin nyel-
vet jól tudta; a költészetet szerette, gö-
rög és latin verseket ir t ; ezekből egyet 
közöl Bod Athenasa. 1595-ben, midőn 
Rudolf Náprágy Demetert követül Len-
gyelországba küldte, egy üdvözlő költe-
ményt irt hozzá. — Munkája: Quintus 
Cvrtiusnak Az Nagy Sandornak Mace-
donok királyanak viseltetet dolgairol irat-
tatot Historiaia, mely most Deákból Ma-
gyar nyelvre Háporthoni Forro Pal altal 
fordittatot, es Urunk ő Felsege akarattya-
bol nyomtattatot Debrecenben.. . 1619. 
(Bécsben, «hogy idejét hiában ne töltené», 
fordítá s némely helyeit magyarázatok-
kal látta el ; a fejedelem eszközlé a munka 
kiadását.) Azt a hízelgő latin siriratot, 
melyet Bethlen Gábor nejének, Károlyi 
Susánnának halálára (1624.) készített, 
a Siebenb. Quartalschrift (VII. 5. 1.) közli. 

Czvittinger, Specimen 153. — Bod, M. Atlie-
n a s 87. — Horányi, M e m o r i a I . 698. — Siebenb. 
Quartalschrift V I I . 1801. 4 . 1. — Budapesti 
Szemle 1858. I V . 31. — Szilády Áron, R é g i 
M. Költök T á r a IV. — Szabó Károly, Rég i 
M . K ö n y v t á r I . 219. 1. — Kazinczy Ferencz 
Levelezése II I . 

Forster Gyula, jogi doktor, a magyar 
földhitelintézet igazgatója, F. János pri-
matialis jószágkormányzónak fia, szül. 
1846. decz. 21. Esztergomban ; a gymna-
siumot ugyanott, jogi tanulmányait a pesti 
egyetemen (1864—68.) végezte, hol 1869-
ben jogi doktori oklevelet nyert. 1869—70-
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ben a párisi jogi iskolát és a Collége 
de France-t látogatta. 1870-ben a közala-
pítványi ügyigazgatósághoz joggyakor-
nokká neveztetett ki. 1872-ben ügyvédi 
oklevelet nyert. Ugyanez évben a köz-
oktatási minisztériumba rendeltetett be 
szolgálattételre, hol decz. fogalmazóvá 
neveztetett ki dr. Hegedűs Lajos minisz-
teri tanácsos mellé. 1883. ápr. 22. Hege-
dűs helyére lépett s mint miniszteri 
tanácsos 1887. jan. 2-ig működött, midőn 
a magyar földhitelintézetnél az egyik 
igazgatói állást foglalta el. Ugyanazon 
év okt. 24. a műemlékek országos bizott-
ságának másod-elnökévé neveztetett k i ; 
1891-ben pedig a m. tudom, akadémia 
archaeologiai bizottságába választatott 
be. — Czikkeket irt (többnyire névtele-
nül) a napi lapokba s folyóiratokba, főleg 
a Budapesti Szemlébe. — Munkái: 1. A 
Kassán fennállott nemesi convictus. 
Bpest. 1882. — 2. A magyar vallás-alap 
hajdan és most. U. ott, 1888. — 3. A 
kath. clerus sérelmei 1848 előtt és után. 
U. ott, 1889. (és U. ott, 1892.) — 4. A 
magyar tanulmányi alap hajdan és 
most. U. ott, 1892. — 5. Az ingó műemlé-
kek. I —VIII. U. ott, 1893. (A 2—5 számú 
munkák névtelenül jelentek meg.) 

Akadémiai Értesítő 1891. — A Fenyő fa-tár-
saság Emlékkönyve 1892. és ö n é l e t r . a d a t o k . 

Förs ter János, primatiális jószágkor-
mányzó, szül. 181C-benMisérden Pozsony-
megyében, nemesi családból, melynek 
több tagja mint gazdatiszt működött; a 
gymnasiumot, bölcseletet és jogi tudomá-
nyokat Pozsonyban végezte. 1831-ben Ko-
pácsy veszprémi püspök kinevezte gazda-
sági Írnokává, s az 1832—36. pozsonyi 
országgyűlésen a püspök mellett ő is 
jelen volt. Kopácsy esztergomi prímássá 
kineveztetvén, követte őt és ennek halálá-
val, 1849-ben elvállalta a főkáptalani, 
majd az esztergomi s pesti papnevelő-
intézeti jószágok igazgatását; Scitovszky 
kívánságára pedig 1855-ben visszatért a 
primatia szolgálatába s mint teljhatalmú 

kormányzó elvállalta az esztergomi érseki 
jogok és javak igazgatását is. Hosszú 
ideig volt az esztergommegyei gazdasági 
egyesület elnöke s a gazdasági előadói 
intézmény életbeléptetésével a minister 
kívánatára közgazdasági előadó is. Meg-
halt 18 M. nov. 12. Esztergomban. — 
Munkái: 1. A primási uradalmi gazda-
tisztek számára a gazdaságok vitelére 
vonatkozó utasítás. Esztergom. 1861. — 
2. Marhatenyésztésünk hanyatlásának 
okai és javaslatok annak emelésére. U. 
ott, 1880. — 3. Az esztergommegyei gazda-
sági egylet fölterjesztése a földmive-
lési m. kir. ministerhez, egy Magyar-
országban a külföld számára tenni szán-
dékolt nagyobb lóvásárlás ügyében. U. 
ott, 1881. 

F i á n a k Fors te r G y u l á n a k szives közlése. 

Förs ter József, hirlapiró, F. György 
és Stigler Erzsébet fia, szül. 1831. szept. 
25. Székesfejérvárott; iskoláit (néhány 
középosztályt) szülővárosában végezte; 
később a megyében községi aljegyző lett. 
Élete igen hányatott volt és a sors szám-
talan csapását kellett tűrnie. 1848—49-ben 
Komáromban honvédtüzér volt. 1869. júl. 
15. Pesten Közbiztonság czímen rendőri 

I szaklapot alapított, melyben Thaisz rend-
őrkapitány ellen intézett kíméletlen táma-
dásai miatt elitéltetett és a váczi állam-
fogházba került; e miatt lapja 1870-ben 
egy ideig szünetelt; fogságából kiszaba-
dulván lapját újra megindítá, de azt 
1871. febr. 28. végkép megszüntette; 
azután 1872-ben Váczon folytatta lapja 
kiadását, mely azonban ottan is csak 
negyedévig járt. Időközben (1870.) Szé-
kesfejérvárra ment és alapítá 1871-ben 
a Székesfejérvár cz. lapot, mely 1872. 
ápr. 20-ig jelent meg. 1872. jún 1. Moe-
nich Károlylyal együtt alapították a Fejér-
megyei Közlönyt, melyet aug. 8-ig szer-
kesztett ; e lap is pártolás hiánya miatt 
decz. 30. megszűnt. 1873-ban a Vértes-
aljának volt belmunkatársa, míg végre 
1874. jan. elején a Szajkó cz. humorisz-
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tikus lapot indította meg Székesfejérvárt 
és ennek 1875. jún. 15. bekövetkezett 
haláláig kiadója s szerkesztője volt. 

Moenich Káro ly sz ives közlése. 

Förster Károly, ügyvéd, meghalt 1879. 
jún 26. Pakson 69. évében. — Munkái: 
1. Politikai eszmetöredékek levelekben. 
Pest, 1873. — 2. A magyar hazája 
régente és most. Bpest, 1874. — 3 
Őszinte hangok a magányból. U. ott, 
1874. — 4. Szózat a magyar nemzet-
hez. U. ott, 1874 — 5. Jog, politika és 
bölcsészet. U. ott. 1874. Két kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Findura Imre, O r -
szágos S ta t i s t ika i H i v a t a l K ö n y v t á r a 197. 
1. és gyász je len tés . 

Förster Rezső, nyomda-tulajdonos és 
kiadó, szül. 1833. szept. 6. Czegléden 
Pestmegyében, mint egy jómódú keres-
kedő fia. Előbb otthon tanult, majd szü-
leivel együtt Szegedre, onnét Aradra köl-
tözött, hol a gymnasium 3 első osztá-
lyát végezte. Ezután Pestre került apjá-
hoz, ki a Beimel és Kozma nyomda 
könyvelője volt és a Hampel-féle kereske-
delmi iskolát látogatta, melynek II. osz-
tályából mint gyakornok 1847. máj. a 
nevezett nyomdába lépett. Az ötvenes 
években a Hölgyfutár főszedője lett és 
ekkor két novellájával névtelenül lépett 
a lap munkatársai közé ; később a Buda-
pesti Viszhangba, a Délibábba s Gara-
boncziás Diákba is szorgalmasan dolgo-
zott. Midőn Németországban tartózkodott, 
leveleket küldött a pesti lapoknak. Vissza-
térvén külföldről, Herz János nyomdájá-
nak faktora lett ; később a Wodianer és 
Werfer nyomdákat vezette ; majd Sáros-
patakon hat évig volt nyomdász. Innét 
aLégrády testvérek üzletébe került, melyet 
12 évig vezetett. 1878-ban megvette Rácz 
Ádám nyomdáját Miskolczon, hol azóta 
működik. — A Borsodba és a Borsod-
megyei Lapokba, mint a nevezett lapok 
kiadója, társadalmi czikkeket és beszé-
lyeket irt. — Munkái: 1. A vig pesti. Ille-
delmi, társalgási, bűvészeti, szavalati és 

humorisztikai zsebkönyv és kalauz min-
den mulatságban. Pest, 1855. — 2. Régi 
idők emlékei. Miskolcz, 1893. — 3. Em-
léklapok a Miskolczon 1893. szept. 8—11. 
napjain tartott harmadik ipartestületi 
congressus lefolyásáról. II. ott 189L — 
Szerkesztette a Zempléni Hiradót 1864. 
jun. 15-től 1866 végéig Sátoraija-Uj-
helyben és a Pitypalatty czímű humo-
risztikus képes lap két számát 1884. 
okt. 16. és 26. Miskolczon. 

Sárospataki Füzetek 1863. (Nyomdai műkö-
dése 1861. jú l . 1-töl 1862. decz. végéig.) — 
Petrik Bibliogr. és öné le t ra jz i ada tok . 
Forstinger János, a pesti cs. kir. 

megyei törvényszék titoknoka, később 
az országos törvényszék segédhivatali 
igazgatója. Meghalt 1860. febr 13. Pesten 
35. évében. — Munkája : írás és min-
dennapi társalkodásban előforduló idegen 
szavakat magyarázó könyv. Legjelesb 
kútfők után. Pest, 1854. (Ism. P. Napló 
177. sz. 2. kiadás: Legújabb és legtelje-
sebb, körülbelől 25,000 idegen szónak 
magyarázatát tartalmazó kézikönyv cz. 

' U. ott, 1862 ) 
Petrik Könyvésze te és Bib l iographiá ja . — 

Gyászje lentés . 
Fortmáyer József, orvosdoktor és sze-

mészmester. tolcsvai zemplénmegyei szár-
mazású, Szepesmegye főorvosa. Meghalt 
1863. jún. 26. Lőcsén 57. évében. — 
Munkája : Bissertatio inaug. ehem.-med. 
de jodio. Budae. 1827. (Ism. Hazai s 
Külf. Tudósítások I. 37. sz.) 

Szinnyei Könyvésze t e és gyász je len tés . 
Fortmáyer Nándor, orvosdoktor és 

j szemészmester, Zemplénmegye főorvosa, 
előbbinek testvér-öcscse. Meghalt 1882. 

! febr. 13. Tolcsván 67. évében. — Mun-
kája : Bissertatio inaug. medica de in-
flammationibus in genere. Budae, 1840. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és gyász je len tés . 

Fortunatus Máté. magyarországi szár-
mazású ; a XVI. század első felében élt. 
— Munkája: L. Ann. Senecae Natura-
lium Quaestionum Libri VII. emend. et 
annotationibus. Venetiis, 1522. (Aldus 
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kiadása, a légritkábbak egyike, melyben j 
F., saját állítása szerint ezer hibánál j 
többet javított ki. Párisban is megjelent 
1554-ben.) 

Czviitin jer Specimen 153.1. — Júcher-Adelung, 
Gelehr ten Lexikon. Leipzig. 1787.11. 1178. 1. 
— Graesse, Trésor de Livres Rares e t P r é c i e u x . 
Dresde 1865. VI. 351. 1. 
Forty Károly, orvosdoktor, szül. 18J9-

ben Budán ; gyakorló orvos volt Miskol-
czon. Meghalt? — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de dolore faciali Fother-
gilii. Budae, 1833. 

Bugát és Flór, Magyaro r szág i Orvos rend 
N é v s o r a 1840-re 20. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete . — Oláh Gyula, Magyarország Köz-
egészségügyi Stat i . i t ikája 398. 1. (Neve h ibá-
san v a n F o r n y n a k irva.) 

Fósa József, földbirtokos Nyitramegyé-
ben. — Munkája: Az okszerű dinnye-
termelés. Nyitra, 1884 

.11. Könyvészet 1884. 

Fosztó Ferencz (maros-koppáni). a 
nagy-enyedi Bethlen főiskola gondnoka. 
— Czikkei: Felvilágosítás (Mult és Jelen 
1845. 32. sz.), A n.-enyedi ref. főtanoda 
pinczéjében 1855-beli borokról. (Erdélyi 
gazdasági egylet Havi Füzetei 1856—57.) 

Fosztó István (uzoni), unitárius pap 
és körjegyző előbb Toroczkó-Szent-Györ-
gyön, 1774-től Bágyonban Aranyos-Szék-
ben, hol 1778. meghalt. — Kézirati mun-
kája : História Ecclesiastica Transilvano-
Unitaria. (Ezt a munkát 1767-ben Ké-
nosi Tőzsér János bágyoni pap kezdte 
írni, a ki azonban az I. kötet megírása-
kor meghalt, mire 1772-ben utóda F. 
folytatta, bővítve s részben megigazítva 
a többi könyveket is. Ennek művét Kozma 
Mihály szent-gericzei pap és esperes 1798-ig 
folytatta, mikor meghalt, mire fia Kozma 
János, 1800-tól 1817-ig csókfalvi pap, a. 
a 6. kötet végéig irta meg; ez meghalt 
1840-ben. Ettől fogva nincs a kéziratnak 
folytatása. Mind a hat kötet megvan a 
székely-keresztúri unitárius középiskola 
könyvtárában.) 

Benkö, T r a n S S i l v a n i a I I . 532. 1. — Századok 
1892. 300. 1. ( J a k a b Elek . ) 

Föggler János, orvosdoktor, soproni 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. de phthisi. Wittebergae, 1661. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Főkövy János. nyug. tiszttartó, szül. 
1818-ban Tótkesziben, Tolnamegyében, 
szülei korán elhalván, a pécsi árvaház-
ban neveltetett; a hat gymasiumi osz-
tályt Kaposvárott végezte s 1835-ben a 
gazdasági pályára lépett; mint gyakor-
nok Szebben három évet töltött; 1838-ban 
a szemesi uradalomba helyeztetett át, 
majd Simongáton töltött négy évet. 1846-
ban Nagy-Korpádra (Somogym.) nevez-
tetett ki ispánnak, majd kasznárnak ; 

j 1856-ban Lőrintin (Pestm.) lett tiszttartó. 
1876-ban visszakerült ismét Somogy-

l megyébe Magyar-Atádra Sina Simon báró 
birtokára ; öt év múlva nyugalomba vo-
nult Kaposvárra, hol jelenleg is él. Obe-
steiner családi nevét 1843. nov. változ-
tatta Főkövyre. — Munkája : Közgazda-
ságunk múltja és jövője. Kaposvár, 1892. 

Pesti Hit lap 1843. 303. sz. és öné le t ra jz i 
ada tok . 

Főkövi Lajos, zenetanár, előbbinek 
unokaöcscse szül. 1851. szept. 22-án 
Sz. Jakabon (Heves). A család a 60-as évek 
elején Szegedre költözvén, itt végezte a 
gvmnasiumot; azután a technikai pályára 
készült, melyen nem találta föl a keresett 
életczélt. Midőn 1875-ben az országos m. 
kir. zeneakadémia megnyílt, ide iratkozott 
be. A vizsgálatok letétele után 1879-ben 
Szegeden telepedett le mint magán zene-
tanár. 1888-ban Szeged város tanácsa 
megválasztotta a zenedében a zongora-
tanári állásra s ugyanezen intézetnél 
1890-ben szervezett zenetörténet tanítását 
is rábízta. — 1878-ban lett a Szegedi 
Hiradó belmunkatársa s mint referens a 
rendes színi és zenészeti rovatban a napi 
tudósítások mellett, több nagyobb kriti-
kai ismertetést és aesthetikai czikket és 
tanulmányt ir t ; ilyenek: A magyar ze-
néről, Tinódi Sebestyén és Klingsohr 
Miklós életrajza és jellemzése (1878), A 
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népdalról (1879.), A mesterdalnokokról 
(1880.). A zongora története (1881.), A 
raczionális zongora oktatásról, zene pae-
dagogiai tanulmány; az 1885. országos 
kiállítás zenészeti osztályáról több közle-
ményre terjedő ismertetés sat.); a Sze-
gedi Naplóba (1879. A török zenéről, 
Schubert, Mendelssohn műtörténeti jelen-
tőségéről. 1892. A bécsi szinészeti és 
zenészeti kiállításról sat.) ; a Zenedei 
Értesítőben (Szeged, 1888. Hol kezdődjék 
a zenetanítás? 1889. A zongora történe-
tének rövid vázlata, 1890. A zongora-
játék rövid története). Állandó munka-
társa volt a Zenészeti Közlönynek, majd 
rendes levelezője a Harmóniának, mely-
ben Beethoveniana cz. alatt egy nagyobb 
közleménye is megjelent; irt még a Zene 
Lapba is. — Munkája: Mozart a szabad-
kőművességben. Különös tekintettel a 
Varázs-fuvolára. Szeged, 18^2. — Kéz-
írat gyanánt hektografálva: Általános 
zenetörténeti tankönyv (Szeged, 1890.). 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Főidényi (Feldinger) Frigyes, bölcse-
leti doktor és ügyvéd. Feldinger János 
Gottfried kereskedő és Schwarz Anna 
fia, szül. 1819. ápr. 5. Temesvárt; bal 
szemét már születése második hetében 
elvesztette, jobb szemét is csak napon-
ként alig néhány percznvi olvasásra hasz-
nálhatta, úgy hogy tanulmányait az ügy-
védség elnyeréseig (1843-ban, midőn ab-
sentium ablegatus volt a pozsonyi ország-
gyűlésen) és a bölcselet-doktori oklevél-
nek megszerzéseig a hallei egyetemen, 
csak előolvasóinak segítségével folytat-
hatta. Temesvárt telepedett le s 1847-ben 
nőül vette Kanya Pál budapesti ev. gvm-
nasiumi igazgató leányát, Emiliát, ki 
Emília irói névvel ismeretes; 1857-ben 
elváltak és Emilia Szegfi Mórné lett; 
F. pedig 1861-ben nőül vette Wenzel 
Vilmát, dr. Wenzel Gusztáv testvérhugát. 
ki 1893 őszén halt el kolerában. F. idő-
közben Pestre költözött és a kiegyezés 
óta mint publicistikai levelező a m. kir. 

miniszterelnöki sajtóosztályban kültagként 
van alkalmazva; főmunkássága a nem-
zetiségi túlzók leálczázására irányúi. Fel-
dinger Gottfried nevét lb61. júliusban 
változtatta Főidényi Frigyesre. — Irodalmi 
működése ötven éves; ez idő alatt irt 
publicistikai czikkei s levelezései a ma-
gyarországi vidéki lapokban (Temesvarer 
Zeitung 1841—46. sat.) és néhány kül-
földiben jelentek meg, köztük a Weser 
Zeitungban (1871—72.). Irt vidéki leve-
leket, sonetteket és más német költeményt 
az Ungarba (1846.) és a Pesti Divatlapba 
(184/.). A Vierzehnte April cz. politikai 
napilapnak, melyet Hazay Ernő szerkesz-
tett (1849. ápr.—jún.) belmunkatársa volt. 
1851-ben Temesvárt mint kiadó-szer-
kesztő megindította az Euphrosine czímű 
hetenkint kétszer megjelenő lapot, mely 
azonban szept. végén háromnegyed évi 
fennállása után, hazafias iránya miatt, 
betiltatott; ebbe Falk Miksa bécsi, Pákh 
Albert pesti leveleket irtak ; utóbbi külö-
nösen Petőfi életrajzának vázlatát küldte 
be jegyzetekben, melyeket aztán F. irt 
meg és ez volt Petőfinek első életrajza; 
irtak még a lapba Bauernfeld, Castelli 
és Cery is. A Gazdasági Lapokban (1858. 
18. sz.) jelent meg: Állat- és növény-
honosító társulat Párisban cz. czikke. — 
Zenével és zeneszerzéssel is foglalkozott; 
dalai közül, melyeket megzenésített, leg-
ismeretesebbek Petőfi Talpra magyar ja 
(1848. ápr.) és a Nem tagadom magyar 
vagyok cz. 

Hölgyfutár 1861. 89. sz. és önéle t ra jz i ada tok . 

Földes Árpád, jogidoktor, ügyvéd és 
hírlapíró, szül. 1866. decz. 2. Liptó-Szent-
Miklóson, hol atyja, kit azelőtt Feldmann 
Adolfnak hivtak, jómódú bérlő volt. Né-
hány hónappal születése után szülei Buda-
pestre költöztek és F. itt a kir. kath. fő-
gymnasiumban végezte az alsó négy osz-
tályt, az ev. reformátusoknál pedig a 
felső osztályokat; a jogot az egyetemen 
hallgatta s 1892-ben ügyvédi oklevelet 
nyert. — Miután előbb több vidéki lap-
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nak. így a Kőszegnek és Kecskemétnek 
tudósításokat küldött a fővárosból, a Hír-
csarnok cz. kőnyomatú hírlapnál dolgo-
zott ; innét a Neues politisches Volks-
blatt szerkesztőségébe került, hol hét évig 
volt alkalmazva. 1892 óta csak mint kül-
munkatárs folytatja hirlapirói működését. 
Irt a napi teendőkön kivül, fővárosi élet-
képeket, tárczákat. törvényszéki karczo-
latokat és jogi szakczikkeket. Néhány 
gyermekszinművét is előadták a fővárosi 
vigadóban levő gyermekszinházban, ilye-
nek : A sárkányölő. Rübezahl, A boszor-
kányvár, A bűvös lámpa s a bagdádi 
szabó. 

V. Szalon XVJI. J1892. arczk. és önéle t ra jz i 
ada tok . 

Földes Béla, jogi s államtudományi 
doktor, budapesti egyetemi rendes tanár, 
a m. tud. akadémia levelező tagja, 
szül. 1848. szept. 25. Lúgoson Krassó-
megyében; a gymnasiumot Temesvárt 
és Pesten látogatta; Bécsben mint első 
éves jogász kezdett a nemzetgazdaságtan-
nal foglalkozni s Stein Lőrincz előadá-
sait hallgatta, kinek egyik kedvencz ta-
nítványa volt; eljárt a nemzetgazdasági 
egylet üléseire is. A II. jogi évet Pesten 
végezte, de a III. évben ismét Bécsbe 
ment, hol Scháfflét látogatta; a IV. év első 
felében (1870—71.) Lipcsében különösen 
Roscher előadásait hallgatta. Ez időben 
sokat járt úgy Bécsben mint Lipcsében 
a sociáldemokraták üléseire. Hazatérvén 
a napi lapokban sűrűn foglalkozott köz-
gazdasági, különösen közlekedési kérdé-
sek tárgyalásával, több intézmény alapí-
tását pendítette meg, melyek később meg-
valósultak. 1872-ben a fővárosi statistikai 
hivatal segédjévé s igazgatóhelyettesévé 
neveztetett ki; s itt a fővárosi statisztika 
több fontos ágát szervezte ; ugyanakkor 
a budapesti egyetemen megszerezte a 
jog- és államtudományi doktori okle-
velet. 1873-ban a nemzetgazdaság- és 
pénzügytan tanárát helyettesítette a 
budapesti kereskedelmi akadémián és 

egyúttal elfoglalta ugyanott a kereske-
delmi történetnek akkor szervezett tan-
székét ; még azon évben az első ma-
gyar közgazdasági kongressuson eré-
lyesen fellépett az akkor még perhor-
reskált államvasuti rendszer mellett. 1874-
ben a budapesti egyetemen magántanári 
képesítést nyert. 1876-ban a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara levelező tag-
jává választatott; ugyanez évben a Buda-
pesten tartott IX. nemzetközi statistikai 
kongressus titkárává és az országos sta-
tisztikai tanács tagjává neveztetett ki. 
1877-ben az Ausztriával kötendő keres-
kedelmi s vámszerződés tárgyalása alkal-
mával az akkori kereskedelmi miniszter 
által szakvélemény kidolgozásával bíza-
tott meg és a pénzügyminiszter által 
magánértekezletre hivatott meg. 1879-ben 
a m. tud. akadémia nemzetgazdasági és 
statisztikai bizottsága megválasztotta tag-
jává s 1883-ban jegyzőjévé; 1879-ben 
a nagyváradi jogakadémiához kinevez-
tetett tanárnak; de ezen állást már 
1880-ban elhagyván, a budapesti keres-
kedelmi akadémián a nemzetgazdaság-
és pénzügytan rendes tanára lett s ugyan-
ez évben megszerezte a budapesti egye-
temen a magántanári képesítést a statisz-
tikából. Külföldi egyetemre is kapott ez 
évben meghívást. 1881-ben Lónyay Meny-
hért felszólítására átvette a m. tud. 
akadémiában a nemzetgazdasági bizott-
ság előadói tisztét. 1882-ben a budapesti 
egyetemen a statisztika nyilv. rendkí-
vüli, 1889-ben ugyanezen tárgy rendes 
tanárává neveztetett ki ; Kautz Gyula 
elmenetele után pedig helyére, a nem-
zetgazdaság és pénzügytan tanszékére 
helyeztetett át. 1881-ben az ipartörveny 
revíziója. 1892-ben a valutaszabályozás 
czéljából tartott enquétebe meghivatott. 
1893. máj. 12. a m. tud. akadémia megvá-
lasztotta levelező tagjává. 1885-ben lett 
az Institut International de statistique. 
1891-ben a British Economic Association 
tagjává. Részt vett az 1872-ben tartott első 
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poroszországi congressuson, az 1876-ban 
Budapesten tartott IX. nemzetközi con-
gressuson, az 188Ü. jogászgyíílésen, az 
1886. nemzetközi gazda-congressuson, az 
1891. londoni közegészségügyi s demo-
graphiai congressuson és a Bécsben tar-
tott statisztikáin. Többször telt tanulmá-
nyainak czéljából nagyobb utazásokat 
külföldön,igy Német-. Franczia- és Olasz-
országban. A budapesti egyetemen a nem-
zetgazdasági és statisztikai seminariumot 
létesítette. — Értekezései s egyéb czikkei: 
az Österr. Ökonomist-ban (1870—71. a 
magyar sómonopoliumröl, a gazdasági 
élet természetes alapjáról sat) , a Pester 
Lloydban (1871—76. 1885- 87. Bück-
blicke auf das ungarische Verkehrswesen 
im J. 1871—78. u. 1874; 1877—79. 1 8 8 5 -
91. több czikk), a Beformban (1871. A 
Thünenféle körök és Pest, A gazdaság 
létezese s felfogása, A munkafelosztás. 
Gazdasági képek, Gazdászati emlékek, 
Magyarország múltjából, A morálstatisz-
tika és az emberi szabadság, Az angol 
munkásszövetségek, Hadászati vasútvo-
nalak, A gazdaság mikroskopikus élete), a 
jenai Jahrbücher íür Nationalökonomie 
und Statistikban (1872. Die Nationalöko-
nomie und ihreMethode, 1880.Die mathe-
matische Methode in der Nationalöko-
nomie, 1881. Über einige wirthschaftliche 
und moralische Wirkunmgen hoher Ge-
treidepreise, 1882.Über Ursachen und Wir-
kungen des Agios, 1886. Bemerkungen 
über den Einfluss der Geldeinheit auf die 
Preise, 1892. Statistik der Gefängnisse in 
Ungarn és több könyvismertetés), a tübin-
gai Zeitschrift für diegesammten Staats-
wissenschaften-ben (1875. Zur Logik der 
Nationalökonomie, 1876. Preiselemente 
und Preisbewegung, 1877. Zur Lehre 
vom Eigenthum. Zu Shmith's Wealth of 
nations, Die Lehre vom Einkommen és 
könyvismertetések) ; a Fővárosi statisz-
tikai hivatal Havi Füzeteiben és Közle-
ményeiben (1875. Pesti építkezések 1873 
-74-ben , 1875—77. Munkások és munka-

bérek, Vasúti és gőzhajói áruforgalom. 
Budapesti egyesületek. 1876. Munkások 
betegedési statistikájához, 1877. Budapesti 
adótanulmányok, A budapesti egyesületek 
1874-ben, 1878. A budapesti részvény-
társulatok az utolsó tiz évben. 1880. A 
fővárosi statistikai hivatal szervezése és 
kisebb közlemények); a berlini Zeit-
schrift des königl. preuss. statistischen 
Bureaus-ban (1876. Der Arbeitslohn und 
die Vertheilung des Ertrags gewerblicher 
Thätigkeit in Frankreich), a Budapesti 
Szemlében (1876. Savonarola államtani 
nézetei. 1882. Adalékok a papírpénz tör-
ténetéhez és statistikája, A pénzforgalom 
és az árak alakulása, 1883. Adalék a 
biztosítás történetéhez, Megjegyzések a 
pénzcgvség kérdéséhez, Pénzegység és 
árak, 1881. Tanulmányok népünk élet-
viszonyairól, Néhány adat kulturális té-
nyezőink mérlegéhez, Ujabb adatok ha-
zánk halandósági és közegészségi viszo-
nyairól, Adalék a biztosítás történetéhez 
hazánkban, 1885. A nemzetgazdaságtan 
Angliában, 1886. Parasztjólét, Alkoholis-
mus, 1887. Az egészségügy és statistika, 
Gazdaságtörténet, Az anyagi érdekek be-
folyása a politikai életre, 1888. A köz-
vetett fogyasztási adók, A munkáskérdés 
elméletéhez. 1889. A külkereskedelem 
elmélete, 1890. Szellemi élet és élettar-
tam, Az értékelméletről és ujabb állásá-
ról, Munkásvédelem és munkajog, 1891. 
Költségvetési kérdések. 1893. A gazdasági 
vállalatok és szervezetök; ezenkívül több 
évig közgazdasági és statistikai szemlék 
és könyvismertetés); a Nemzetgazdasági 
Szemlében (1878. A községi pénzügyről, 
Colbert, 1879. Gazdasági szabadság ér-
vényesülése Angliában, 1880. Eszmék a 
magyar ipar kérdéséhez: Magyarország 
adószolgáltatása 1838—77.. Közgazdasági 
viszonyok az ókori római köztársaság-
ban, 1881. A tulajdonjogról, 1882. A 
statistikai seminariumokról, Az állam-
vasuti kérdés az olasz parlament előtt, 
A tulajdonjogról, 1891. Agio és külkeres-
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kedelem, 1893. Természet és népesség; 
ezen kivül kisebb czikkek és könyv-
ismertetés) ; a Havi Szemlében (1878. 
Utak és utazások a régi Rómában), a bécsi 
Statistische Monatschriftben (1.876—77. 
Die Getreidepreise im XIX. Jahrhundert, 
1878 Der Einfluss des Agios auf den 
Aussenhandel, 1879. Die Ehefrequenz in 
ihrer Abhängigkeit von den Getreide-
preisen, 1880. Der Einfluss der Getreide-
preise auf die Arbeitslöhne, 1881. Der 
Einfluss des Agios auf die Preise, 1883. 
Die Getreidepreise im XIX. Jahrhundert, 
1884. Die Getreidepreise im VIII. Decen-
nium des Jahrhunderts. 1887. Die Ge-
treidepreise 1884—85, 1887. Monatliche 
Schwankungen der Getreidepreise, 1888. 
Die Getreidepreise im Norden Europas, 
Die Getreidepreise in ihrer Wirkung auf 
die Bewegung der Bevölkerung 1881 — 
85. és több kisebb közlemény és könyv-
ismertetés) ; az Auslandban (1879. Mal-
thus u. d. Ehefrequenz), a M. Geaban 
(1880. Egy kiegészítő lap a hivatalos sta-
tistika történetéhez), a Nemzetben (1884. 
Az ipartörvény revisiója, 1889. A valuta-
rendezés kérdése, 6 czikk. 1890. Mun-
kás-törvényhozás, 5 czikk), a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1887. Bünügy-statisz-
tikai tanulmányok. 1890. A halálra Ítél-
tek életviszonyairól), a Politikai Szem-
lében (1892. A jövedelmi adó kérdéséhez), 
a Neue Freie Presseben, az Augsburger 
Alig. Zeitungban (1878. Frankreichs Ern-
ten 1815—1878. 1880. Die Tenantfrage 
in England), a Bulletin International de 
Statislique-ben (Róma, 1892. Die Reei-
divität in Ungarn), a Transactions of the 
seventh international Congress of hygiene 
and demography ban (London, Remar-
ques sur les periodes d'observation dans 
les recherches demographiques). A fel-
soroltakon kívül még sok czikket irt a 
következő lapokba és folyóiratokba : Jog, 
Közigazgatási Lapok, M. Tanügy, Közép-
iskolai Tanáregylet Közlönye, Vasúti Köz-
löny, a Hét, Magyarország és a Nagy-

világ, Hon. Pesti Napló. Magyarország. 
Nemzeti Hirlap. Budapesti Hirlap. Köz-
éi dek, Nagyvárad, Győri Közlöny, Bács-
ka, Unsere Zeit (Lipcse), Ausland (Stutt-
gart). Jenaer Literatur Zeitung, Cen-

1 tralblatt für Eisenbahnen (Bécs). Wiener 
Abendpost. Deutscher Ökonomist (Berlin), 
Sociale Correspondenz (Dresden). Presse 

! (Bécs), Ungarischer Lloyd, Volkswirt-
schaftliche Presse, Ungarischer Aktionär, 
Temesvarer Zeitung sat. — Szerkeszti 
a Pallas Nagy Lexikon közgazdasági 
részét; állandó főmunkatársa a Zeitschrift 
für Geschichte und Literatur der Staats-
wissenschaften nek és munkatársaa Hand-

1 Wörterbuch für Staatswissenschaften cz. 
nagy vállalatnak. — Munkái: I. A so-
Cialis kérdésről. Nemzetgazdasági tanul-
mányok, Pest. 1870. (Lugossy Béla név-
vel.) — 2. Bibliographie zur Geschichte 

; der Nationalökonomie. U.ott. 1871. — 3. A 
munkásmozgalom legújabb iránya. U. 

I ott. 1873. (Németül is megjelent.) — 4. 
Volkswirtschaftliche Beobachtungen 
über die Weltausstellung in Wien (Külön-
lenyomat a P. Lloydból.) — 5. A nem-
zetgazdasági eszmék ujabb fejlődése. 

\ Bpest. 1874. — 6. Ungarns Handelsbi-
lanz und Wirtschaftspolitik U. ott, 1876. 
(Különny. a P Lloydból)— 7. Das statis-
tische Bureau der Hauptstadt Budapest. 
Bericht an den IX. internationalen Kon-
gress. U.ott, 1876. (K. ny.a P. Lloydból.) — 
8. A nemzetgazdaságtan néhány alap-
kérdései. Bpest, 1877. (Ford.) — 9. Buda-
pesti adótanulmányok U. ott, 1877. 
(Budapest főváros statiszt. hivalalának 
Közleményei XIII.) — 10. Bevezetés a 
gazdaság történetébe. U. ott, 1878. (Né-
metül is megjelent.) — 11. Takarék-
pénztáraink reformja U. ott, 18 <9. (A 
Llovdtársulat által kitüntetett pályanyer-
tes dolgozat.) — 12. A nemzetgazda-
ságtan és módszere s a társadalmi ku-
tatás nehézségei. U. ott. 1880. (Értekezés 
a társad tud. köréből VI. 6.) — 13. A 
gazdaság morphologiája. U, ott, 1881. 
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(Különny. a keresk. ifjak Évkönyvéből.) 
— 14. Der Einfluss von billigen und 
theueren Zeiten auf die Sterblichkeit. 
Jena, 1880. — 15. Adalékok a nemzet-
gazdaságtan történetéhez. Bpest, 1881. 
— 16. Cautelen bei Anwendung der 
statistischen Methode. Wien, 1881. (Kü-
lönnyomat a Stat. Monatsschriftből.) — 
17. Adalékok a papirpénz történetéhez. 
Bpest, 1882. (Értekezések a nemzetgazda-
ságtan és statisztika köréből I. 1.) — 18. 
A nemzetgazdaságtan és pénzügytan 
kézikönyve. U. ott, 1882. (2. kiadás. U. 
ott, 1885.) — 19. Értekezések az angol 
és franczia nemzetgazdaságtan köréből. 
Foville, Giffen, Cliffe-Leslie, Bagehot, Stan-
ley, Jevons, Syme, Cairnes után fordította, 
átdolgozta és jegyzetekkel ellátta. U. ott, 
1882. — 20. Statisztikai tanulmányok 
a gabonaárak hullámzásairól a XIX. 
században és a gabonadrágaságok hatá-
sairól. Eredeti adatok alapján. U. ott, 
1882. — 21. Aduiékok a papirpénz tör-
ténetéhez és statisztikájához. U. ott, 1882. 
(Értekezések a nemzetgazdaságtan és 
statisztika köréből I. 1.) — 22. Papir-
valuta és agio. U. ott, 1883. (Az aka-
démia által a Dóra-díjjal kitüntetett pá-
lyamű.) — 23. Nemzetgazdasági és sta-
tisztikai Évkönyv. A m. tudom, aka-
démia megbízásából. U. ott, 1883. — 24. 
Városaink és a városi lakosság élet-
viszonyai az utolsó népszámlálás alapján. 
U. ott, 1884. (Értekezések a nemzetgazda-
ságtan és statisztika köréből II. 3.) — 

25. Magyarország statisztikája össze-
hasonlítva egyébb államokkal, különös 
tekintettel Ausztriára. U. ott, 1885. — 
26. A bűnügy statisztikája. Sociologiai 
tanulmányok. U. ott, 1889. — 27. Az 
angol egyetemekés a munkásügy külö-
nös tekintettel Toynbee-Hallra.U.ott, 1892. 
(Különlenyomat a Budapesti Szemléből). 
— 28. A társadalmi gazdaságtan. 
(Nemzetgazdaságtan.) I. kötet. A társa-
dalmi gazdaságtan elemei. U. ott, 1893. 
(Ism. Bud. Szemle.) Munkái és czikkei 

1881-ig Weisz Béla névvel jelentek meg. 
— Emlékiratokat készített a vasúti sta-
tisztikáról, a IX. nemzetközi statisztikai 
kongressus megbízásából (1876.); az 
osztrák-magyar keresk. és vámszerződés-
ről, báró Simonyi kereskedelmi miniszter 
megbízásából (1877.); a tiroli gabona-
árakról (1877.), az áruforgalmi statisz-
tika újjászervezéséről (1878.), a konzu-
látusi ügy szervezéséről (1880.), mind a 
hármat a budapesti keresk. és iparka-
mara megbízásából; az ipartörvény revi-
siójáról (1881.), a keresk. csarnok meg-
bízásából ; a hitbizományokról (1890.) 
és az igazságügyi statisztika szervezéséről 
(1892.), Szilágyi Dezső igazságügyi mi-
niszter megbízásából. Egyéb munkálatok : 
Beszéd a vasutak államosításáról (a köz-
gazdasági kongressus tárgyalásai 1869.); 
beszéd az iparszervezetről (Iparügyi en-
quéte tárgyalásai 1881.); beszéd a 
mezőgazdasági hitelről (a nemzetközi 
gazdakongressus tárgyalásai 1886.); be-
széd a valuta-szabályozás ügyében (a 
valuta enquéte tárgyalásai 1892.) — Szer-
kesztette 1883—86-ig a Budapesti Szemle 
nemzetgazdasági és statisztikai részét; 
az Értekezéseket a nemzetgazdaságtan 
és statisztika köréből 1882-től és a ke-
reskedelmi műszótárt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 1881— 
1892. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. — 
Figyelő X I I I . 106. — 31. Akadémiai Értesítő 
1882—83. 1893. — Bozóky, N a g y v á r a d i k i r . 
Akadémia százados mú l t j a . Bpes t , 1889. 92. 
1. — Budapesti k. m. tud.-egyetem tanárainak 
irodalmi m u n k á s s á g a . B p e s t , 1891. 11. 1. - -
M. Szalon 1891. a r c z k . — Pesti Napló 1892. 171. 
sz. — Cossa. hitroduzione a l lo s t u d i o de l l ' e co -
no in ia p o l i t i c a M i l a n o , 1892. — 31. Géniusz 
1893. 27. SZ. a r c z k . — Corvina 1893. 14. sz . 
és önéletrajzi ada tok . 
Földes Géza, községi iskola-tanító és 

hírlapíró, szül. 1857. nov. 15. Dálnokon 
Háromszékmegyében ; tanulmányait a 
székelyudvarhelyi ev. ref. kollégiumban 
kezdette s mint VII. osztályú tanuló, a 
székely-keresztúri állami tanítóképzőben 
magán úton elemi iskolai tanítói ok-

21. ív sajtó alá adatott 1S93. decz. 12. 
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levelet nyert; a nagy-enyedi Bethlen-
főiskolában érettségi vizsgát tett. A buda-
pesti egyetemen a magyar nyelv és iro-
dalmi előadásokat hallgatta; a budai 
paedagogiumban pedig a nyelv- és tör-
ténettudományi szakcsoportból polgári is-
kolai vizsgát tett. 1878. szept. 24. Nagy-
Borosnyó (Háromszékm.) megválasztotta 
a községi iskolájához igazgató-tanítóvá, 
1891-ben pedig Budapest tanácsa köz-
ségi iskola-tanítóvá. — Czikkei és érte-
kezései 1878-tól a Székely Nemzetben, 
Háromszékben és több tanügyi lapban, 
így a Néptanítók Lapjában (1891. Falusi 
iskolák és tanszerek) sat. jelentek meg. 
1891-től 1892. márcziusig az Ország-Vi-
lág segédszerkesztője volt; ez idő alatt 
a Magyar Hírlapban jelentek meg főkép 
tanügyi czikkei, melyek közül többeket 
a paedagogiai lapok is (M. Paedag. Szemle, 
Tanítók Szava, Yasvármegyei Tanügy) 
és a Pesti Napló is (Jámbor óhajtások 
cz.) átvettek. 1893-ban a Magyar Hirlap 
belső munkatársai közé lépett és ott a 
Tanügy rovat szerkesztésében osztozott 
Benedek Elekkel. A szépirodalom terén 
főkép humorisztikus tárczákat irt és tár-
gyát a népéletből vagy a vidéki tanítói 
életből vette. Az ifjúsági irodalom körébe 
tartozó művei: apró gyermek-történetek, 
ilyenek A koldus árvája, elbeszélés, A 
hívatlan vendég (Kis Világ, a M. Hirlap 
képes gyermek lapja 1893.), Az Örkövy 
Károly otthona, elb. (Az én Újságom 1893.) 
és a Kis Világba hetenként irt czikkei. 
A most alakult Nemzeti Iskola cz. tan-
ügyi lapnak is segédszerkesztője ; ennek 
a mutatványszámába irta : Huszonöt év 
után cz. nagyobb czikket. — Munkái. 
1. Dinka és Darinka. Elbeszélés. Bpest, 
1893. — 2. A beszélő arany. Elbeszélés. 
U. ott, 1893. — 3. Szibériai képek. U. 
ott, 1893. (A Kis Könyvtár pályázatán 
300 koronával jutalmazott földrajzi 
munka.) Mind a három a Kis Könyvtár 
cz. gyűjteményben jelent meg. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

Földes Gyula (guthori), ügyvéd, F. 
Joakim Pozsonvmegve főadószedője és 
tejfalusi Sidó Anna fia, szül. 1829. okt. 17. 
Csukár-Pákán (pozsonym. Csallóközben); 
a gymnasium négy osztályát Pozsony-
ban, a rhetorikát és poézist Nagy-Szom-
batban, a bölcseletet és jogot Pozsony-
ban végezte. 1848. júl. ügyvédi gyakor-
latra ment; szept. 3. a Pozsonymegyében 

I fölállított önkéntesek soraiba, innét okt. 
7. a 15. honvéd-zászlóaljba lépett és át-
küzdvén a szabadságharczot, 1849. aug. 
13. tette le a fegyvert. Aradon besoroz-
ták az osztrák seregbe, de mint kolerás-
beteg kórházba került, honnét felgyógyu-
lása után Mező-Kovácsházára vonult és 
1850. deczemberig a csanádmegyei pusz-
tákon és Simándon lappangott, mikor 
szüleinek végre sikerült részére certifi-
catot szerezni melvlyel a szülei házhoz 
visszatérhetett. 1852-ben Botló József 
uradalmi ügyészhez ment további gya-
korlatra. Botló a felakasztott br. Jeszenák 
János özvegyének, gr. Forgách Aloiziának 
is ügyésze volt és e minőségben a meg-
gyilkoltjavainak lefoglalásakor az utczára 
dobott családi levéltár rendezését bizta 
segédére; a munka végezte után báró 
Jeszenákné elismerésül Földest titká-
rává, a íiscussal és unokatestvéreivel 
folytatott pereiben pedig jogtanácsosává 
tette; 1861-ig vezette a báróné ügyeit 
Újlakon (Nyitram.), mikor Pozsonymegye 
megválasztotta első aljegyzővé s a gaz-
dasági egylet titkárává. 1862-ben letette 
az ügyvédi vizsgát. 1867-ben Pozsony-
megyénél törvényszéki biró lett s e tiszt-
séget az államosításig viselte, mikor a 
pozsonyi kir. törvényszékhez biróvá ne-
veztetett ki. Ez időben volt a pártélet 
legnagyobb hullámzásban és az országa 
függetlenségeért küzdő F. nem tudta el-
viselni az elnök tűszurásait, lemondott 
hivataláról és megalapította Pozsonyban 
pártja számára az első ellenzéki német 
lapot, a Westungarischer Grenzbotet (1872. 
máj. 1.) és szerkesztette decz. 14-ig, mi-

22 
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dőn azt Simonyi Iván tőle átvette. A Po-
zsony vármegyei s városi egyesült bal-
oldali ellenzék megválasztotta elnökévé, 
s ezen tisztét a fusióig vitte. Pozsony-
megye törvényhatósági bizottságának a 
létesítés óta tagja; ennek ingyenes köz-
gazdasági előadója volt, míg a kormány-
tól függő fizetéses előadókat nem siste-
matizálták. 1881-ben a duna-szerdahelvi 
kerület megválasztotta országgyűlési kép 
viselővé s a kerületet 1883-ig képviselte. 
Felszólalásaiból a Dunaszabályozásra vo-
natkozó a Közgazdasági Érdekekben meg-
jelent. 1888-ban a felső-csallóközi ármen-
tesítési társaság választotta meg igazgató-
jává. — Az 50-es és 60-as években a 
Gazdasági Lapokba irt több czikket, igy 
a bérrendszerről is. A 60-as években a 
Pressburger Zeitungban jelentek meg 
polemikus vezérczikkei. különösen a ki-
egyezési tárgyalások alatt. — Szerkesz-
tette a pozsonymegyei gazdasági egylet 
Évkönyveit 1861-től dr. Czilchert Róbert 
alelnökkel. 1879-től egyedül; 1888 óta 
pedig az egyesülettől az Évkönyvek he-
lyett kiadott Gazdasági Értesítőt. 1888 óta 
egyidejűleg évről-évre szerkeszti a felső-
csallóközi ármentesítő társaság Jelenté-
seit. — Kéziratban van a 15. honvéd-
zászlóalj három első századának króni-
kája. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és R e p e r t ó r i u m a . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k . — ö n é l e t r . a d a t o k . 

Földes János, kir. törvényszéki biró* 
szül. 1846. nov. 20. Kovácsházán Csanád-
megyében ; ügyvéd, királyi törvényszéki 
jegyző, majd aljárásbiró lett és jelenleg 
törvénybiró Aradon. — Arad elnevezé-
séről irt az Alföld-be s e czikkét nagyobb 
tanulmánynvá kidolgozta s ebből egyes 
részeket közölt Lakatos. Arad története 
I. kötetében. A hunnok és a hunn sze-
mélynevek cz. czikke az Ethnographiá-
ban (1890.) — Munkája: A teremtés. 
Ugor-magyar hitrege. Arad. 1880. (Ebben 
a legősibb finn, ugor és magyar hitregé-
ket dolgozta fel a Kalevalában használt 

nyolcz szótagos és előrimes [alliterátiós] 
versekben.) 

lakatos Ottó, Arad t ö r t é n e t e I I I . 50. 1. és 
ö n é l e t r a j z i a d a t o k . / 

Földes (Fuchs) János. m. kir. főerdész. 
I ősei Németországból a mult század kö-
zepén Schwarzwaldból szakadtak Tolna-

| megyébe; szül. 1852. máj. 17. Hideg-
kúton Tolnamegyében, hol atyja Fuchs 
János Apponyi József gróf uradalmában 
főerdész volt; középiskolai tanulmányait 
1864—68-ig a sár-szent-lőrinczi ág. ev. al-
gymnasiumban kezdette, hol Lehr Albert 
megkedveltette vele a magyar költészetet, 
különösen Arany költeményeit. A zárvizs-
gán saját költeményét : Az elhagyatott, 
szavalta, mely a soprori Bimbófüzérben 
megjelent; ugyanott jelent meg Lehr 
Zsigmond halálára cz. ódája 1872-ben. 
Az 5. és 6. osztályt Sopronban végezte ; 
1870-ben Pozsonyba ment, hol 1872-ben 
érettségi vizsgát tett. Itten Gáspár Imre 
s mások társaságában a pánszláv tanulók 
törekvései ellen, megalakították a Magyar-
szövetséget, mely előfutárja volt a magya-
rító Toldy-körnek. Kétszer (1871 és 72-ben) 
nyerte meg a Káldi-féle önképzőköri 50 
frtos jutalomdijat: Az emberiség és vallás 
koronkénti fejlődése, és Krisztusról, annak 
élete és működése czímű dolgozataival 
(utóbbi megjelent a soproni Bimbófüzér-
ben 1873-ban ; ugyanitt jelent meg három 
költeménye). 1872—73. Sopronban hall-
gatta a theologiát. 1873 őszén 300 frtnyi 
állami ösztöndíjjal Selmeczre ment az 
erdészeti akadémiára s ezentúl kizárólag 
a természettudományokkal foglalkozott. 
1876-ban Beszterczebányára nevezték ki 
erdőgyakornoknak; 1878. nov. államvizs-
gát tett. Családi nevét 1884-ben, mielőtt 
Szeged-Királyhalmára az erdő-őri szak-

! iskolához ment tanárnak, változtatta 
Földes-re. Jelenleg cs. és kir. főerdész Né-
met-Palánkán Bácsmegyében. — Czikkei, 
melyek nagyobbrészt az erdészetre vo-
natkoznak, a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg : Tolna-
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megyei Közlöny (1875. Az erdők fon-
tosságáról ; ezen czikk következtében 
a kopár helyek Tolnamegyében részben 
befásíttattak); Erdészeti Lapok (1878. 
A magv. kir. erdőgyakornokok gyakor-
lati kiképeztetése. 1879. Az erdészet 
-és bányászat közti viszony, tekintettel a 
beszterczei m. kir. jószágigazgatóság kerü-
letére, Az ákácz talajigényének felderíté-
séhez, 1880. A kőrisfa sinlésének kérdé-
séhez, 1881. A fatörzsek görbeségének 
oka, 1883. A kőrismag csirázóképessége, 
A tölgyállabok gyérítése a lippai erdő-
gondnokságban. 1885. A szelíd geszte-
nyéről. A királyhalmi erdőőri szakiskola 
erdei munkálatainál gyűjtött tapasztalati 
adatok, A szeged - királyhalmi erdőőri 
-szakiskola, 1885. évi tanulmányútja és a 
szakiskola ismertetője az országos kiállí-
tás részére. 1887. A csemeték csomago-
lásáról, Ujabb adatok a platán-mag veté-
séhez, Kerüli-e az ákácz az agyagtalajt, 
1888. A szerémi vagy későn virító tölgy 
•és a Quercus hiemalis Stev.. 1890. Mikor 
kel a kőrisfa magja ? 1891. A poczkok 
és egerek pusztításai 1890-ben. A késői 
tölgy növekedési viszonyai, összehason-
lítva a kocsános tölgvgyel, a meteoro-
logiai adatok felhasználásával, 1892. A 
kései tölgy megfigyelése 1892. tavaszán, 
A denevérekről, A II. nemzetközi madár-
tani congressus főjelentése, A nemes 
fűzek telepítése s hasznositása és vidéki 
levelek), Vadászlap (1891. Vadász élmé-
nyek, Tavaszi madárhangok. A palánkai 
kincstári vadászterület leirása, Utóhang 
az ornithologiai congressushoz. Egy és 
más a kutyákról, Egy különös kaland a 
gulyával. Érdekes adat a héja természet-
rajzához, Tanulékony vaddisznó, Róka 
helyett kalap, A héja és róka csínyei, A 
vadászok ellen, 1892. II. József császár 
vadászati rendszabálya Magyarország ré-
szére 1786 ban, Egy szál luczfenyő tör-
ténete, Farkashirek, Visszaemlékezések 
a Bedő-jubileum alkalmából, Böngészet 
-a vadászat terén, 1893. Idei nyul-vadá-

szataink. Az erdő- s vadállomány Home-
ros idejében), Természettudományi Köz-
löny (1891. A romaniai magyar tölgy). 
— Kéziratban : A legelőerdők berende-
zése. okszerű kezelése, használata s fel-
újítása 65 ív. 

Önéle t ra jz i ada tok . 
Földesi János, bölcseleti doktor, Jézus-

társasági áldozó-pap; 1719-ben Nagyszom-
batban I. éves novitilus volt és azóta 
több helyen, u. m. Egerben (1751—53.), 
Budán (1755.), Kolozsvárt (1756—57.), 
Kassán (1758-59.), ismét Egerben(1760.), 
Lőcsén (1761.), Szepesváralján (1762.), 
Nagyszombatban (1763—1868.j, végre a 

j rend föloszlatásaig (1773.) Lőcsén mű-
ködött, mint hitszónok, a növendékek 
főnöke s könyvtárnok. — Munkái: 1. 
Affectus musarum Cassoviensium occa-
sione Mártis Európám venantis f u s i . . . 
anno 1736. Cassoviae. (Stoeger br. Splényi 
József jezsuitának tulajdonítja.) — 2. 
Gontinuatio Cosmographiae philoso-
phicae descriptionis mundi. U. ott. 1737. 

Catalogus Societatis Jesu 1719—20. 1751—72. 
— De Backer-Sommervogel, Bibl iothéque de 
la Compagnie de J e sus . Bibl iographie I I I . 822. 

Földesi Joachim, polgári iskolai tanár, 
trencsénmegyei származású ; atyja köz-
ségi tanító volt; F. Bielitzben és Brünn-
ben látogatta a reáliskolát és Budapes-
ten végezte a tanítóképzőt. 1862—72-ig 
a tatai községi iskolában működött; ezen 
idő alatt a tanképesítést a polgári s reál-
iskolákra megszerezvén, 1872 óta a buda-
pesti polgári s kereskedelmi iskolában 
(jelenleg az V. kerületben) tanít. — Mun-
kája : Wie sollen wir unsere Mädchen 
erziehen? Am 11. April 1890. in der 
Freimaurer-Loge «Haladás». Bpest. (Jöve-
delmét a szünidei gyermektelepnek aján-
dékozta.) Még több német felolvasást 
tartott a szabadkőműves páholyban. 

Horváth Ignáez Könyvésze te 1890. és önélet-
r a j z i a d a t o k . 
Földi Ferencz. — Munkája: Erkölcs-

könyvecske. íródott a pallérozottabb rend-
béli gyermekeknek hasznokra. Fordító-

22* 
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dott németből Kampe I. A. után. Komá-
rom és Poson, 1789. (Ugyanaz Nagy-
szombat, 1790. és Pozsony, 1828.) 

Kiss Áron, M. Népiskola i T a n i t á s Tör té -
nete . Bpest , 1881. 107. 109. 1. — Petrik Bibi. 

Földy Géza. hirlapiró, dr. F. János 
kir. tanácsos, jogakadémiai tanár és Lé-
pesy Ilona fia, szül. 1846. nov. 17. Nagy-
váradon ; tanulmányait Iglón kezdte s 
atyjának vezetése alatt otthon folytatta. 
— Hirlapirói működését a 60-as évek 
derekán a Török János által szerkesz-
tett Pesti Hirnöknél kezdte meg. majd a 
Pálffy Albert Esti Lapjánál folytatta ; 
azután a Rákosi Jenő Reformjának volt 
közgazdasági rovatvezetője (1869. decz. 
15-től a lap megszűntéig 1875. jún. 16-ig); 
ez időközben maga is szerkesztette a 
Heti Krónika cz. politikai hetilapot (1872. 
jan. 3-tól febr. 28 ig); főmunkatársa volt 
az Ágai Adolf Magyarország és Nagy-
világ-jának. Toldy Istvánnal együtt szer-
kesztette a Nemzeti Hírlapot (1874. decz. 
24-től 1879. jún. 30-ig). 1879-től 1892 
végéig a Fővárosi Lapoknak volt főmun-
katársa ; 1893 elejétől pedig a Budapesti 
Közlöny hivatalos lap szerkesztő-helyet-
tese. A különböző lapokba számos élet-
rajzot, tárczát, vezér- és szakczikket irt. 
Mivelője az ifjúsági irodalomnak is, igy 
a Kis Lapnak megalapítása (1871. ápr. 1.) 
óta dolgozótársa. A Pesti Naplóba (1868. 
esti kiadás 13. és köv. sz. Olmücz és 
Josefstadt, egy fogoly naplója nyomán. 
1872. 158. 159. sz. Munkások nemzetközi 
szövetsége sat.) czikkeket irt. — Munkái: 
1. Buda haldia. Irta Arany János. Pest, 
1864. Kritika. (Különnyomat a Pesti Hír-
nökből, névtelenül.) — 2. Lothair. Re-
gény. Disraely B. (lord Beaconsfield) után 
az angol eredetiből ford. Pest, 1871. Két 
kötet. (2. kiadás. Bpest, 1878.) — Név-
telenül több ifjúsági kötetet irt 1887-től 
1892-ig. — Szerkesztette az Athenaeum 
Nagy képes Naptárát 1894-re. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — S. Könyvészet 1878. 
és öné le t ra jz i ada tok . 

Földi János, orvosdoktor, szül. 1755. 
decz.21. SzalontánBiharmegyében; anyját 
születése után elvesztvén, egy rossz mos-
toha keze alá került, és igy, atyját is 
négy éves korában elvesztvén, árván és 
nagy szükségben tengette gyermek- és 
ifjúkorát, úgy, hogy a helybeli iskolát is 
csak mint a tanító famulusa s mint curá-
tor vagy is társai felvigyázója, látogat-
hatta. Azonban képessége és szorgalma 
által annyi jóakarót szerzett magának 
az ev. ref. egyháznál, hogy 16 éves korá-
ban ott helyben altanítóvá lett és 1773. 
ápr. 24. Debreczenben a felsőbb osztá-
lyokba iratkozott be. Innen azonban, pá-
lyája negyedik évében, kénytelen volt 
rektorságot vállalni Bárándon, hogy né-
hány ott félre tett forinttal 1778. márcz. 
25. Debreczenben ismét folytathassa ta-
nulmányait. 1781-ben bevégezte a kollé-
giumi pályát és a jövedelmes halasi 
rektorságot fogadta el, hol annyit taka-
ríthatott meg, hogy az orvosi szakot vá-
lasztván 1784-ben az egyetemre fölme-
hetett. 1788-ban orvosdoktor lett és el-
nyerte a Szatmár városi rendes orvosi 
helyet, mely lehetővé tette a híres Wesz-
prémi István legifjabb leányával Julian-
nával 1790-ben kötött házasságát is. 1791-
ben a hajdú-kerületi rendes-orvosi állo-
mást nyerte el és Hadházára tette át 
lakását. Mindinkább súlyosodó mellbe-
tegsége, melyhez hitvesének hűtlenségé-
ből származott fájdalma s végre három 
fia közöl a sokat ígérő elsőszülöttnek 
egyetlen vigaszának halála járult, kevés 
napokkal erre ő is meghalt 1801. ápr. 
6. Hadházán, Emlékezetét 1847-ben egy 
kegyeleti ünnep újította meg. t. i. ez évi 
ápr. 6. a hadházi temetőben, számos ha-
zafi jelenlétében nők akáczot ültettek 
sírja négy sarkára, mire Nagy Gábor, a 
hajdúkerület akkori főkapitánya, beszé-
det mondott s Lugossy debreczeni tanár 
Földiről, mint nyelvész és természettudós-
ról értekezett, végül pedig Garaynak egy 
alkalmi kőkeménye s Toldy beszéde F. 
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szépirodalmi hatásáról olvastatott fel. — 
Alapítója volt az első népies iskola egy 
töredékének, a debreczeni-körnek, mely 
átmenetet képezett az új iskolához. Nagy 
befolyása volt mult századbeli nyelvé-
szetünkre is, de nem birt e részben a 
kellő tudományos alappal; midőn Görög 
és Kerekes, a Hadi Történetek szerkesztői, 
1789-ben jutalmat tűztek ki egy magyar 
nyelvtanra, F. egész lélekkel hozzá lá-
tott egy ilyennek készítéséhez, s bár a 
jutalomra az ő műve sem érdemesítte-
tett és az öt pályamunkából a pálya-
birák egy hatodikat dolgoztak, az úgy-
nevezett debreczeni nagy grammatikát 
1795-ben : nagyobb részét a tartalomnak 
•csakugyan Földié nyújtotta. Szépműtani 
s költészeti dolgozatai megjelentek a M. 
IVIúsában (1787. A magyar versekről, és 
költeményei, így Reland Adorján Gala-
teája 13 elegiában), Mindenes Gyűjte-
ményben. Orpheusban és M. Múzeumban 
(1787—92. lyrai versei többnyire Ana-
creon, Horatius, Catullus után szabadon 
dolgozva és Lucinda énekes játéka Gel-
lert után, az első jó dalszöveg nyelvün-
kön ; eredetije: Das Orakel, 1/47.), a M. 
Hírmondóban (1792. II. 905. 1. Elmélke-
dés a zsidó versírásról.) — Munkái: 1. 
Rövid kritika és rajzolat a magyar 
füvésztudományról. Bécs, 1793. (Mely-
ben az addigi növénytani nyelvet bírálat 
alá veszi s azon törvényeket fejtegeti, 
melyek szerint a tudományos műnyelv 
megállapítható; egyszersmind felkéri a 
hazafiakat, hogy a vidékeiken szokásos 
növényneveket vele közöljék. IJjra kiadta 
Székelyhidy Viktor a Gyakorlati Mező-
gazdában 1888. Ezen munkájáért a jenai 
természetvizsgáló társaság 1794. szept. 
21. kelt rézmetszetű oklevéllel tisztelet-
beli tagjai sorába választotta.) — 2. Ter-
mészeti história a Linné systemája sze-
rént. 1. csomó. Az állatok országa. Po-
zsony, 1801. (Ism. Annalen der Oesterr. 
Literatur 1802. 1. sz. A növénytant már 
nem ő, hanem teljesen az ő módja sze-

rént alkotva meg a műnyelvet Diószegi 
és Fazekas adták ki.) — Levelei Kazinczy 
Ferenczhez. Pest, 1788. okt. 2., Szatmár, 
1789. febr. 5., márcz. 20., máj. 16., 19., 
aug. 1., 25.. nov. 17., decz. 29., 1790. 
jún. 23., szept. 17., nov. 21.. 1791. febr. 
5., márcz. 9., máj. 20., jún. 4.. 11., 18., 
decz. 24., kelet n., 1792. aug 10., 1793. 
aug. 12. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
l. II.); Takács Józsefhez, Hadház. 1799. 
jan. 25. (Zalai Közlöny 1882. 13—15. 
sz.) — Kéziratai: A természet tudománya, 
4-r. 78 lap, Értekezése a magyar vers-
írás-, példabeszédek- ós közmondásokról 
1801., Saját sírirata s némely észrevé-
telei a debreczeni grammatikára 1801. 
4-r. 4 lap. — Névaláírása : Hebe 1826. 
mellékletén. 

Orpheus 1790. I . 83. 1. — Révai, P l a n u m 72. 
1. — J f . Hírmondó 1795. I . 15. 16. SZ. — 31. 
Kurir 1801. 58G. 1. — Zeitschrift v o n u n d f ü r 
Ungern 1«02. I. 135. 1. VI. 1804. 115. 1. — 
Annalen der Oesterr. Literatur 1802. I . SZ. I l l -
t e l l i g e n z b l a t t . — Orvosi és Gazdasági Tudósí-
tások. P o z s o n y , 1803. 3. SZ. — Szépirodalmi 
Szemle 1847. I . 15. sz. (Toldy beszéde.) 18. 
sz. — Hanák, Az á l la t tan tör ténete. P e s t , 
1849. 75. 1. — Toldy Ferencz, M . K ö l t é s z e t 
T ö r t é n e t e . Pest., 1867. és Összegyűj tö t t Mun-
k á i I I I . (Életrajza.) V. Beszéde s í r j áná l 1817. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I—V. 
XVIII . — Századunk 1869. 261. sz. (Vajda 
Viktor . ) — Sárrét 1876. 16. sz. ( E m l é k ü n n e p e 
Hadházán . ) — Ellenőr 1876. 70. sz. (Ünne-
pély.) — Takáts Sándor, Pé te r i T a k á t s József 
B p e s t , 1890. 105. 106. 1. — Beöthy Zsolt, M . 
Nemze t i I roda lom Tör t . I smer te tése I. — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I — I I I . — Iroda-
lomtörténeti Közlemények 1891. é s B a k ó c z i 
J á n o s szives közlése (a debreczeni fő iskola i 
j e g y z ö k ö n y v e k b ő l . ) 

Földi János, a debreczeni ev. ref 
kollégium pénztárnoka, szül. 1778. jan. 
21. vagy 22. Öcsödön (Békésm.), Debre-
czenben végezte iskoláit; 1811-ben pol-
gári esküdt és a kollégium gazdája volt; 
még 18ä6-ban is városi esküdt; későbben 
a debreczeni kollégium pénztárnoka ha-
láláig, mely 1854. decz. 23. történt. 
Egész életét Debreczenben városi és kol-
légiumi hivatalban töltötte. A természet-
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tudós Földi Jánossal semmiféle össze-
köttetésben nem volt. Fiú utódai nem 
maradtak. — A vízzel való gyógyítás-
módnak, a cholera, rheumatismus és 
grippe gyógyításának nagy műkedvelője 
volt; kézirataiban sok ide vonatkozó 
értekezés van. Mindenek felett kitűnő 
botanikus volt, kivált gyakorlatban. Ál-
talában az öreget ezermesternek tartot-
ták, a kik ismerték. Egyik kéziratának 
jegyzetében említi, hogy mennyire örül, 
hogy Németországban valami Priesznicz 
úr szinte vízzel gyógyít, a mit ő mái-
régen alkalmazott (még állatokra is, a 
mint ismerősei mondták), de magára is, 
és ismerőseinek ajánlgatott. Kéziratai 
egy debreczeni ügyvédnél vannak. Czik-
kei a Hasznos Mulatságokban (1836. 
Természetes orvoslása a meghűlésnek s 
ezek között Grippének és cholerának, 
1837. Debreczenből. sat.), még előbb is 
kiadta czikkeit, melyeket Zilahy Sámuel 
bírált részben névtelenül. — Munkája : 
A technogonometriára tartozó szám-
vetésrőlvagy az épületek és más testek 
mérésében előforduló számvetésről. Deb-
reczen, 1820. 

Petrik B i b l i o g r a p h i á j a és Gé re s i K á l m á n 
szives közlése . 

Földy (Neupauer) János, jogi doktor, 
kir. tanácsos és jogakadémiai tanár ; 
szül. 1811. márczius 3. Szepes-Váralján ; 
gymnasiumi tanulmányait Lőcsén, a jogot 
Kassán végezte, mint szegénysorsú ifjú, 
egészen a saját erejére utalva, mert aty-
ját az 1831. kolera ragadta el. 1834-ben 
ügyvéddé esküdött fel Pozsonyban ; az-
után öt évig Pesten dolgozott ügyvédek 
mellett, míg 1839 ben a nagyváradi aka-
démiához jogtanárrá neveztetett ki. Mint 
Biharmegye táblabírája élénk részt vett 
az akkori szabadelvű párt politikai moz-
galmaiban. Az ifjúságot hazafias érzü-
letre, folytonos művelődésre és önkép-
zésre serkentette s ugyancsak ő vetette 
meg alapját a most is meglevő akadé-
miai betegsegélyző alaptőkének; ő volt 

I a legelsők egyike, a ki előadásánál a 
j latin nyelvet a magyarral cserélte föl 

Midőn Fogarassy Mihály cz. püspök és 
aligazgató Nagyváradról eltávozott« ő 
neveztetett ki helyettes aligazgatóvá. 1848 
ban német hangzású nevét Földyre vál-
toztatta. A szabadságharcz alatt a Nagy-
váradon alakított vésztörvényszék bírája 
volt, ezért a világosi fegyverletétel után 

| állásától elmozdíttatott. majd fogságba 
került és 1849. nov. 8. a pesti újépület-
ben kötél általi halálra Ítéltetett; Haynau 
többek között az ő büntetését is kegye-

| lem útján 15 évi vasban töltendő vár-
I fogságra változtatta át. Hetedfélévet töl-
tött Olmüczben és Josefstadtban, 1856-
ban kegyelmet nyert és kiszabadult. Az 
ügyvédségtől is el levén tiltva, mint név-
telen társ ügyvédkedett több évig Kassán, 
Sátoralja-Ujhelyben és Eperjesen, részben 
egykori tanítványai neve alatt és szövet-
ségében, mígnem a Bach-korszak meg-
szűntével előbb Sárosmegye törvényszéki 
birája, majd Pestmegye árvaszéki elnöke. 
1868-ban Biharmegye törvényszéki birája 
lett. A népoktatás újjászervezésének al-
kalmával b. Eötvös József közoktatási 
miniszter kir. tanácsosi ranggal 1869-ben 
Biharmegye tanfelügyelőjévé nevezte ki. 
mely állásában 1875-ig működött és a 
nagyváradi birói államvizsgálati bizott-
ságnak is elnöke volt. 1875-ben nyuga-
lomba vonult és meghalt 1886. nov. 25. 
Budapesten 75 éves korában. — Több 
czikket irt a lapokba, nagyobbrészt név-
telenül, így a Jogtudományi Közlönybe 
(1869. Bot és bilincs). 

Néptanítók l.apja 1869. 433. 1. — 1886 : Fő-
városi Lapok 3 r 7 . Egyetértés 327. s z . Vasárnapi 
Újság 48 . s z . — Bozóky Alajos, ^ N a g y v á r a d i 
kir . A k a d é m i a százados m ú l t j a . Bpest , 1889. 
87. 1. és gyász je len tés . 

Földi János, alreáliskolai tanár, szül. 
1853. nov. 5. Diósdon Fehérmegyében ; 
1880. aug. 21. óta a sümegi községi 
alreáliskolában a történelmet és föld-
rajzot tanítja. — Programmértekezései: 
Stanley középafrikai utazásának ered-



685 Földváry—Földvári 688 

ménye (Sümegi alreáliskola Értesítője j 
1884), Magyarország népességének meg-
alakulása (u. ott, 1888.). 

Sümegi alreáliskola Értesítője 1880—1892 . — j 
Rajner Ferencz, Középiskola i T a n á r i Név-
k ö n y v . Bpest , 1893. 114. 1. 

Földváry Ákos, állami főreáliskolai 
tanár, szül. 1823. okt. 29. Szilas-Bal-' 
háson Veszprémmegyében ; tanulmányait 
a sárospataki ev. ref. kollégiumban vé-
gezte s 1848-ig a jogi pályán különféle i 
állásokat töltött be ; ekkor bonvéd-tűzér 
lett és 1849. máj. 16. honvéd-tűzmester-
ből hadnagy ; a szabadságharczot végig I 
küzdötte ; azután keletre menekült és 26 
évet külföldön tartózkodott. Legtöbb időt 
Párisban töltött. 1874-ben hazájába vissza-
tért és 1875-ben a pécsi főreáliskolánál 
a franczia nyelv helyettes tanára lett; 
a történelemből és franczia nyelvből ta-
nári képesítést nyervén 1879-ben rendes 
tanárnak neveztetett ki. Meghalt 1883. 
aug. 2. Pécsett. — Munkái: 1. Les 
Ancétres d 'Attila. Étude historique sur 
les races scythiques. Páris. 1875. — 
2. Attila elődei. Történelmi tanulmány 
a szittya fajról. Kassa, 1876. 

Közlöny 1849. 108. SZ. — Kertbeny, N a m e n s -
verzeic l in iss U n g a r i s c h e r E m i g r a t i o n . Brüs-
sel und Leipzig, 1804. 15. i. — M. Könyv-
szemle 1876. 146. 1. — Országos Tanáregylet 
Közlönye XVII. 147. 1. (Nekrol.) — Pécsi 
állami m. kir. főreáliskola Értesítője 1884. 20. 1. 
és gyász je len tés . 

Földvári Ambrus, ev. ref. pap Tolnán 
a XVII. század kezdetén, Toldy szerint 
eposz-költő volt. Bod Péter szerint lefor-
dította magyarra Ursinus Zakariás Káte-
kizáczióját, Bukanus Theologiáját, Are-
tius Theologicum examenjét, de hogy 
világ elé bocsátotta volna, annak semmi 
jelét nem látta. 

Bod. M. A thenás 89. 1. — Uj M. iluzeum I . 
1850—51. 336. 1. 
Földváry Elek (bernáthfalvi és föld-

vári), orvosdoktor, F. Endre fia, m. kir. 
állam-rendőrorvos, pestmegyei tisztelet-
beli főorvos, tartalékos cs. és. kir. tűzér-
főorvos és a budapesti egyetemen a tör-

vényszéki orvostannak II. tanársegéde. 
Meghalt 1892. febr. 21. Korfuban (Görög-
ország) 29. évében. — Munkája: Tör-
vényszéki orvosszakértői eljárás. Bpest, 
1889. (2. kiadás. U. ott, 1891.) 

M. Könyvészet 1889. 1891. és gyász j e l en t é s 

Földváry Ferencz (tancsi gróf), birto-
kos. F. Pál és harinai Farkas Sára fia, 
szül. 1700. febr. 14.. nőül vette 1727-ben 
Dobokán lakó káli Kún István egyetlen 
leányát Kún Erzsébetet, kivel a Doboka-
megvei birtokokat kapta. 1755. febr. 15. 
grófi rangra emeltetett. Meghalt 1770. decz. 
12. Neje 1736-ban megőrült és úgy halt 
el 1770. aug. 14 — Munkája : Kesergő 
könyörgések... (Minthogy a m . n. mú-
zeumi példány eltévedt, nem adhatom 
teljes czímét.) 

Földváry Ferencz felett mondott halotti beszé-
dek. Kolozsvár , 1771. (Verestói György , Szat-
már i P a p Mihály és Kis Gergely.) — Nagy 
Iván, Magya ro r szág Családai IV. 232. 233. 1 
és gyász je len tés . 

Földváry Ferencz (tancsi gróf ifjú), 
gr. F. István és gr. Nemes Judit fia, 
előbbinek unokája; megmérgezve halt 
el és csak leányai maradván, benne a 
grófi ág kihalt. — Munkája : Sok há-
borúságok, és kereszt-viselések által gya-
koroltatott ; de már az Istennek orszá-
gában lelkének tellyes nyugodalmára be-
érkezett nyertes pálya-futó, néh. gróf 
Tantsi Földvári Ferencz úr. Irta ifj. 
gr. Földváry Ferencz. Kolozsvár. 1771. 

Nagy Iván. Magya ro r szág Családai IV. 231. 
232. 1. — Petrik B ib l iograph iá ja . 

Földváry Ferencz (földvári és bernáth-
falvi), királyi táblai biró, F. György és 
szandai Sréter Janka fia, szül. 1790. okt. 
6. Szűcsiben Hevesmegyében; 1815-ben 
Hevesmegye alispánja, 1825—26-ban or-
szággyűlési követe s később kir. táblai 
ülnök volt. — Költeményei vannak a 
Szépliteraturai Ajándékban (1826.) és a 
Regélőben (1833—34.). Következő szín-
műveket fordította első előadatásuk sor-
rende szerint a nemzeti színházban Pes-
ten : Nagyravágyó nő, színjáték 5 felv. 
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olaszból (1839. máj. 24.), Olga, a moszk-
vai árva, szomorújáték 5 felv. Barbieri 
után francziából (1841. ápr. 12.), Don 
Alvaro. szomorújáték 5 felv., Don Angel 
de Sauvedra Duqué de Rivas után spa-
nyolból (1842. ápr. 16.). Benkő (M. 
Színvilág) szerint még a Különös törté-
net cz. fordította. — Arczképe rézmet-
szetben 1827-ben jelent meg. 

Honművész 1839. 43. SZ. — Regélő Pesti Divat-
lap 1842. 30 . SZ. — Pesti Hirlap 1842. 206. SZ. 
— Tkewrewk József, M a g y a r o k szüle tésnapja i 
99. 1. és egykorú sz ín lapok. 

Földváry Gábor (földvári és bernáth-
falvi), cs. kir. tanácsos. F. Mihály és 
Szemere Erzsébet fia, szül. 1787. máj. 
11. Domonyban Pestmegyében, 1832-től 
1836-ig Pestmegye alispánja, utóbb fő-
ispáni helyettese. A pesti nemzeti szín-
ház létrejötte körül kiváló és sikeres tevé-
kenységet fejtett k i ; az ő alkotása a bu-
dapesti vakok intézete is. Az első hazai 
takarékpénztár létesítésében Fáy András-
nak buzgó munkatársa volt; 1843—46-ig 
Csongrádmegye főispánja; 1847-ben Pest-
megye administrátora. 1848-ban tassi 
jószágára vonult, hol 1854. máj. 6. meg-
halt. — Czikkei: Úrbéri viszonyok (M. 
Hirlap 1850. 117. sz.), Pest-Soltmegyéből 
(Budapesti Hirlap 1853. 174. sz.) — Mun-
kája : Beszéde Csongrádm. főispáni széke 
elfoglalásakor 1843. tavaszhó 10. Szeged, 
1843. (Öröm innepi beszédek cz.) — Arcz-
képe, rézmetszet Perlaszkától 1837-ben. 
(Másolata a Vasárnapi Újságban 1886.) 

Uj Jl. Múzeum 1854. I . 592. 1. — Nagy Iván, 
Magya ro r szág Családai IV. 229. 230. 1. — 
Vasárnapi Újság 1886. 7. s z . a r c z k . é s n é v -
a lá í rása . — Bayer József. Nemzet i Já téksz ín 
Tör téne te II . és gyász j e l en t é s . 

Földváry István, jogi doktor és ügy-
véd, szül. 1855. jún. 21. Esztergomban, 
hol atyja F. Imre városi árvapénztárnok 
volt; középiskoláit Esztergomban, a jog-
tudományokat Budapesten végezte, hol 
jogi doktori oklevelet nyert. Jelenleg ügy-
véd Esztergomban és a város tiszti fő-
ügyésze. — Lyrai költeménynyel 1874-

ben lépett föl a Családi Körben; azóta 
folytonosan ir a következő lapokba : Fő-
városi Lapok (1875 óta költ., fordított 
beszély Halm Frigyes után és az ábrahám-
falvi Ugron-nemzetségről 1884. 258. sz.). 
Csöndes Órák. Kath. Hetilap, Röpke Ivek, 
Petőfi Társaság Lapja, Magyarország és 
a Nagyvilág. Szünóra, Délibáb, Lányok 
Lapja, Vasárnapi Újság, Uj Idők, Figyelő, 
Nefelejts, Hölgyek Lapja, Nagyvárad). 
Szorgalmas művelője a vallásos költé-
szetnek is; Simor János jubilaeumára 
irt ódája az összes hazai kath. lapokban 
megjelent; az István bácsi által kitűzött 
pályázaton Szent István cz. hvmnusával 
4 arany első pályadíjat nyert. Irt poli-
tikai czikkeket is (P. Napló) és jogiakat 
(Jogtudományi Közlöny 1882. sat.) — 
Munkái: 1. Költemények. Esztergom, 
1878. — 2. A boldogság utján. Ujabb 
költemények. 1878—1890. Bpest, 1891. 
(Ism, M. Szemle. Főv. L., Élet. M. Állam 
103. sz., Bud. Hirlap 223. sz. Budapesti 
Szemle 1893. LXXVI. 176. 1.) — Álneve : 
Fütykös István. 

Gáspár Imre. U j N e m z e d é k 337. 1. — M. 
Könyvészet 1878. 1891. — Zelliger, E s z t e r g o m -
Vármegyei í r ó k 49. 1. — Figyelő XIII . 106.1. 
és önéle t ra jz i ada tok . 

Földvári József, ev. ref. lelkész, F. 
István lelkész és Mocsi Mária fia. szül. 
1766-ban Monoron Pestmegyében; 1782. 
ápr. 25. a debreczeni ref. kollégiumban 
a felső osztályba lépett. 1793. márcz. 
17-től szept. 21-ig főiskolai senior volt; 
1795. okt. 6. Debreczenben megválasz-
tották papnak, mire külföldi egyetemre 
Erlangenbe s Göttingába. ment, honnét 
1796. jan. 6. haza érkezett és az egyház-
megye előtt vizsgát tett, jan. 11. pedig 
elfoglalta papi hivatalát. 1800. okt. 7. 
egyházmegyei tanácsbiró lett. 1803-ban 
a debreczeni egyházmegye esperese lett 
és márcz.-tól 1805. januárig a debreczeni 
ref. főiskolában ideiglenes tanár volt és 
a szentírást magyarázta, e mellett papi 
hivatalát is folytatta. 1809. márcz. 21. 
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egyházmegyei jegyzőnek választatott. 
1813. aug. 17. esperes lett; ezen hiva-
talát 1826. ápr. 24. letette. Meghalt 1830. 
máj. 19. Debreczenben. — Munkái: 1. 
Halotti prédikáczió, melyet mélt. kis-
rhédei Rhédei Lajos úr kedves élete pár-
jának, néh. mélt. Kohándy Kacsándy 
Theresia asszony érdemlett utolsó tisztes-
ségének megadására készített, és elmon-
dott ápr. 15. 1804. Nagy-Várad, 1804. 
— 2. Rövid tanítás, melyei felséges 
királyunknak II. Ferencznek római vá-
lasztott és ausztriai örökös császárnak 
ezen örökös császári méltóságáért a hel-
vecziai vallástételt tartó debreczeni szent 
gyülekezetet Isten eránt való buzgó hálá-
datosságra serkentette szept. 20. 1804. 
Debreczen, 1804. — 3. Rövid tanítás, 
melyei fels. királyné asszonyunknak Mária 
Ludovika ő felségének dicsőségesen lett 
megkoronáztatásáért a helv. vallástételt 
tartó debreczeni szent gyülekezetet Isten 
eránt való buzgó háladatosságra serken-
tette okt. 9. 1808. U. ott. 1808. — 4 
Hazafiúi elmélkedés, melyet ő császári 
kir. felségének Második Ferencznek a 
mi felséges királyunknak buzgó háláda-
tossággal. és mélységes alázatossággal 
való tiszteletére midőn a helv. vallás-
tételt tartó debreczeni sz. gyülekezet az 
ő felsége születésének örvendetes napját 
inneplené készített és elmondott febr. 12. 
1814. U. ott, 1814. — 5. Halotti tanítás. 
melyet néh. boldog emlékezetű Madas 
Mária asszonynak. Berke Péter úr felejt-
hetetlen házas társának utolsó tisztes-
ségére készített. U. ott, 1826. — 6. Ha-
lotti prédikácziók. U. ott, 1832. (Olcsóbb 
kiadás. U. ott, 1847.) — 7. Közönséges 
prédikácziók. U. ott, 1832—34. Két kötet. 
— A «Szent isten noha néked. . .» kez-
detű egyházi hymnust ő irta ; ezt lefor-
dította németre Schilling András és tótra 
egy korogyi takács. 

V. Kurír 1830. I . 44. sz . (Pécze ly Jó?.sef.) 
— Tud. Gyűjt. 1830. X I I . — Szűcs István, D e b -
reczen T ö r t e n e t e I I . 915. — Prot. Egyh. és 

. Isk. Lap 1879. — Kálmán Farkas, É n e k l ő k a r 

1880. 19. 1. — Vj M. Athenás 136. — Petrik 

B i b l i o g r . és B a k ó c z y . l ános sz ives köz lé se 

(a d e b r e c z e n i ev . r e f . j e g y z ö k ö n y v e k b ő l ) . 

Földváry Kálmán (bernáthfalvi és 
földvári), megyei aljegyző Hevesmegyé-
ben, F. Ferencz kir. táblai ülnök és br. 
Baldacci Fánni fia. — Gazdasági czikkei 
a M. Gazdában (1859. Milyen mintagaz-
daságokat kellene a vidéki gazdasági 
egyleteknek állítani, Hitel és uzsoratör-
vény sat.), a Falusi Gazdában (1859. A 
hevesmegyei gazdasági egyesület alakí-
tásáról, Czukorrépáról, Dalmát-muskotály. 
1860—1864. Loisel-Melon muskatellója, 
1865. Növény-honosítás, Gumós topsin, 
Hegyi rizs Maciura Aurantiaca sat.), a 
Kertészetünkben (1864. Carica Papaya), 
a Népkertészben (1864. A növények loca-
lizálásáról. 1865. A cucurbitaceák mag-
termelése sat.), a Győri Közlönyben (1860. 
A dinnyészet érdekében több czikk, Mi 
emelné leginkább a lapirodalmat sat.) 
— Munkája : Magyarország gyümölcsé-
szete, színezett rajzokban. Dinnye mono-
graphia., hazánk első rangú dinnyészeink-
nek közreműködésével. Első füzet. Pest, 
1863. — Szerkesztette a Gyöngyös cz. 
hetilapot 1872. febr. 24-től 1873. szept. 
22-ig és a Hevesvármegye czímű lapot 
Endrey Gyulával 1878. jan. 1-től okt. 9-ig. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i . P ó t l é k -
k ö t e t 241. 1. 

Földvári László, ev. ref. lelkész, szül. 
1838. junius 24. Kun-Szent-Miklóson, 
hol atyja F. Antal 46 évig szolgálta a 
ref. egyházat, mint tanító, káplán és 
vallástanár; F. a gymnasium hat osztá-
lyát négy év alatt szülővárosában, a 
VII. és VIII. osztályt pedig a nagy-kőrösi 
főgymnasimban végezte ; 1854. őszén a 
kecskeméti ev. ref. tbeologiai intézetbe 
iratkozott; onnét pedig 1857-ben a lovas-
berényi ref. egyházhoz küldetett akadé-
mikus rektornak, hol két évig tanított. 
A papi vizsgákat 1860-ban és 61-ben 
tette le, azután több helyen káplánko-
dott és 1870-ben az akkor alakult orgo-
ványi, majd 1878-ban a duna-bogdány 
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1. egyházba rendeltetett segédlelkészül. 
1881-ben a vácz-hartyáni (Pestm.) ref. 
gyülekezet választotta meg rendes lel-
késznek, hol jelenleg is működik. — 
A 60-as évek közepén eredeti történeti 
czikkeket és fordított beszélyeket irt a 
Képes Világba ; egyházi beszédeket kö-
zölt a Kecskeméti Lelkészi Tárba s 
1881-től a Protestáns Papba; apróbb 
köz- és napi érdekű czikkeket pedig a 
Budapesti Hírlapba (Gyermekhalandóság 
okai és óvszerei. A szertelen koldulás 
és lehető korlátai, Eltótosodás és vissza-
magyarosítás Pestmegyében. Egy gyer-
mekrendszer s a magyarság fogyása túl 
a Dunán stb.) A Garzó Gyula által szer-
kesztett Gyakorlati Bibliamagyarázatok-
oan (1885. Jónás próféta könyvére irt 
magyarázat), a Prot. Egyb. és Isk. Lapba 
(1891. Valesius Antal János csalló-
közi esperes fogsága és a püspöki czim, 
Adalék a hivatalos papi öltözethez, 
1892. El lehet-e ejteni Szegedi Kis Ist-
ván doctoratusát). a Prot. Szemlében 
(1891. Komáromi Csipkés György és bib-
liája ) — Szegedi Kis István túl a tiszai 
reformátoroskodása cz. pályamunkáját a 
Prot, irodalmi társaság 1893-ban száz 
arany forinttal jutalmazta; továbbá kéz-
iratban van még: Adalékok a dunamel-
léki ref. egyházkerület történetéhez cz. 
terjedelmes műve, továbbá Szegedi Kis 
István dunántúli működése és Baranya 
reformátiója s Szegedi Kis István műkö-
dése az Alsó-Duna mellékén s ennek 
reformatiója, a Vácz-hartyáni ref. egyház 
története. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Földváry Mari. — Munkája: Térés. 
Regény, Lamuliére után francziából ford. 
Kecskemét. 1872. 

Petrik Könyvésze t e . 

Földvári Mihály, bölcseleti s theologiai 
doktor, Jézus-társasági áldozó-pap, szül. 
1672. aug. 11. Pozsonyban ; a bécsi Páz-
mány-intézetből 19 éves korában lépett 
a rendbe ; a négy próbaév után bölcse-

leti s theologiai doktor lett Nagyszom-
batban ; azután tanított Kolozsvárt, Kas-
sán (1623 — 1624.) és Nagyszombatban. 
Különböző rendszolgálatokat teljesítvén, 
végre mint a rendi növendékek igaz-
gatója meghalt 1746. febr. 27. Győrött 
— Munkái: 1. Questiones historicae de 
rebus Hunnicis, Avaricis et Hungaricis. 
Tyrnaviae. 1712. — 2. In Daphnide 
Deum hominem. Continuata metaphora 
exhibens. U. ott, 1712. — 3. Idea prin-
cipum in sapientia coronata Matbiae Cor-
vini Regis Hungáriáé trigesimi quarti. 
U. ott, 1713. 

Catalogus Societ,. J e s u 1719—20. 1723—24. 
1746. — Stoeger, S c r i p t o r e s 83. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibl iot l iéque I I I . 822. 1. 

Földváry Mihály (bernáthfalvi), megyei 
alispán, szül. 18^4. febr. 19. Tasson Pest-
megyében ; iskoláit az aszódi algymna-
siumban kezdte s a pesti ág. ev. főgym-
nasiumban folytatta ; azután a bölcsele-
tet a benczések győri akadémiájában, a 
jogot Pápán az ev. ref. kollégiumban 
Stettner (Zádor) György alatt hallgatta. 
1846-ban ügyvédi vizsgát tett és 1847-ben 
Pestmegyében szolgabiróvá választatott. 
1848-ban a pesti járási nemzetőröket ve-
zette Szent-Tamás alá, a lázadó szerbek 
ellen. A bekövetkezett önkény uralom 
alatt elvonulva élt falusi birtokán. Az 
alkotmányos aera beálltával főszolga-
bíró lett s 1872. a keczeli kerület ország-
gyűlési képviselőjévé választotta. 1878-ban 
Pestmegye alispánja lett; 1884-ben ujolag 
megválasztatott és a vaskorona-renddel 
diszíttetett föl. 1881-ben a pesti ág. ev. 
egyházmegye felügyelőjévé, 1886-ban a 
bányakerület; gyámintézet világi elnökévé 
választatott meg. — Munkája: Ország-
gyűlési karcsolatok, 1873. nov. 7-től 
1874. márcz. 9-ig. Bpest, 1874. 

Petrik K ö n y é s z e t e . — Prot. Uj Képes Naptár 
1889. 41. 1. a rczk . — Nemzet 1893. 328. sz. esti k . 

Földváry Miklós (bernáthfalvi és föld-
vári), megyei főszolgabíró. F. Károly és 
óvári Pongrácz Éva fia, szül. 18U1. szept. 2. 
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Tápió - Szent- Mártonban Pestmegyében, 
hol megyei hivatalokat viselt, előhb al-
szolgabiró, később hosszú évek során fő-
szolgabíró és több megyék táblabírája 
volt. Meghalt 1837-ben. — Czikke: Mi 
akadályozza a hazai literatura gyarapo-
dását (Tud. Gyűjt. 1826. I.) — Munkái: 
1. Allocutio, qua. . . munus ord. inspec-
toris ecclesiarum evang. A. C. per contu-
bernium Pesthanum, auspicatus est in 
conventu seniorali d. 24. Jun 1827. in 
Péteri celebrato. Pesthini. — 2. Rövid 
leirdsa a Rima-Brezói vaskészítő egye-
sületnek. U. ott. 1827. — 3. Értekesés 
a magyar királynék koronázások kezde-
téről, é5 a koronázások módjában időről 
időre történt változásokról; nem külön-
ben a magyar királynék azon szabad-
ságaikról és jussaikról, melyek régenten 
a koronázás módjából eredtek. U. ott, 
1830. (Magyar és német szöveg, három 
rézmetszettel.) 

Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i . 
P o z s o n y , 184<í. 87. 1. — Nagy Icán, M a g y a r -
o r s z á g Csa láda i . P ó t l é k k ö t e t . Pes t , 1868. 
241, 1. — Petrik B ib l i og rap l i i á j a . 

Földvári Sámuel, sélyei, baranyame-
gyei ev. ref'. prédikátor, Gyimóthi István 
leányának Erzsébetnek fia. — Kézirati 
munkája: Gyimothi Stephani cursus 
vitae temporalis. Descriptus per. . . 1776. 
(a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Földváry Sándor (földvári), 1848—49. 
honvéd - ezredes, székely származású ; 
1848-ban Szegeden szabadcsapatot, utóbb 
egy honvéd-zászlóaljat toborzott és szer-
vezett ; a szabadságharczban vitézségeért 
«a bátrak legbátrabbika» elnevezést nyerte; 
kitüntette magát 1849. márcz. 22. a szö-
regi, ápr. 11. a vilovai csatákban, Szent-
Tamás ostrománál (ápr. 3. az elfoglalt 
sánczokra F. tűzte ki a zászlót) és a 
római sánczok bevételénél; 1849. ápr. 
4-ig a 3. honvéd-zászlóalj (a vörös sip-
kások) őrnagya volt ; ekkor alezredesnek 
neveztetett ki; máj. 17. a magyar kato-
nai vitézség rendje második osztályával 

diszíttetett fel. aug. 4. Görgey Arthur ezre-
desnek léptette elő. A szabadságharcz 
után külföldre menekült. Midőn 1861-ben 
hazájába visszatért, Eger városa febr. 28. 
díszpolgárai közé sorozta. Szeged városa 
pedig ápr. 15, lakosainak sorába fölvette 
és 100 lánczfölddel megajándékozta. Meg-
halt 1868. júl. 29. Pesten 59. évében. — 
Költeményt irt a Tavasz (Pápa. 1845.) 
cz. zsebkönyvbe. — Levele Szeged váro-
sához. Apátfalva 1861. jan. 7. (Vasárnapi 
Újság 1861. 39. sz.) — 1848—49. napi-
parancsai és jegyzetei kéziratban ma-
radtak. 

Honvédek Könyve 1861. I . 129. 1. — P. Napló 
1868. 149. sz. (Pereze l Mór.) — Orsz. Honvéd-
Naptár 1869. 129. sz . a r c z k . és g y á s z j e l e n t é s . 

Fölföldy György, hírlapíró ; meghalt 
1892. márcz. — Szerkesztette a Turkeve 
cz. közgazdasági, társadalmi és szépiro-
dalmi hetilapot Turkevén Nagy-Kun-Szol-
nokmegyében, 1891. jan. 11-től ápr. 26-ig 
(miután ezen 16 számnál több nincsen 
a m. n. múzeumi hirlap-könyvtárban) 
és ezen lapba több czikket irt. 

Vasárnapi Újság 1892. 12. SZ. (Nekro l . ) 

Fölser István, műegyetemi tanár, szül. 
1838. jan. 29. Pesten ; 1847-ben ugyanott 
a kegyesrendiek gymnasiumába lépett és 
középiskolai tanulmányainak végeztével 
az egyetemen bölcselethallgató volt egy 
évig ; 1857—62-ig a kir. József-műegye-
temen a mérnöki tantárgyakat végezte. 
1863—64. tanév elején a geodaesia tan-
széke mellett tanársegéd lett, az 1864—65 
tanévben pedig, saját kérelmére, a fel-
sőbb mennyiségtan és ábrázoló geometria 
tanszékéhez tétetett át. 1867-ben a közép-
iskolai tanképesítő oklevél elnyerése után 
segédtanárrá, 1869-ben az ábrázoló geo-
metria rendes tanárává neveztetett ki a 
műegyetemhez, hol jelenleg is működik. 
Tanársága alatt három évig vezette s 
kezelte a műegyetemi könyvtárt és ké-
szítette az első, szakok szerint összeállí-
tott Czimjegyzéket; hat évig dékáni tisz-
tet viselt és ez idő alatt majd az egye-
temes, majd a gépészmérnöki szakosztály 
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administratióját vezette. 1872 óta a kö-
zépiskolai tanárvizsgáló bizottságban mint 
tag, 1878 óta a rajztanárvizsgáló bizott-
ságban mint kültag és az országos köz-
oktatási tanácsban mint tag vesz részt. 
— Czikkei : A gyorsulás változásának 
törvénye a legkisebb négyzetek elmélete 
szerint (Természettud. Közlöny 1867.)1 
A kúpszeletek középponti vetítése (Mű-
egyetemi Lapok 1876.) 

József-műegyetem tanárai és hallgatói. B p e s t , 
1883. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Förderer Bertalan (János Márton), 
karmelita szerzetes, szül. 1747. júl. 16. 
Budán ; belépvén a rendbe, fogadalmat 
tett 1765. jún. 29. és Bécsben 1770. aug. 
26. miséspappá szenteltetett föl ; 1786-tól 
fogva állandóan Budán lakott, hol a gym-
nasiumi tanuló ifjúságnak hitoktatója volt. 
Meghalt 1813 körül, minthogy ez évvel 
végződnek följegyzései. — Munkái: 1. 
Lobrede auf den heiligen Johann Nepo-
muk, als dessen Fest von der k. k. 
geh. Hofkanzler in Wien. 4. Brachmonat 
1780. begangen wurde. Wien, 1780. 
(2. kiadás Pest, 1801.) — 2. Lobrede 
auf den heiligen Stephan, ersten König 
und Apostel Ungerlandes, als dessen 
Fest während des hoben Landtages, in 
der königlichen Schlosspfarrkirche zum 
heil. Sigismund, den 20. August 1790. 
feierlichst begangen wurde. Gehalten von 
. . . Ofen. — 3. Predigt auf das hundert-
jährige Jubelfest, am Tage der unbefleck-
ten Empfängniss Mariae ; als die W. E. 
Väter des Kapucinerordens ihre Einfüh-
rung zu Ofen in der Wasserstadt 1792. 
feierten. U. ott. 1792. — 4. Rede bei 
Eröffnung des Schuljahres in der Ivönigl. 
Hauptnazionalschule zu Ofen am ersten 
Tage des Wintermonates 1792. U. ott, 
1792. — 5 Predigt über die Versor-
gungsanstalt der Armen, als das jährliche 
Andenken ihrer Erziehung den 14. Herbst-
monat 1794. zu Ofen erneuert wurde. 
U. ott. — 6. Oratio ad juventutem scho-
lasticam regii Budensis archi-gymnasii. 

die? Novembris 1796. habita. U. ott, 
1796. — 7. Lobrede auf den seligen 
Bernard von Offida, ais das Fest seiner 
Seligsprechung den 10.. 11., 12. April 
1796. zu Ofen feierlich begangen wurde. 
U. ott, 1796. — 8. Predigt bei der feier-
lichen Uibertragung der gnadenreichen 
Bildniss Mariä von Blut, in das neu er-
baute Gotteshaus zu Ofen in der Kris-
tinastadt, den 6. Augustmonats. 1797. 
II. ott. — 9. Predigt vom Priesterstande 
bey der Primiz des W. E. Herrn Joseph 
Stuck Weltpriesters des Stuhlweissenbur-
ger Kirchensprengels am Festtage des 
Namens Mariae den 15. Herbstm. 1799. 
gehalten. U. ott, 1799. — 10. Sermones 
sacri ad iuventutem scbolasticarn in ora-
torio regii archi-gymnasii Budensis domi-
nica III quadragesimae, et festo annun-
ciat, B. V. Mariae nec non dominica IV. 
quadragesimae anno 1802. dioti. U. ott, 
1802. — 11. Predigt über das heilige 
Messopfer und die Verminderung der 
Geistlichkeit bei der Primiz des Herrn 
Franz Bargies Schwinghammer. . . als 
dieselbe . . . den 22. April 1804. in der 
Kirche der W. W. E. E. P. P. Servilen 
feierlich begangen wurde. Pest, 1804. — 
Kézirati munkái a m. n. múzeumban, 
hova a Jankovich Miklós gyűjteményé-
vel kerültek : Notata de variis argumen-
tis potissimum autem ad sacrum Tribu-
nal spectantibus 1767., Partitiones dic-
tionibus aptatae sacris, Syllogae concio-
num germanicarum 3 füzet, Ode ad Ign. 
Reviczky e S. I. Cassoviae, 1768. Ge-
danken über den kleinen Katechismus, 
Anmerkungen zur Katechetir-Kunst,Wien. 
Adversaria concion. Sacrarum 1772— 
1786., Catalogus Patrum et Fratrum Or-
dinis B. M. V. de monte Carmelo Cal-
ceator Prov. Austriae, Boh. et Hung. 
Cum synoptica fundationis . . . eorundem 
deductione. Budae, 1786. (Folytatva 
1813-ig.) 

M. Kurir 1790. 1004. 1. — Némethy l.ajos. 
D i e s b e s z é d e k . B p e s t , 1881. 29. 1. — Ballagi 
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Géza. Politikai I rodalom. Bpest, 1888. 661. 1. 
— Petrik Bibliogr. — Förderer, CatalogUS 
Pa t rum et Fra t rum Ord. Carmel. 
Fördős (Ferdó's) Dávid (szenczi), ev. 

ref. lelkész, F. János tanító és Lampert 
Sára fia. szül. 1787. decz. 27. Mező-Lakon 
Veszprémmegyében ; a pápai ref. főiskolá-
ban tanult, hol mintegy két évig volt a 
költészeti osztály tanítója; azután öcsényi 
(Tolnám.) iskola-rektor lett. honnét 15 
hó múlva Gyönkre hivatott első tanár-
nak (az akkori beosztás szerint), hol 5 
évig működött. Innen kőröshegyi (So-
mogyin.) lelkész lőn. 11 év múlva pedig 
Nagy-Doroghra (Tolnám.) költözött, hol 
1866. nov. 11. meghalt. A dunamelléki 
és dunántúli egyházkerületek, a tolnai 
tractus tanácsbirói, Tolnamegye pedig 
táblabírói czímmel tisztelték meg. — 
Munkái: 1. Külömb-külömb-féle versek. 
I. füzet. Pest, 1817. II. füzet. Debreczen, 
1827. (Ferdős Dávid névvel.) — 2. Vi-
gasztalások a koporsónál, énekekben. 
Pécs, 1838. — 3. Halotti búcsúzó ver-
sek. Kecskemét, 1842. (2400 példányban 
a tolnai egyházvidék egyházi özvegyek 
és árvák intézetének engedtetett a be-
jövendő összeg) — Végre ő adta ki elő-
ször a hires rímelő Kovács József ver-
seit (Pest. 1817.) - - Kéziratban : Föld-
rajz és történelem versekben, Gray Jo-
hanna avagy a vallás győzelme a szere-
teten angol forrás után versekben. — 
Levele Erdélyi Jánoshoz. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1S66. 1 5 3 5 - 3 7 . 1. — 
Prot. Naptár 1867. 74. — Uj M. Athenás 137. 1. 
— Petrik B ib l iog raph iá j a . 
Fördős Lajos (szenczi), ev ref. lelkész 

és főesperes, előbbinek és Gál Zsuzsán-
nának fia. szül. 1817. jún. 7. Gyönkön 
Tolnamegyében, mostoha anyja Vecsey 
Sára nevelte s Kőröshegyen töltötte gyer-
mekéveit ; a latin iskolákra Gyönkre, 
Pápára s ismét Gyönkre ment, hol az 
alsó osztályokat bevégezte. Pápán a fel-
sőbb osztályokat járta s hat év alatt a 
három tanfolyamot (bölcseletet, jogot, theo-
logiát) végezte. A lelkészi pályára készül-

vén, a szülői házhoz vonult és 1838-ban 
vizsgát tett ; azután egy évig nevelő volt 
Nagy-Kőrösön Halász József házánál, 
honnét 1839. tavaszán Polgár Mihály 
kecskeméti lelkész hívta magához káp-
lánnak. 1841-ben kisújszállási lelkész lett; 
itt telepedett le s családot alkotott, foly-
tatva egyházi s irodalmi munkásságát 
1847-ben Kun-Szent-Miklósra ment pap-
nak, hol erélyesen küzdött a Thun-rend-
szer ellen. 1856-ban a kecskeméti egy-
ház hívta papjáúl. A pesti theologiai 
intézetben versenytársa támadt a kecs-
keméti kollégiumnak; a harcz hosszan 
tartott és abban F. erélylyel védte Kecs-
kemét jogait. 1861-ben a kecskeméti egy-
házmegye főjegyzőjévé s a dunamelléki 
egyházkerület birájává választotta. A res-
tauratio elvének hive levén, ez utóbbi 
hivataláról 1864-ben lemondott, de újra 
megválasztatott. Az egyetemes tanügyi 
bizottságnak és a negyedik egyházkerü-
let konventjének több ízben volt pót- és 
rendes tagja. Egyházmegyéje 1866-ban 
al-, 1869-ben főesperesévé választotta s 
elnöke volt a slavoniai missió-bizottság-
nak és a magyarországi protestáns egy-
letnek. 1881-ben egyházmegyéje küldte 
őt a debreczeni zsinatra, hol mint a 
dunamelléki egyh.-kerület esperesei közt 
legidősbik, a távol maradt Török Pál 
püspököt helyettesítette. Meghalt 1884. 
máj. 5. Kecskeméten. — Költeményekkel 
és elbeszéléssel lépett föl a Honmüvész-
ben (1839.) és Regélőben (1841.); azután 
mint kiváló szónok az egyházi téren 
munkálkodott. Czikke : A kunszentmik-
lósi egyház eredete s személyzete. (Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1847. 49. sz.) — 
Munkái: 1. Ájtatos hölgy. Elmélkedések 
és imák müveit prot. hölgyek használa-
tára. Kecskemét, 1846. (SZÍVÓS Mihály-
lyal együtt. 2. bőv. kiadás. U. ott, 1852. 
E kiadásból a rendőrség a hazáért való 
imákat kitiltotta, helyökbe urvacsoraiak 
tétettek. 3. k. Pest, 1867. és Bpest, 1876.). 
— 2. Egyházi szertartási beszédek. 
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Készítették Sz. F. L. és Sz. M. (Szívós 
Mihály.) Kecskemét, 1847. — 3. Buzgó-
ság szárnyai, melyeken a kegyes lélek 
Istenhez emelkedik. Imádságok protes-
táns keresztyén nép számára. U. ott. 
1852. (2. bó'v. kiadás. U. ott, 1853. 3. k. 
Pest, 1868.) — 4. Egyházi beszédei 1. 
füzet. Kecskemét. 1850. (a Különféle viszo-
nyokra vonatkozó papi dolgozatok 2. 
füzete 2. kiadás. U. ott. 1854. A rend-
őrség a már kinyomatott példányokat 
lefoglalta s a cs. k. minisztérium is csak 
a kijelölt helyek elhagyásával engedte 
meg 1858-ban azok kibocsátását, mely 
változtatásokkal ki sem bocsáttatott. Uj 
czímlappal 1861-ben jelent meg.) 2. füzet. 
U. ott. 1857. (a Különféle v. v. papi dol-
gozatok 9. füzete, szerző arczk.) 3. füzet. 
Pest. 1864. — 5. Félelem nélküli szó-
lásra és nem hallgatásra serkentő és 
bátorító okok. . . . kezdé kecskeméti ref. 
egyházban máj. 1. 1856. rendes lelkészi 
hivatalát. Kecskemét. 1856. (Imák és 
beszédek.) — 6. Konkordantzia, vagy 
szentirati szókönyv, mely magában fog-
lalja a Károli Gáspár fordítása szerint 
ó- és uj-szövetségben előforduló neveze-
tesebb szókat, tárgyakat, szólásmódokat 
és ezek magyarázatát a megfelelő bibliai 
helyekkel együtt. U. ott, 1857. 1861. I 
és II. kötet. A—I. (A többinek kiadása 
elmaradt a bibliának kilátásba helyezett 
revisiója miatt. Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1862. 744. 1.) — 7. Rövid válasz 
nt. Török Pál úrnak, mint a Korrajzok 
előterjesztőjének. U. ott, 1858. (A kecs-
keméti és pesti iskolák felette heves har-
czát tárgyalja e röpirat.) — 8. A kecskeméti 
egyház felelete. Török Pál korrajzaira. 
U. ott. 1859. (Ism. Sárospataki Füzetek 
és Prot. Egyh. és Isk. Lap 1860.) — 8. 
Agenda. Egyházi szertartási beszédek és 
imák, s ezekhez mellékletül jegyzetek és 
utasítások. Pest, 1866. (Ism. Prot. Lap 
878. 1. 2. kiadás. Kecskemét, 1875. A 
munka végén közölve van a magyar 
ref. agendák vagy liturgiák ismertetése, 

mely az agenda-irodalom történetének 
tekinthető.) — Szerkesztette: a Külön-
féle viszonyokra vonatkozó papi dolgo-
zatok cz. gyűjteményt 1849 — 58. Kecs-
keméten. összesen 12 füzetet és új folya-
mát Szász Károlyival 1860-ban (Pest, 3 
kötet); Papi dolgozatok gyászesetekre 
1850—71. Kecskeméten. 14 füzet. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1859. 447. 1.) 
Magyar protestáns egyházirodalmi ismer-
tetések és birálatok 1. füzet Kecskemét. 
1851. (a Papi dolgozatok füzeteihez mel-
lékelve jelent meg ívenként); Kecskeméti 
Protestáns Közlöny, füzetek az egyház 
és iskola körében 1858 — 60. (Kecskemét, 
5 füzet); Kecskeméti Lelkészi Tár. a 
gyakorlati lelkészeire tartozó munkák 
gyűjteménye. Pest. 1870—71. (3 füzet.) 
Dolgozatai az általa szerkesztett füzetek-
ben, Szász Gerő Prédikátori Tárában 
(Kolozsvár. 1871—73.) és Czelder Evan-
géliumi Lelkészi Tárában (Kecskemét, 
1885.) — Arczképe kőnyomatban a 4. sz. 
munka 2 füzete mellett. 

Vasárnapi Újság 1868. 22. SZ. a r c z k . 1884. 
19. SZ. — Protestáns Uj Képes Kaptár 1873. 
a r c z k . — M. Könyvészet 1876. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e és B i b l i o g r . — K e c s k e m é t 1881. 18. 19. 
SZ. ( K o v á c s Pá l . ) — Dömény József, Z s i n a t i 
E m l é k k ö n y v . S z é k e s f e h é r v á r , 1882. — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1884. 19 SZ. — Uj .11. Athe-
nás 137. 496. 1. és gyász je len tés . 

Fördős László, ev. ref. segédlelkész 
Kecskeméten, előbbinek fia.— Munkája: 
Az elemi iskola első osztályának vallás-
tananyaga. Kecskemét, 1890. 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e . 

Fövenyessy Lajos, kir. járásbiró, szül. 
1854. máj. 11. Kinizsen, Abauj-Torna-
megyében, a régi nemes Feövenyessy 
családból ; tanulmányait Sárospatakon, 
Eperjesen és a pesti egyetemen végezte. 
A jogi tanfolyam bevégzése után ügyvéd-
jelölt volt Budapesten. Később a birói 
pályára lépett és 1886-ban albiró, 1890-
ben pedig Nagy-Kátán kir. járásbiró lett. 
— A jogtudományi lapokban perjogi 
dolgozatokat irt, nevezetesebb czikkei a 
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Jogtudományi Közlönyben (1889—90. Az 
illetékes birósághoz való áttételről, A 
kérdezési jog. A revisio, A bizonyító 
teher. A bizonyítékok közössége. A per-
vezetés). a Jogban (1889—90. A telek-
könyvi betétek szerkesztése és a telek-
könyvi rendtartás 71. §-a. A bizonyítékok 
összeütközése stb.) 

Önélet ra jz i ada tok . 

Fradelius Péter, bölcseleti doktor, 
prépost és a prágai egyetemen a böl-
cselet tanára, selmeczbányai származású 
volt. Ezen gyér adatokat a budapesti m. j 
n. múzeumi könyvtárban meglevő két 
munkájából vettem. Adelung hires phi-
losophus tanárnak vallja őt, de élete 
körülményeiről nem tud egyebet, mint 
hogy két hozzáintézett levelet említ, egyi-
ket Remi intézte hozzá 1620-ban, mely-
ben egy jelentéktelen ellenfele sérelme-
zése következtében vigasztalja, a másikban 
II. Fülöp herczeg a neki küldött Minus-
cula litteraria cz. munkát köszöni meg 
neki. — Munkái: 1. Musa Pulla vetus-
tiss: aeademiae Pragensis in exequiis 
nobilis et spectatissimae matronae Annae 
Mariae Seeliae magni illius jureconsulti 
et Bohemorum patroni D. Georgii Remi... 
conjugis quae 1617. 26. Nov. stylo 
Juliano in Vera Dei invocatione expiravit, 
cöllecta et publicae luci data. (Pragae). 
1618. (Fr. latin költeménye, gyászbeszéde, 
levelei, másoknak részben hozzáirt al-
kalmi költeményeivel és leveleivel együtt.) 
— 2. Galli Gallinacei encomium e di-
versis auctoribus collectum. U. ott, 1620. 

Jocher-Adelung, Alig. Gelehr ten-Lexicon. 
Suppl . I I . 1192. 1. 

Fraenkel Sándor, jogi doktor és ügy-
véd, szül. 1848. nov. 14. Esztergomban ; 
a gymnasiumot ugyanott, jogi tanulmá-
nyait a pesti egyetemen és Bécsben vé-
gezte ; 1875 óta önálló ügyvéd és 1878 
óta egyszersmind kir. törvényszéki hites 
német tolmács Budapesten. — Czikkeket 
irt 1867 óta az 1818 cz. politikai lapba 
többnyire névtelenül, a M. Ügyvédi Köz-

lönybe (1883. Bélyeg és illeték, Böngé-
szetek a bélyegtörvényekből. Pénzügyi 
közigazgatási biróság stb.). a Jogtudomá-
nyi Közlönybe (1886—93. A pénzügyi 
közigazgatási biróság működése 1885— 
90-ig, 1889. Közös jogalap-jogközösség, 
illetékjogi tanulmány stb.), a Jogi Szem-
lében (1889. A pénzügyi közigazgatás 
reformjáról), az Ügyvédek Lapjában több 
czikk stb ) 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Fraenkl Jakab Gyula, orvosdoktor, 
madocsáni liptómegyei származású, gya-
korló-orvos volt Trsztenán Árvamegyé-
ben. — Czikkei a Zeitschrift für Natur-
und Heilkunde-ban (1851. Etwas über 
Fermentation. Vegetation und contagiöse 
Krankheiten ; 1856. Entwurf zu medizi-
nischen Studien.) — Munkája : Specimen 
inaug. medica. Circumcisio respectu me-
dico. Pestini, 1839. 

Bugát és Flór, Magyaro r szág i o rvos r end 
N é v t á r a 12. 1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Fraknói Vilmos, bölcseleti doktor, 
arbei czímzetes püspök, váradi kanonok, 
apostoli protonotárius, a m. tudom, 
akadémia rendes és igazgató-tanácsának 
tagja, szül. 1843 febr. 27. Ürménvben 
Nyitramegyében, hol atyja Franki Sán-
dor uradalmi orvos volt; középiskoláit 
Nagyszombatban és Esztergomban, a 
hittudományiakat és bölcseletieket Pesten 
végezte 1862-ben; ezután két évig 
(1862 — 64.) a bölcseleti tanfolyamot 
hallgatta a pesti egyetemen. 1864-ben 
bölcseleti doktor és tanár lett a nagy-
szombati érseki főgymnasiumban. 1865. 
júl. 23. misés pappá szenteltetett föl. 
1865. októbertől az esztergomi papneve-
lőben tanár. 1870. máj. 25. a m. tudom, 
akadémia levelező tagjának választatott 
meg. 1871-ben Pestre költözött és Rónay 
Jáczint lemondása után (okt.) a m. t.. 
akadémia II. osztályának helyettes tit-
kára lett. 1873. máj. 21. a m. tud. aka-
démia rendes tagjának választatott meg 
és a II. osztály rendes titkára lett. 1874-
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ben Franki családi nevét Fraknóira vál-
toztatta. 1875. ápriltól 1879. május 23-ig 
a m. nemzeti múzeum könyvtárőre volt 
(mely hivatalát nov. l-ig az uj könyv-
tárőr Majláth Bélának megérkeztéig vi-
selte) és 1879. május 22-től 1889-ig a 
m. t. akadémia főtitkári s 1889. máj. 3-tól 
1892-ig a másodelnöki tisztet viselte. 1878. 
márcz. 24. nagyváradi kanonok lett. 1879. 
júl. 6. szegszárdi cz. apát, 1892-ben 
arbei cz. püspök. Az országos közokta-
tási tanács tagja, több római tud. társa-
ság, a krakói és belgrádi akadémiák 
külső, a poseni történelmi társulat, a 
felső-magyarországi, a délmagyarországi, 
a pozsonyi s a békésmegyei régészeti 
egyletek tiszteleti tagja. Könyv- és le-
véltári kutatásokat tett a magyaror-
szági összes főbb levéltárakban és kül-
földön: Bécs (1865. 1872—73. 1879.), 
Róma (1867. 1870. 1873. és 1881 óta) 
Firenze, Páris és München (1867. 1877.), 
Milano (1868. 1878.), Firenze (1878. 
1883.), Velencze (1868. 1878. 1882.), Si-
mancas (1868), Nápoly (1873. 1882.), 
Salzburg (1877.), Mantua (1878.), Modena 
(1878. 1881.), Bologna, Pisa, Lucca és 
Ravenna (1878), Drezda, Krakkó (1879.), 
Berlin, Koppenhága (1881.). Gividale 
(1882.), Boroszló (1884.) és Hága (1885.) 
— Értekezései, czikkei a következő la-
pokban, folyóiratokban és gyűjteményes 
munkákban jelentek meg : Idők Tanuja 
(1861. A magyar országgyűlés, 1862—64. 
több könyvismertetés és politikai czikk), 
M. Tudom. Értekező (1862. A magyar 
nemzet bevándorlásának története és 
könyvismertetés), Ország Tükre (1863. 
Rómer Flóris életrajza), Uj M. Sión (1863. 
Adalékok a szűz Máriáról nevezett Fehér-
egyház történetéhez, 1864. Pázmány Pé-
ter turóczi préposttá neveztetése, 1866. 
A magyar főpapok levelezéseinek közzé-
tétele tárgyában, Leveles-tár. Adalékok 
az esztergomi érsekek primási született 
követi és főkorlátnoki jogai kifejlődésé-
nek történetéhez, 1869. Pázmány Péter 

spanyol évdíja, pénzügyi és gazdasági 
viszonyai, 1870. Föladataink. Külföldi 
kath. állapotok szemléje, A kath. auto-
nomia szervező gyűlése. A vallásügyi 
törvényjavaslat. A magyar egyetem meg-
alapítása, Vallási állapotok Észak-Ame-
rikában, A magyar király követe a trienti 
zsinaton, A szerb congressus egyház-auto-
nomiai tevékenysége. Az esztergomi fő-
káptalan gondjaira bízott ájtatos alapít-
ványok, Magyarországi protestáns egy-
házi gyűlések, V. Sixtus pápa, A rab-
szolgakereskedés jelen állása, Reform-
mozgalom a magyarországi protestáns 
felekezetek körében. 1871. Tájékozás, A 
m. k. cultus-ministerium kezelése alatt 
álló katholikus alapok, A magyarországi 
kath. egyház önkormányzati szervezete, 
A magyar főpapság és a nemzeti politika, 
Az egyházi javak saecularisatiója Fran-
cziaországban, Pázmány Péter diploma-
tiai küldetése Rómába 1632., 1872. Hely-
zetünk, A vallásalap és az egyházi javak 
a magyar törvényhozás előtt, Az első 
magyarországi papnövelde, Pázmány Pé-
ter egy ismeretlen munkája, 1873. Az 
egyházi javak saecularisatiója Olasz-
országban. A nagyszombati gymnasium 
a XVI. században, 1874. Három ma-
gyar bibornok-jelölt a XVI. században, 
1875. Pázmány Péter esztergomi érsekké 
neveztetése, 1878. Mária magyar királyné 
állása a reformatio irányában, 1882. 
A vatikáni magyarországi okirattár, 1884. 
Szálkái László esztergomi érsek és a 
cseh utraquisták), Győri történeti és ré-
gészeti Füzetek (1863. A tudományok 
állapota Magyarországban az Árpádok 
korában. 1865. Egyházi régiségek), Egye-
temes M. Encyclopaedia (1866. életrajzok 
és czikkek F. A. jegygyei), M. tudom, 
akadémia Értesítője (1867. Az 1618. ki-
rályválasztó országgyűlés, 1872. A báró 
Révay-család levéltárában föltalált leve-
lezések a XVI. század első feléből, 1882. 
Jelentés Posthumus István herczegnek 
III. Endre király atyjának Mircse János 

22. ív sajtó alá adatott 1893. decz. 14. 
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által Velenczében fölfedezett végrendele-
téről), Századok (1868. Egy ismeretlen 
Corvin-codex Rómában. 1869. Tanulmá-
nyaim Spanyolország állami levéltárában 
és könyvismertetés, 1870. Lukácsy K., 
A magyarok ős elei örmény kútfők után, 
ism., 1871. Az eperjesi béke 1633-ban, 
könyvism., 1872. Adalékok az 1514. évi 
pórlázadás történetéhez, A vármegyék 
történeti monographiájának tervrajza, 
Pesty Frigyessel együtt, 1873. Purkircher 
György, egy XVI. századbeli magyar fü-
vész és orvos emlékezete, Berger Illés 
magyar királyi historiographus, Közle-
mények a báró Révay-család levéltárá-
ból. 1874. Melanchton és magyarországi 
barátai, németül Dux Adolftól, ford. külön. 
Landsteiner: Jakobus Palaeologus, ism., 
1875. Adalékok a hazai és külföldi isko-
lázás töriénetéhez a XV. és XVI. század-
ban, 1876. Huszár Pál Óvárt, Kassán és 
Komáromban, A kalandosok történetéhez, 
Werbőczy István a mohácsi vész előtt, 
könyvism., Dudik, Geschichte Mährens 
V., 1877. Magyarország történetét érdeklő 
okiratok a külföldi piaczon, Martinovics 
élete, Nyilt levél Kossuth Lajosnak Mar-
tinovicsra vonatkozó nyilatkozata tárgyá-
ban, 1878—79. Martinovics és társainak 
összeesküvése, 1881. A magyar kir. udvar 
lelkészei, 1884. Évi jelentés a Magyar-
országi Vatikáni Okirattárról, 1885. Ulászló 
királylyá választása, 1887. Adalékok Bru-
tus Mihálynak élettörténetéhez, 1888. 
Bakocs Tamás birtokszerzeményei, 1891. 
Rómer Flóris életrajza), a Fasciculi Eccle-
siastici-ben (1868. De statutis per Car-
dinalem Petrum Pazman pro suo Semi-
nario Viennensi redactis et nondum luce 
publicae donatis), Archaeologiai Értesítő 
(1871. A budai Corvin-könyvtár történe-
téhez, 1879. A legrégibb magyarországi 
lovaspecsét, 1889. Erdődi Bakócz Tamás 
műtárgyai, 1891. Mátyás király arczképe 
Boroszlóban), Budapesti Szemle (1873. 
Helytörténeti monographiák, könyvism 
Ferenczy álnévvel, 1874. Magyar törté-

Id. Szinnyei J., M a g y a r í r ó k III. 

nettudományi szemle 1873—73. 1876. II. 
Lajos és udvara, 1882. A középtanodai 
törvényjavaslat, 1886. A történelmi bi-
zottság munkássága), Hon (1875. ápr. 
28. máj. 2. Nyilt levelek Thaly Kál-
mánhoz . A jezsuiták mérgezési terve 
Bercsényi ellen czímű értekezésére ész-
revételek, az Uj Magyar Sionban is), 
M. Könyv-Szemle (1876. A mohácsi csa-
táról szóló egykorú ujságlapok a m. n. 
múzeum könyvtárában, Pázmány Péter 
négy ismeretlen munkája, két munkájá-
nak ismeretlen első kiadása, Horvát Ár-
pád röpirata, Jelentés a m. n. múzeum 
könyvtárának állapotáról és gyarapodá-
sáról 1874—76-ban, úgy a következő 
1877. 1879. években is, 1877. Schlauch 
Lőrincz szatmári püspöknek Török János 
által gyűjtött könyvtára, A m. n. mú-
zeum könyvtárának magyar történeti és 
irodalomtörténeti kiállítása, 1878. Vitéz 
János könyvtára (és 1879. ujabb adatok), 
Könyvészeti mozzanatok hazánkban,Szabó 
Károly Régi M. Könyvtára, 1879. Két 
magyarországi Pontificale a XV. század-
ból. Andreas Pannonius, A legrégibb 
magyar nyomtatvány, A Pray-codex, 1880. 
Vitéz János Livius-codexei, Két magyar-
országi unicum a koppenhágai királyi 
könyvtárban, 1881. Rethlen Gábor és IV. 
Keresztély dán király, Egy érdekes zág-
rábi kézirat, Bibliogr. apróságok. 1882. 
Árpádházbeli szent Erzsébet két imádsá-
gos könyve Cividaléban, Pázmány Péter 
egy ismeretlen levele Bethlen Gáborhoz, 
facsimilével, Erdélyi János XIV. század-
beli canonista munkája Rómában, 1884. 
Pruisz János váradi püspök Pontificáléja, 
Vitéz János által emendált Corvin-codex, 

1887. Vitéz János beszédei és levelei, 
1888. Váradi Péter érsek misekönyve, 
1889. Debrentei Tamás zágrábi püspök 
párisi codexe), Történelmi Tár (1877. 
Lónyai Albert zengi kapitány velenczei 
követségei, 1880. Adalékok Dévai Bíró 
Mátyás élettörténetéhez, 1882. Tomori Pál 
kiadatlan levelei stb.), Archiv desVereines 

23 
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für Siebenb. Landeskunde (1877. Der 
älteste Hermannstädter Druck), Fővárosi 
Lapok (1877. Mátyás király és Beatrix 
dombormű arczképeihez), Békésvármegyei 
régészeti egyesület Évkönyvei (1879. Gyula-
vár múltjából), M. Tud. Akadémia Év-
könyvei (1878-tól Jelentés a m. tud. aka-
démia 1878—85. évi munkálkodásairól), 
Vasárnapi Újság (1880. Pázmány Péter 
arczképe), Schematismus Cleri Archidioe-
cesis Colocensis (1880. Additamenta ad 
históriám Archidioecesis Colocensis e 
saeculo XIV., 1882. Joannis de Monte-
bonis archiepiscopi Colocensis captivitas), 
Ellenőr (1882. 284. sz. Egyházi beszéd 
Pulszky Károly és Márkus Emilia esküvője 
alkalmával), Pulszky-Album (1884. Flo-
renczi András váradi püspök végrende-
lete), Egri Egyházmegyei Közlöny (1884. 
Adalékok az egri püspökség történetéhez 
a XV. században), Nemzet (1884. Beszéd 
gróf Lónyay Menyhért akadémiai elnök 
temetése alkalmával, 1885. A vatikáni 
levéltárból), Religio (1885. Ujabb adatok 
Árpádházi boldog Margit cultusa és cano-
nisatiója történetéhez). Segitség-Album 
(1887. I. Miksa és a magyar korona), 
Kath. Szemle (1887. Szántó István élete, 
1888. Vitéz János primás családi szár-
mazása. Marco d'Aviano kapuczinus atya 
levelezése I. Lipót császárral), Hadtörté-
nelmi Közlemények (1^89. A várnai csata 
előzményei), Turul (1893. Genealógiai és 
heraldicai közlemények a vatikáni levél-
tárból). Előszót irt Dedek Crescenz. A 
Karthauziak Magyarországon cz. mun-
kájához. — Munkái: 1. A magyar nem-
zet műveltségi állásának vázlata az első 
fejedelmek korában és a kereszténység 
behozatalának története. Pest, 1861. (A 
m. tud. akadémia által a tört. tud. osz-
tály jutalmával koszorúzott pályamű.) — 
2. A nádori és országbírói hivatal ere-
dete és hatáskörének történeti kifejlő-
dése. U. ott, 1863. — 3. Magyarország 
története. Kath. gymnasiumok középosz-
tályai számára. U. ott, 1863. (2. jav. kiad. 

1864. 3. kiad. 1865. u. ott.) — 4. Szózat 
hazánk katholikusaihoz, különösen katho-
likus clerusához. U. ott, 1863. (Röpirat, 
névtelenül. Rostaházy Kálmánnal együtt.) 
— 5. Magyar főpapok a trienti zsina-
ton. Draskovics György kiadatlan jelenté-
sei alapján. Esztergom, 1863. (Különny. 
a M. Sionból.) — 6. A bécsi békekötés 
1606-ban. Győr, 1865. (Különny. a Győri 
Tört. és Rég. Füzetekből.) — 7. Dallos 
Miklós győri püspöknek politikai és dip-
lomatiai iratai 1618—26. U. ott, 1867. 
(Ráth Károlylyal. D. M. élete Franki V,-
tól.) — 8. Pázmány Péter és kora. Pest. 
1868—69. 1872. Három kötet. (Ism. M. 
Sión, Századok.) — 9. A magyar nemzet 
története. U. ott. 1872—74. Három kötet. 
(Házi Könyvtár IX—XI.) — 10. Az egy-
házi javak saecularisatiója Franczia-. 
Spanyol- és Olaszországban. U. ott, 1872. 
(Névtelenül.) — 11. Henckel János, Mária 
királyné udvari papja. U. ott, 1872. (Érte-
kezések a tört. tud. köréből II. 4.) — 
12. A hazai és külföldi iskolázás a 
XVI. században. A m. tudom, akadémia 
által jutalmazott pályamű. U. ott, 1873. 
(Ism. Hon 185—187. Századok, Bud. 
Szemle 1874.) — 13. Révai Ferencz 
nádori helytartó fiainak hazai és kül-
földi iskoláztatása 1538—1555. U. ott, 
1872. (Értekezések a történettud. köréből 
II. 6. sz.) — 14. Pázmány Péter levele-
zése. I. kötet. 1605—1625. Bpest, 1873. 
(Monumenta Hung. Historica. Diploma-
taria XIX.) — 15. Magyar Országgyűlési 
Emlékek. Történeti bevezetésekkel. (Az 
I—VII. kötetekből A magyar országgyű-
lések története cz. különnyomatban is.) 
I—X. kötet. 1526-1604. U. ott, 1874— 
90. (A IX. X. köt. dr. Károlyi Árpáddal 
együtt szerkesztették.) — 16. Magyar-
országi tanárok és tanulók a bécsi egye-
temen a XV. és XVI. században. U. ott. 
1874. (Értek, a tört. tud. kör. III. 10.) — 
17. Liber rationum, Ludovici II. Hun-
gáriáé et Bohemiae regis 1525. E codi-
cibus Bibliothecae Musaei nationalis hun-
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garici editi. (II. Lajos király számadási 
könyve. 1525.) U. ott, 1876. (Különny. 
a Történelmi Tárból.) — 18. A m. nemz. 
múzeum könyvtárának magyar törté-
neti és irodalomtörténeti kiállítása. U. 
ott, 1877. (Különny. a M. Könyv-Szemlé-
ből.) — 19. Bakocs Tamás mint kon-
stantinápolyi patriarka. Esztergom, 1877. 
(Különny. az Uj M. Sionból; németül 
az Ungar. Bericbte-ben 1878. és különny.) 
— 20. Vázlatok Magyarország művelt-
ségi állapotáról. U. ott, 1877. (Németül 
is a Literarische Berichte aus Ungarn-ban 
és ez különnyomatban.) — 21. Zrednai 
Vitéz János nagyváradi püspök politikai 
beszédei és Aeneas Svlvius Piccolomini 
Vitéz Jánoshoz intézett levelei. 1453 — 
1457. U. ott. 1878. (Ism. Pesti Napló 89. sz. 
Uj M. Sión. Latinúl is u.' ott, 1878.) — 
22. Két hét olaszországi könyv- és levél-
tárakban. U. ott, 1878. (Különny. a M. 
Könyv-Szemléből.) — 23. Könyvtáblák-
ban fölfedezett magyar ősnyomtatvány-
unicumok. U. ott, 1878. Két facsimilével. 
— 24. II. Lajos király és udvara. Tör-
téneti rajz. U. ott, 1878. (Olcsó Könyvt. 
46.) — 25. Mária magyar királyné 
állása a reformatio irányában. Esztergom. 
1879. (Különny. az Uj M. Sionból.) — 
26. Vitéz János esztergomi érsek élete. 
Bpest, 1879. (Házi Könyvtár XXX. Ism. 
Havi Szemle, Századok, Pauler Gy.) — 
27. A szekszárdi apátság története. U. 
ott, 1879. (Ism. Hon 225. sz.) — 28. 
Horváth Mihály emlékezete. U. ott, 1879. 
{Ism. Ellenőr 119. 121. sz. Nemzeti Hir-
lap 65. sz. P. Napló 57. sz. Hon 57. sz. 
Egyetértés 65. sz. M. Polgár 57. sz. Né-
metül a Liter. Berichte aus Ungarn-ban.) 
— 29. Martinovics és társainak össze-
esküvése. U. ott, 1880. (Ism. Hon 57. sz. 
Ellenőr 119. 121. sz. Nemzeti Hirlap 65. sz. 
Pesti Napló 57. sz. Magyarország 1881. 
32. 33. sz.) — 30. Tomori Pál élete és 
levelei. U. ott, 1881. (Különny. a Száza-
dokból.) — 31. Magyarország és a cam-
brayi liga. 1509—1511. U. ott, 1882. 

(Különny. a Századokból; 'ugyanez né-
metül az Ungar. Bevue-ben 1883. külön-
nyomatban és francziául a Gazette de 
Hongrie-ben.) — 32. A vatikáni magyar-
országi okirattár. (F. jelentése.) Esz-
tergom. 1882. (Különny. az Uj M. Sion-
ból.) — 33. Váradi Péter kalocsai érsek 
élete. U. ott, 1883. (Különny. a Száza-
dokból.) — 34. Jelentés a honfoglalás 
időpontjának meghatározása tárgyában. 
U. ott, 1883. (Ipolyi Arnolddal.) — 35. 
Monumenta Vaticana históriám Hun-
gáriáé illustrantia. Vatikáni magyaror-
szági okirattár. (Történeti bevezetésekkel.) 
Második sorozat. I. kötet. Magyarországi 
pápai követek jelentései 1524—1526. 
Bpest, 1884. II. k. Buonvisi bibornok 
pápai nuntius jelentései a bécsi udvar-
ból. U. ott, 1886. III. IV. k. IX. Bonifácz 
pápa Magyarországot illető bullái. U. ott, 
1888—89. — 36. Magyarország a mo-
hácsi vész előtt. A pápai követek jelen-
tései alapján. U. ott, 1884. (Házi Könyv-
tár XLIX. Ism. Uj M. Sión. Németül 
Schwicker Henrik fordítása. Bpest, 1886., 
francziául kivonata a firenzei Revue In-
ternationale-ban 1884. és különny.) — 37. 
Árpádházi boldog Margit szentté ava-
tása és cultusára vonatkozólag. U. ott, 
1885. (Németh Lajos Adatok cz. munkája 
mellett. Ism. írod. Szemle.) — 38. XI. 
Incze pápa és Magyarország fölszaba-
dítása a török uralom alól. A vatikáni 
levéltár diplomatiai irományai alapján. 
U. ott, 1886. — 39. Pázmány Péter 
1570-1637. U. ott, 1886. (M. Tört. Élet-
rajzok II. 5. Ism. Bud. Szemle, Uj M. 
Sión.) — 40. Andreas Pannonius XV. 
századbeli magyar hittudományi író élete 
és munkái. U. ott, 1886. (Irodalomtör-
téneti Emlékek I. Ism Egyetértés 163. sz.) 
— 41. Fraknói Vilmos negyed-száza-
dos irodalmi munkássága 1861 — 1885. 
U. ott, 1886. (Kézirat gyanánt 25 példány-
ban nyomatott.) — 42. Egy magyar 
jezsuita a XV. században. Szántó István. 
U. ott, 1887. (Ism. Századok.) — 43. 
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Emlékbeszéd Ipolyi Arnold ig. és tiszt, 
tag fölött az akadémia ünnepélyes köz-
ülésén. U. ott, 1888. (Különny. az Aka-
démia Evkönyveiből.) — 44. Erdcidi 
Bakócz Tamás élete. U. ott, 1889. (M. 
Tört. Életrajzok V. 14.) — 45. Carvajal 
János bibornok magyarországi követsé-
gei, U. ott. 1889. (Történettud. Értek. 
XIV. 4. Ism. Religio.) — 46. Cesarini 
Julián bibornok magyarországi pápai 
követ élete. U. ott, 1890. (Ism. Religio 
1889.) — 47. Hunyadi Mátyás király 
élete 1440—1490. U. ott, 1890. (M. Tört. 
Életrajzok. Ism. Kath. Szemle. Németül, 
Freiburg. 1891. Ism. Deutsche Literatur 
Zeitung 1892. 40. sz. Historisches Jahr-
buch, müncheni Alig. Zeitung 179. sz. 
és a Revue d'histoire diplomatique 1893. 
3. sz.) — 48. Monumenta Vaticana his-
tóriám regni Hungáriáé illustrantia. Első 
sorozat. VI. kötet. Mathiae Corvini Hun-
gáriáé regis epistolae ad Romanos pon- i 
tifices datae et ab eis acceptae. Mátyás 
király levelezése a római pápákkal. 1458 
— 1490. U. ott, 1891. (Latin és magyar 
előszóval.) — 49. Várad felszabadítása 
1692-ben és XII. Incze pápa. Róma, 1892. 
— 50. A szent Istvántól Rómában ala-
pított zarándokház. U. ott, 1893. (Külön-
nyomat a Kath. Szemléből.) —51. Mátyás 
király levelezése. I. oszt. Külügy. 1. köt. 
U. ott, 1893. — 52. A magyar király 
kegyúri joga. I. kötet.. U. ott, 1894. (Sajt3 
alatt.) — Szerkesztette az Uj Magyar 
Sión, egyházirodalmi havi folyóiratot 1870 
—72-ben Esztergomban ; az Egyetemes 
M. Encyclopaedia IX—XIII. köteteit 1871 
—76. Bpesten; a M. Tudom. Akadémia 
Értekezéseit a történelmi, bölcsészeti és 
társadalmi tudományok köréből 1872— 
78-ig ; a Magyar Könyv-Szemlét 1876-tól 
1879-ig; a M. Tud. Akadémia Évköny-
veit, Értesítőjét és Almanachját 1878-tól 
1889-ig ; a Vázlatok a M. Tud. Akadémia 
félszázados történetéből 1831 — 1881. B.-
pest, 1881. (Ebben ő irta Az akadémia 
első szervezete és későbbi kifejlődése, 

Történettudomány, Régiségtudomány, Böl-
csészettudomány és Hadi tudományok cz. 
czikkeket.) 

W. Sión 1804. 798. 1. — Vasárnapi Újság 1875. 
16. sz. a r c z k . 1889. 19. sz. a rczk . 1892. 8. s z . 
a rczk . — M. Akadémiai Értesítő 1870—1892. 
— ;)/. Könyv-Szemle 1878—79. 264. 1. 1890. — 

Hl. Könyvészet 1875—89. — Ország-Világ I . 
1880. 276. 1. a rczk . — Horváth Ignáez K ö n y -
vészete 1882—90. — Fővárosi Lapok 1883. 16. Sz-
— Petrik Könyvésze te . — Verédy, P a e d a g . 
Encyc lopaed ia 263. 1. — Figyelő XXIV. (Zel-
l iger ) — Fr aknái Vilmos negyed - százados-
i roda lmi m u n k á s s á g a . Bpest, 1886. — M. 
Szalon XI. 1889. a r czk . — A Hét 1891. — 
Századok 1892. 1893. 442. 1. — lleöthy Zsolt, 
M. Nemz . I roda lom. Tör t . I smer te tese I I . — 
Zelliger, E g y h á z i í rók Csarnoka . N a g y - S z o m -
bat , 1893. 135. 1. 

Francisci András, bölcseleti és orvos-
doktor, lischovinyi trencsénmegyei szár-
mazású. — Munkái: 1. Positiones de 
medicamentis causticis. Regiomonti, 1697. 
— 2. Laetitia Transilvaniae Quam in 
Adventu Serenissimi atque Potentissimi 
Principis ac Domini D. Francisci II. Ex 
Gloriosissima Rakocziorum Família veré-
secundi, Confoederatae Hungáriáé Ducis, 
Et Electi Transilvaniae Principis, . . . ad 
Homagium suscipiendum auspicatissimo, 
undiquaque devotissimé contestabatur . ... 
(Kolozsvár, 1707.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó Károly, R é g i 
M. K ö n y v t á r II . 621. 1. 

Francisci János, bölcseleti doktor, 
brassói származású volt és 1686—87-ben 
a vittenbergai egyetemen tanult ; vissza-
térvén hazájába, gymnasiumi lector lett 
Brassóban, hol 1696. márcz. 20. meghalt. 
— Munkái: 1. Be Angelo in assumto 
corpore apparente. 17. Aug. 1687. Wit-
tenberg. — 2. Positiones selectae ex 
Pneomaticis de anima separata. 19. Oct. 
1687. U. ott, — 3. De aeterna paradi-
siacae conversationis oeconomia,e Prov. 
cap. 8. v. 31. U. ott, 1688. — 4. Memo-
rabilia aliquot Transsilvaniae. Praes. 
Joh. Francisci, respondens Thomas Schar-
sius d. 16. April. U. ott. 1690. — 5. 
Dacia Consularis 29. Mártii 1690. Wit-
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tenhergae. Lipsiae, 1698. !(Schuszfleisch 
Konr. Sámuel, Disputationes historicae 
civiles. Lipsiae, 1699. cz. gyűjteményében 
a XLVII. Disputatio.) — Bod Péter téve-
sen nevezi Francisci Pál orvosdoktort 
is Jánosnak ; 1. alább. 

Bod, M. Athenas 88. — Trausch, Schr i f t -
s te l le r -Lexikon I . 3 :5. 1. 

Francisci János, helytartó tanácsos, 
szül. 1822. jún. 1. Nyustyán Gömör-
megyében; Pozsonyban és Lőcsén végezte 
középiskoláit 1844-ben; azután Eperje-
sen volt jurista. 1848— 49-ben a Hurbán-
féle tót mozgalmakhoz csatlakozott. Ezért 
a szabadságharcz után államhivatalt nyert 
Beszterczebányán, 1863-ban Debreczen-
ben a megyénél. Nagyváradon és Budán 
a helytartósági tanácsnál volt alkal-
mazva és 1863-ban helytartó-tanácsossá 
neveztetett ki ; 1864—65-ben liptómegyei 
főispán volt; 1867-ben a közokt. mi-
nisztérium kinevezése után azonban ren-
delkezési állapotba helyeztetett, okt. 
nyugdíjaztatott és a magánéletbe vonult, 
Nagy-Rőczére, hol a tót gymnasium 
gondnokságának elnöke volt. Innét 1870-
ben Turócz-Szent-Mártonba költözött, 
hol mint a tót nyomda igazgatója mű-
ködik. A Slovenská Maticának alapítása 
óta tiszt, alelnöke volt. Már tanuló ko-
rában lelkesült a tót nyelvért és 1844-
ben Lőcsén, a pozsonyi tót nyelv-tanszék 
mintájára tót nyelvtanfolyamot szerve-
zett és ennek betiltása után magánelő-
adásokat tartott a tanulóknak a tót 
nyelvről. Irt tót költeményeket és elbe-
széléseket a Hurbán Nitra cz. almanach-
jaiba (1843—46) ; irt még az Orol Tat-
ranszkiba (1846), s az Orolba többféle 
álnevek alatt. — Munkája ; lskry so 
saviatej sáhráby. Turócz-Szent-Márton, 
1889 (Összegyűjtött versei) — Kiadta Slo-
venskije Tovesti cz. 1845-ben Bimavski 
Jankó névvel, a tót népmeséket Lőcsén. 
1880 óta elnöke lévén a tót népdalok 
kiadására alakult társulatnak, saját költ-
ségén kiadta a társulat Trávnice cz. dal-

gyűjteményét, melyet fia Miloszláv ame-
rikai orvos zenésített meg. — Szerkesz-
tette a Pesfbudinske Yedomosti cz. politi-
kai lapot 1861. márcz. 19-től 1863. 
szept. 18-ig Budán, mikor a lap meg-
szűnt. 

M. Sajtó 1863. 193. s z . - Vlcek, D e j i n y L i -
t e ra tú ry S lovenske j . Turócz-Szt -Már ton , 1890. 

— Skul te ty Józse f dr . és Czambel Sámuel 
szives közlése. 

Franciscy Lajos, theologiai doktor és 
tanár, szül. 1862-ben Szalakúczon Nyitra-
megyében; 18fc5-ben misés pappá szen-
teltetett föl; jelenleg a nyitrai papnevelő 
intézetben lelki igazgató, a héber s görög 
nyelv, és a szentírási tudomány rendes 
tanára. — Szent beszédei s czikkei a 
Borromaeusban, a Hittudományi Folyó-
iratban (1892. Szűz Mária az evangéliu-
mokban, mint jegyes és hitves) és az 
Egyliázi Közlönyben jelentek meg. 

M. Sión 1890. 298. 1. (Vagner József . ) 

Francisci Márkus, ág. ev. lelkész, 
brassói származású, F. Márkus vidom-
báki lelkész fia, tanult szülővárosában 
és 1692-ben Vittenbergában, 1710-ben 
városi prédikátor lett Brassóban és 1719-
ben Keresztény falván (Neustadt), hol 
azon év máj. 8. meghalt. — Munkái: 
1. Dissertatio historica de ritibus Sac-
ramentum Eucharisticum institutis, praes. 
Abr. Henr. Deutschmann. Vittebergae. 
693. — 2. Dissertatio theologica de 
Oratione dominica, et specialiter de se-
cunda petitione, praes. Joh. Deutsch-
mann. U. ott. 1694. 

Trausch, Sc l i r i f t s te l ler -Lexikon I . 336. 

Francisci Pál. orvosdoktor, F. János 
brassói tanár testvérbátyja; miután a 
gymnasiumot szülővárosában elvégezte, 
az altdorfi egyetemen tanult, hol 1678-ban 
orvosi oklevelet nyert, mire Wunsiedel-
ben (Felső-Majnakerület) városi orvos 
lett; Weszprémi szerint innét később 
visszatért Brassóba, de Trausch szerint 
előbbeni helyén élt még 1711-ben is. — 
Munkái: 1. Disputatio inauguralis de 
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Paralysi ex colica. Altdorfii. 1678. — 
2. Disputatio medica de Vertigine, praes. 
Joh. Alb. Sebizio d.Febr. Argentorati, 1678. 

Czvittinger, Specimen 153. — Bod, Magya r 
Athenas 88. ( tévesen J á n o s n a k nevezi . ) — 
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I I I . 105. — 
Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 336. 

Franck L. Frank. 
Francz Alajos, orvosdoktor, veszprémi 

származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de catalepsi. Budae, 1839. 

Rupp, Beszéd 161.1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Francz Mátyás, kath. plébános és 
kerületi alesperes Tályán, Zemplénme-
gyében. — Munkája: Sopronyi piros 
tyúkmony, melyben a római apostoli 
pápisták igaz öröme és reménysége bé-
rekesztetnek. Azaz : fejtegető valóságok, 
melyek 1718-ban nemes Soprony városa 
cath. pápista rétidéitől német nyelven 
világosságra adattak Bécsben; nemze-
tünk kedvéért pedig 1719-ben magyarrá 
fordíttattak és. . . Francz Mátyás . . . költ-
ségével kinyomtattattak. Tudniillik egy 
új jubilaeumi örömének ellen, mely a 
lutherános vallás 200-ik eszt. jubilaeu-
mos innepe napján, a sopronyi ekklesia 
imádságos házában, német élő nyelvvel 
1717-ben, Mind-Szent havának 31. nap-
ján elénekeltetctt, és Ratizbonában ki 
is nyomtattatott. (Dobner Ábrahám Egyed 
munkájának fordítása.) 

Petrik Bibl iogr . I , 542. 1. 

Frangepán Farkas (tersáti gróf), I. 
Ferdinand hive volt és 1546-ban a smal-
kaldi háborúban halt meg. — Munkája: 
Oratio ad Serenissimum Carolum V. 
Imp. et ad illustr. Germaniae Principes 
R. I. facta nomine Regnicolarum Croatiae. 
Augustae Vindelicorum, 1530. 

Horányi, Memoria I. 712. — Panzer, Anna -
l e s T y p o g r . 1798. V I . 167. — Nagy Iván, M a -
gya ro r szág Családai IV. 247. 248. 1. 

Frangepán Ferencs (tersáti gróf), kalo-
csai érsek, F. Jánosnak, ki 1493-ban Ud-
vinenél elesett) fia. fiatal korában a szent 
Ferencz-rendbe lépett, de mint Fraknói 
megjegyzi, valószínűleg hatalmas roko-

nainak sürgetése kieszközölte, hogy VII. 
Kelemen pápa 1568-ban szerzetesi foga-
dalma daczára megengedte neki bármely 
főpapi szék elfoglalását. Mint Zápolya 
egyik legnagyobb párthíve fontos szol-
gálatokat tett a versengő királynak és 
fényes tehetségével több diplomatiai kül-
detésben járt el sikerrel. Zápolya kalo-
csai és bácsi érsekké nevezte ki. Egyház-
megyéje jobbára török kézben volt, de 
különben is annyira el volt foglalva 
messzeható politikai ügyekkel, hogy kevés 
időt fordíthatott egyházmegyéjének kor-
mányzására. Midőn 1538-ban Ferdinand 
és Zápolya közt Nagyváradon béke köt-
tetett, az ország nyugalmának helyre-
állításában nem csekély része volt neki 
és ezért elnyerte az egri püspökséget. 
Zápolya halála után ő is meghódolt Fer-
dinándnak és általa Regensburgba kül-
detett a törökök ellen való segélynyúj-
tás ügyében. Mint egri püspök nem nyert 
soha palliumot, jóllehet eztKalocsán birta. 
És épen ezen okból mindig episcopus-
nak irta magát, rendjének czímét és a 
fráter szól neve előtt mindig használta. 
Meghalt 1543-ban Pozsonyban; összes 
könyveit az egri egyházmegyének ado-
mányozta. — Levelei Praynál (Epist. ad 
proceres II. 13. 61. 95.) és Schmitlh 
Miklós jezsuita munkájában (Episcopi 
Agrienses) vannak. — Munkája : Oratio 
Francisci de Frangepanibus archiepiscopi 
Colocensis, oratoris regni Ungariae ad 
Caesarem Electores et Principes Germa-
niae in Comitiis Ratisbonensibus anni 
1541. 9. Junii. Lipsiae, 1595. (Többek 
munkáival együtt; többi kiadásai: Ora-
tiones sive Consilia de Bello Turcis in-
ferendo. Islabiae. 1603. ; Oratio de statu 
Ungariae . . . habita Ratisbonae in Comi-
tiis Imperii. Openheimii. 1616.. kiadta 
Szenczi Molnár Albert mások apró mun-
káival együtt; Kováts Mihály, Fragmenta 
Literaria Rerum Hungaricarum. Jenae, 
1809. 46—53 1.) — Végrendeletét Pray 
György adta ki (Hierarchia Posonii e t 
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Cassoviae, 1779. 7 9 - 8 1 . 1.). Testamen-
tum, Posonii 1543. In Festő S. Vincentii 
Martyris conditum est a Ferdinando I. 
Rege Hungáriáé confirmatum. 

Hyde (Thomas), Ca ta logus impr . l ibr. Bibl. 
Bodle ianae in Acad. Oxoniensi. Oxonii, 1674. 
2n4. 1. — Catalogus Bibl. T h u a n a e . Lauen-
b u r t d 1704. — Horányi, Memoria 1. 699. — 
Zeitschrift von u n d f ü r Ungern VI. 1804. 370. 
— Catalogus F r . Com. Széchenyi I. 384—85. 
I I . 246. — h'oncz Ákos, E g r i eg h á z m e g y e i 
papok az i rodalmi t é r en . E g e r , 1892. 90. 1. 

Frangepán Ferencz Kristóf (tersáti 
őrgróf), F. Farkas és Paradeyser Mária 
fia; részt vett a Wesselényi-féle össze-
esküvésben és sógorával Zrinyi Péterrel 
együtt, midőn Bécsbe mentek, elfogatván, 
elitéltettek és 1671. ápr. 30. Bécsújhely-
ben ő is lefejeztetett; benne a régi Fran-
gepán-család utolsó férfi sarja kihalt. — 
Levele Zscholnisch kapitányhoz, Novi-
grad, 9. márcz. 1670. ; börtönéből a csá-
szárhoz és nejéhez 1671. ápr. 29. (Brewer 
Henrik Tractatuum historicopoliticorum 
Pars V. Coloniae Agrip. 1672., utóbbit 
Pannónia 18ií2. 65. sz. is közli), Abschieds-
rede an Graf Peter von Zrini (Lünigs 
Reden. Part. IV. 908.). — Munkája: Vrtic 
(Kis kert). Zágráb. 1871. (F. F. száz hor-
vát költeményét, a bécsi titkos levéltár-
ban levő eredeti kéziratokból kiadta Kost-
renőiő Iván, élőbeszéddel és a költő arcz-
képével.) Börtönében irt kegyelmet esdő 
levelét közli Lünig: Literae Procerum 
Europae (II. 615.). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IV. 247. 
250. 1. — Vasárnapi Újság 1861. é s 1871. a r c z k . 
(Pauler Gyula.) — Hazánk és a Külföld 1871. 
17. a rczk . 22. sz. — Századok 1871. 522. 1. 
1873. ( P a u l e r G y . ) — Magyarország és a Nagy-
világ 1873. 17. s z . — Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . 
Tör t . I . 

Frangepán (Ozolyi) Flóra, apácza, 
előbbinek és De Naro Lullia (Julia)leánya, 
ki atyjának szomorú sorsán elkesered-
vén, a világgal meghasonlott és a pozsonyi 
szent Klára-rendi apáczák közé lépett. 
— Fordított munkái, melyeket álnév alatt 
bocsátott közre, atyja lakóhelyéről Ozo-

lyinak nevezvén magát, a következők: 
1. Lelki oskola és a jó halálnak mes-
tersége. Latinból ford. Pozsony, 1722. — 
2. A megdicsőített penitenczia tartás-
nak eleven példája. U. ott, 1722. (Sera-
phicus szent Ferencz élete. Irta Bona-
ventura kardinális ; ford. németből vala-
mely Clarissa szűz.) — 3. A halandó 
testben szenvedő halhatatlan Istennek 
históriája. . . U. ott, 1727. (Stanihurstius 
után ford. 2. jav. kiadás. Nagyszombat, 
1770., utolsó jav. kiadás. Eger, 1776.) — 
4. Az ur kínszenvedése. Pozsony, 1727. 
(Stanihurtius után latinból ford.) — 5. Jó 
reménységnek hajócskája. Buda, 1743. 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 79. 82. 1. — 
Danielik, M . í r ó k I I . 243. 1. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1876. 22. szám. (Fe j é rpa t aky 
László.) — Petrik B ib l iograph iá ja . 
Frangepán Katalin, Perényi Gábor 

özvegye, F. János leánya s F. Ferencz 
kalocsai érsek testvére. Nemcsak a tudo-
mányokat kedvelte és szép könyvtárral 
bírt, hanem a tudósoknak is nagy párt-
fogója volt. Az ő unszolására s pártfogása 
mellett adta ki 1531-ben Krakóban Kom-
játi Benedek, az ifj. Perényi Jánosnak. 
F. Katalin egyetlen fiának nevelője Szent 
Pál leveleit, magyar nyelven, melynek 
előszavában Vietor Jeromos F. Katalint 
dicséretekkel halmozza el és udvarát 
valódi iskolának nevezi. 

Honművész 1833. 34. SZ. — Magyarország és 
a Nagyvilág 1875. 40. sz. (Fe j é rpa t aky László.) 

Frangepán Kristóf (vegliai és mod-
rusi gróf), horvátországi bán. F. Bernát 
és Aragoniai Luiza fia, korának egyik 
legjelesb hadvezére. A velenczei háború-
ban (1509—14.) Miksa császár ügyének 
nagy fontosságú szolgálatokat tett. Hős 
tettei közt főleg Jajcza várának a török 
sereg ostroma alól való megszabadítása 
(1525.) emelte nagyra érdemét, miért is 
Horvát- és Dalmátország bánjává nevez-
tetett ki és az országok oltalmazója czi-
mével tiszteltetett meg. Ezután jelen volt 
a zajos hatvani gyűlésen, hol Szálkái 
László esztergomi érsekkel összeszólal-
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kozván, ez F. szakállába kapott, mire 
az érseket arczúl csapta, miért három 
napig a csonka toronyba záratott. A mo-
hácsi ütközetről elkésett ; azután Zápolya 
tántoríthatatlan hive lőn mind halálaig, 
mely őt Varasd ostromában 1527. szept. 
27. érte el. — Egy Breviárium kiadásá-
val tette nevét az irodalomban emléke-
zetessé : Das deutsch-römisch Brevier, 
welches durch Kosten des He r rn . . . zu 
drucken verordnet ist. Venedig, 1518. 

Hon és Külföld 1846. 77. 78. SZ. — HI. Akad. 
Értesítő 1850. (Velenczei fogságáról 1514—19. 
Wenzel G.) — Nagy Iván, Magyaro r szág Csa-
ládai IV. 242. 243. 1. — Századok 1873. 302. 1. 
— Zalka László, Győri papneve lő intézet 
k ö n y v t á r á n a k Cz imjegyzéke 281. 1. — Kerék-
gyártó M a g y a r o r s z á g Emlék lap ja i 507. 1. 

Frank András, az erdélyi országgyű-
lésen jelen volt Szeben városi polgár és 
iró diák. — Országgyűlési tudósításai 
és naplójegyzetei 1667—1661. az általa 
irt Frank-codexben megvannak a szász 
nemzeti egyetem nagyszebeni levéltárá-
ban ; ennek másolata pedig a kalocsai 
könyvtárban. A kettőt egybevetve, Szi-
lágyi Sándor bő kivonatát közölte a Tör-
ténelmi Tárban (1888. 3 5 - 6 3 . 1.). Ezen 
gyűjtemény, F. német és latin naplójegy-
zetein kívül, hét jelentést foglal magá-
ban, melyek közül hármat (1657. okt. 25., 
1659. máj. 24. és szept. 24.) Frank irt, 
a többi négyet mástól vette. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 337. 1. 
(Csak a codex czimét i smer te mások után.) 

Frank Bálint, a szászok grófja, szül. 
1590-ben Szász-Régenben ; tanult Besz-
terczén és 1610-ben Kolozsvárt; 1613-tól 
1621-ig házi tanító volt Bécsben Stubick 
Tóbiás kereskedőnél, kinek halála után 
ennek négy fiával, az özvegytől és ennek 
atyjától Henkel Lázártól segíttetve, 1622 
—23-ban a strassburgi egyetemen tanult 
és az 1624. évet Bécsben töltötte. Hazá-
jába visszatérvén 1625 ben a nagy-szebeni 
gymnasium rectora lett; 1626-ban azon-
ban már kerületi jegyző, 1632—33-ban 
városi kapitány (Stadthahn) volt. 1639. 

decz. 29-től 1645. jún. 18-ig polgármes-
ter, ettől fogva pedig 1648. máj. 9. be-
következett halálaig a szász nemzet grófja 
s nagyszebeni királybíró volt. — Mun-
kája: Dissertatio de Calvinismo fugiendo 
ob depravationem et elusionem dictorum 
Sacrae Scripturae de reproborum indu-
ratione. Praeside Job. Gisenio.. . Argen-
torati, 1621. 

Siebenb. Quartalschrift I I . 1791. 272. 1. ( h a -
lá lát 1645. febr . 18-ra teszi.) — Trausch, 
Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 338. 1. 

Frank J?rfZw£(frankensteini). valóságos 
kir. tanácsos, a szászok grófja s király-
bíró, előbbinek fia, szül. 1643. okt. 20.; 
tanult Nagyszebenben és az altdorfi egye-
temen, hol 1666-ban Dürr tanár alatt de 
Aequitate cz. vitairatot védett. Vissza-
térte után több hivatalt viselt Nagysze-
benben. 1628-ban kerületi jegyző lett és 
Haupt János királybírónak halála (1686. 
febr. 14.) után. ennek tisztét nyerte el. 
Apafi fejedelem megerősítette mint a 
szász nemzet grófját s 1687. márcz. 11. 
fejedelmi titkos tanácsossá nevezte ki. 
Gróf Bánfi György kormányzása alatt a 
katholikusok, reformátusok, lutheránusok 
és unitáriusok közül három-három vá-
lasztatott a kormánytanácsba; ezek egyike 
volt F. is. Leopold király egyúttal meg-
erősítette őt hivatalában és Frankenstein 
előnévvel a nemesek közé emelte. Meg-
halt 1697. szept. 27. A nagyszebeni plé-
bánia-templomban van síremléke, mely-
nek feliratát maga készítette (Közli ezt 
Mökesch, Die Pfarrkirche der A. C. B. zu 
Hermannstadt 103. 1.) — Munkái: 1. 
Hundert sinnreiche Grabschriften et-
licher tugend- und lasterhaften Gemüther, 
zu Liebe und stets grünenden Ehren des 
unsterblichen Dichtergeistes. Hermann-
stadt, 1677. — 2. Hecatombe Senten-
tiarum Ovidianarum, germanice imita-
tarum, d. i. Nachahmung auserlesener 
Sprüche des berühmten Poeten Ovidii 
Nasonis. U. ott, 1679. (Néhány magyar, 
rumén és erdélyi-szász nyelven is közöl-
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tetett.) — 3. Favor Avonius quodam 
erga D. Valentinum Franck Juniorem, 
Patricium Cibiniensem, deciaratus a non-
nullis fautoribus et amicis, nunc verő in 
eorundem Authorum gratiam et bonorem 
lege talionis vulgatus. U. ott, 1679. (A 
Rosetum Franckianum, ennek bővített 
kiadása.) — 4. Breviculus Originum 
Nationum et praecipue Saxonicae in 
Transsilvania, cum nonnullis aliis obser-
vationibus ad ejusdem jura spectantibus, 
e ruderibus Privilegiorum et Historicorum 
desumtus. U. ott, 1696. )További kiadá-
sai: Kolozsvár. 1697., Helmstädt, 1696. 
Fabricius János által, Danzig, 1701. Leib-
niz előnyösen nyilatkozik ezen műről: 
Otium Hanoverianum 84—89.1. Németül 
Friderici adta ki.) — 5. Breviculus Pyro-
technicus memoriae artificium in ea re 
commendatus. Cibinii, 1697. — Kézirat-
ban : Jus Publicum Transsilvaniae. Scher-
zeri Definitiones theologicae Cibinii. (In í 
usum praelectionum scholasticarum), 
Decas Quaestionumphilosophicarumillus- i 
trium. Cibinii 1676., Liber niger Frankia-
nus. — Arczképe és czímere a Rosetum 
Franckianumban (Bécs, 1692.) 

Czvittinger, Spec imen 158. — Bod, M. Athe-
nas 87. 1. — Horányi, Memor ia I . 713. 1. — 
Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I . 339. (hol 
az é l e t r a j zá ra v o n a t k o z ó ada tok és m u n k á i 
bőven v a n n a k i smer te tve . ) — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I . 479—480. 1. 
Frank Emil, bankhivatalnok Buda-

pesten. — A Borsszem Jankónak 1889 
óta munkatársa ; a lapnak Kalámburszky 
Viczibáld rovatát ő irja. 

Frank Ferencs. kegyes-tanítórendi kor-
mánytanácsos és házfőnök, szül. 1842. 
szept. 26. Tatában Komárommegyében; 
ott végezte a gymnasium négy osztályát; 
1858. aug. 27. lépett a rendbe ; a váczi 
novitiátus után Kecskeméten végezte az 
5. és 6. osztályt; onnét kitették Po-
zsony - Szent - Györgyre rajztanárnak a 
két osztályú reáliskolába; e mellett 
magánúton végezte a 7. osztályt és a 
8-kat Szegeden. 1865-ben beesküdött és 

1866. júl. 20. misés pappá szenteltetett 
föl; tanított Magyar-Óváron, Nyitrán, 
Temesváron, a tatai gymnasiumban, az-
után Léván ; 1890 óta házfőnök és 1891 
óta egyúttal kormánytanácsos Budapes-
ten. — Czikkei a Zafféry Néptanítók 
Lapjában (Hogyan tanítsuk az állattant 
a népiskolákban), az Országos Tanáregy-
let Közlönyében (1872. Az iskolai fegye-
lem néhány akadályáról) ; programm-
értekezések a tatai gymnasium Értesítő-
jében (1870. Tata vidéke flórájának rövid 
ismertetése, 1871. A rajztanításnak fel-
adata a gymnasiumi nevelésben, 1877. 
Az iskola és a szülői ház,. 1879. Néhány 
év a lévai gymnasium történetéből), a 
lévai algymnasium Értesítőjében (1882, 
Korunk szelleme s a házi nevelés); irt 
még a helyi lapokba a helyi közügyek-
ről apróbb czikkeket és tárczákat. 

Kegyes Tanító-rend Névtára 1865—93. és ön-
éle t ra jz i a d a t o k . 

Frank Gáspár, a szepesi kamara hiva-
talnoka. — Munkája : Ode encomiastica 
De auspicatissima Nocte, qua Jaurinum 
Arx munitissima recuperata est. Scripta 
et arctioris necessitudinis erga consec-
r a t a . . . Yisolii, 1598. (A. m. tud. aka-
démia könyvtárában.) 

Hl. Könyv-Szemle 1890. 259. 1. 

Frank György, bölcseleti s theologiai 
doktor, győri kanonok és főesperes, szül. 
1742-ben Nagyváradon; mint esztergomi 
főegyházmegyei növendékpap a theolo-
giát 1765—66-ban Bécsben hallgatta; 
1769-ben fölszenteltetett. Az 1774. okt. 
6. egyetemi csődvizsgálaton kiválaszta-
tott az egyháztörténelem tanárává ; taní-
tott Nagyszombatban, Budán és Pozsony-
ban 1787-ig; azután a pozsonyi egyetemes 
papnevelő igazgatója volt 1790-ig, egy-
szersmind mérkuti apát. Ezen évben győri 
kanonokká neveztetett ki, majd székes-
egyházi főesperessé s püspöki helynökké. 
Meghalt 1822. nov. 30. Győrött. — 
Munkái: 1. Seculum secundum antiquis-
simi seminarii Sancti Stephani regis et 
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apostoli Hungáriáé a. s. 1766. celebratum. 
Dum sacra ejus família divo suo tutori 
annu solennia festis honoribuspersolveret. 
Tyrnaviae. — 2. Introductio in Históriám 
Ecclesiasticam Novi Testamenti tribus 
dissertationibus comprebensa de Chronlo-
giae Tecbnicae Elementis, de Geographia 
Politico Ecclesiasticae Principiis, ac de 
Fontibus Históriáé Ecclesiasticae, rectoque 
horum usu, et scriptoribus recentioris 
aevi. Budae, 1783. — 3. Humfredi Dit-
ton Veritas reUgionis christianae ex 
resurrectione Jesu Cbristi demonstrativa 
metbodo comprobata. Cum Appendice 
de immaterialitate animarum, et nonnullis 
aliis momentosis Religionis naturalis pla-
citis. Opus eximium ex Gabr. Vilh. Goet-
teni versione Germanica in latinum ser-
monem translatum. Posonii, 1811. — 
Kéziratban: De tolerantia. De aevi nostri 
Gnosticis. Synopsis Históriáé Ecclesias-
ticae. 

Tud. Gyűjt. 1822. IV. 40. 1. — História Aca-
demiae 96. 113. 1. — Pauler Tivadar, Buda-
pest i Egye tem Tör ténete I . — Zelliger Alajos, 
Egyház i I rók Csarnoka 141. 1. — Petrik Bib-
l i o g r a p h i á j a . 
Frank Ignácz, jogi doktor, kir. tanácsos, 

egyetemi tanár és a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, szül. 1788. márcz. 24. 
Nagy-Károlyban Szatmármegyében sze-
gényebb sorsú polgári szülőktől; a gym-
nasiumot szülővárosában a kegyesren-
dieknél végezte ; 1803. szept. 29. a pia-
risták rendébe lépett; azután két évig 
Privigyén vetette meg classikai mfvelt-
ségének bővebb alapját; utóbb a selmecz-
bányai alsóbb latin iskolákban tanított 
(1806—0b.); a bölcseleti tudományokat 
Váczon 1809- és 10-ben hallgatta s az 
utóbbi év aug. 26. a m. tudom, egyetem-
nél a szépművészetek és bölcselet dok-
torává avatták. 1811-ben Pesten a nem-
zeti iskolákban tanított; de még azon 
évben kilépett a rendből. 1811 —14-ben 
a pesti egyetemen a jog- és államtudo-
mányokat hallgatta, mire 1815. máj. 19. 
jogi doktorrá avatták ; később a szokásos 

törvénygyakorlat után ügyvédi oklevelet 
nyert ; 1819-ben pedig a kassai kir. aka-
démiához a magyar magán- és fenyítő-
jog rendes tanárává neveztetett ki. 1827. 
júniusban a pesti egyetemre a Kelemen 
Imrének 1817-ben történt nyugalmazta-
tása után hosszabb ideig árván maradt 
és alig egy esztendeig Bognár József által 
ellátott hazai magánjog tanszékére hiva-
tott meg. 1830-ban a törvény-tudományi 
kar idősbikévé és ezáltal az egyetemi 
tanács állandó tagjává lett; itt nemcsak 
nyomós hatással volt a tanácskozások 
folyamára, hanem társai bizalmából az 
egyetemnek érdekeit közelebbről illető 
fontos okiratok szerkesztésével bizatott 
meg ; ezek közül az egyetemnek 1834. 
decz. 13. kelt ama felterjesztése, mely-
ben könyvnyomdai tulajdonjogának cson-
kítása ellen erélyesen felszólalván, alap-
értéke czélszerűtlen kezelésének s a 

I tanulmányok szomorú állapotának élethű 
rajzát adá, szerzője kitűnő Írásmódjának 
és férfias jellemének egyaránt becses 
emléke marad. A törvénytudományi kar 
igazgatóságát Markovics János és Uzo-
vics halála után hosszabb ideig és idő-
közben is azok távollétében ideiglenesen 
többször viselte ; 1832. aug. 14. az egye-
tem rectorává választatott; ezen minő-
ségében októberben felsőbb rendeletnél 
fogva adta át a budai főgymnasiumot 
hatásos beszéddel a kegyes iskolák ren-
dének. 1846. máj. 2. érdemei elismeréseűl 
kir. tanácsossá neveztetett ki. 1848—49-
ben az időnként távollevő egyetemi rector 
helyét pótolá, sőt az utóbbi év jún. Hor-
váth Mihály közoktatási miniszter által 
az egyetemnek végrendezéseig annak 
igazgatóságával bizatott meg, mely tisz-
tét mindaddig viselte, míg a császári 
seregek másodszori bevonulása után, 
július végnapjaiban Bécsbe hivatott, hogy 
a magyarországi jogügyekkel foglalkozó 
bizottmány tanácskozásaiban részt vegyen. 
Ezek egyikében az ősiség történeti fejlő-
dését, természetét és az arra vonatkozó 
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intézkedések körüli nézeteit terjedelme-1 
sen fejtegette s nemsokára annak befe-
jezése után, felháborodott lelki állapotá-
nak súlya alatt összeroskadván, 1850. 
márcz. 4. erőszakos halállal fejezte be 
munkás életét. A magyar tud. akadémiá-
ban. mely 1847. decz. 23. nagygyűlésén 
levelező tagjául választotta, Pauler Tiva-
dar tartott fölötte 1850. nov. 25. emlék-
beszédet. Nagy gonddal és tetemes pénz-
áldozatokkal gyűjtött 14,000 kötetből álló 
ritka becsű könyvtárát használatúi Pest 
városának hagyományozta ; ez annak 
őrizetét az egyetemre bizta, 1875-ben 
pedig örök tulajdonául adományozta az 
egyetemi könyvtárnak; ezen adomány 
emlékét a könyvtár nagy termében arany-
betűs feliratú márványtábla örökíti. — 
Munkái: 1. Specimen elaborandum insti-
tutionum juris civilis hungarici; conti-
nens : I. Praecognita ; II. Doctrinam de 
donatione regia. Cassoviae, 1820. (Ehhez 
a jogi doktori koszorú elnyeréseért 1815-
ben irt Adományok eredetéről szóló érte-
kezésének töredékeit csatolá ; más kiadás, 
u. ott, 1823.) - 2. Principia juris civilis 
hungarici. Pestini. 1828—29. Két kötet. 
(Ezen munka nemcsak oktatástani szem-
pontból, hanem tudományos belbecsére 
nézve is honi irodalmunk legbecsesebb 
termékei közé számítható.) — 3. Nóvum 
supplementum principiorum juris civilis 
hungarici, continens addenda et corri-
genda ex decretis ann. 1830. et 1836. 
U. ott, 1837. — 4. A közigazgatás tör-
vénye Magyarhonban. Buda, 1845—47. 
Két rész 3. kötetben. (Miután V. Ferdi-
nand 1844-ben az ország rendeinek ismé-
telve kijelentett kívánságára hajolván, a 
tudományok magyar tanítását elrendelte, 
kézikönyvének nem annyira lefordítását, j 
mint magyar nyelven átdolgozását adta ; 
írásmódjára nézve a közösen elfogadott 
szabályoktól eltérvén, Verseghy rendsze-
réhez ragaszkodott, sőt az irodalom, tör-
vényhozás és törvénykezés műnyelvét mel-
lőzvén, sajátszerű kifejezéseivel élt és ez ál-1 

tal munkája használatát az ifjúságra nézve 
tetemesen megnehezítette; mint maga 
irja, «Bájoló szép nyelvünk jövendő szép 
sorsát a rohanó újítás árjaitól» féltette.) — 
5. Ősiség és elévülés. Értekezés. Buda, 1848. 
— Kéziratban maradt: Észjogtani vázlata 
és Magyar büntetőjogtana ; továbbá a m. 
nemzeti múzeumban vannak: A közigaz-
ság törvénye Magyarhonban, Connota-
tiones historicae seu supplementum ad 
históriám universalem. Jus naturae és 
Beliquiae poeticae. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1827. I . 46. SZ. 
— Thetcretek József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i 
32. 1. ( s z ü l e t é s é t 1790-re tesz i . ) — Akadémiai 
Értesítő 1850. V. sz. 296. 1. ( P a u l e r T i v a d a r ) 
és u g y a n a t t ó l Adalékok a haza i jog tudo-
mány tör ténetéhez . Bpest , 1878. — Jog és 
Törvénytudomány Tár 1855. 217. 1. ( T ó t h Lö-
r i n e z . ) — Ujabhkori Ismeretek Tárajll. 487. 1 

— 31. Akad. Almanach 1863. 266. 1. — Petrik 
Bib l iograph iá ja . 

Frank Jeromos, kegyes - tanítórendi 
tanár Selmeczbányán, szül. 1790. márcz. 
24. N.-Károlyban, 1803. szept. 29. beöltö-
zött, 1811-ben Váczott a rendből kilépett. 
— Munkái: 1. Ode rev., ac. clar. viro 
Floriano Hemtner, oblata, IV. nonas 
Maji anno 1806. Schemnicii. — 2. Ode 
rev. ac. eximio patri Emerico Végh, do-
mus Temesvariensis Sehol. Piarum Rec-
tori nec non local. gymnas. directori 
1807. Temesvarini. 

Petrik B i b l i o g r . 

Frank Károly. — Munkái: 1. Trium-
phus magnae matris Dei in coelorum 
reginam assumtae mystico poemate in 
honorem ter sanctae triados tribus met-
rorum centuriis complexus, pio Mariano-
rum sodalium affectu propositus 15. Aug. 
1796. Vacii. — 2. Carmen funebre piis 
manibus die solennium exequiarum.. . 

i Francisci Xav. e. 1. b. Splényi de Mihálydi 
episcopi Vaciensis die 26. Jan. 1796. dica-
tum. U. ott. — 3. Diluculum gratiae 
horizontis christiani sive nativitas Mariae, 
rhytmico-Saphico-genethliaco christiano 
carmine mane salutata die 8. Sept. 1796 

* U. ott. — 4. Hexametrorum decimae 
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ad hexameron trinum geneseos sacrae 
creationis ; consecrationis ; redemptionis 
persolutae in ter sanctae triados ac sanct. 
sine labe originali conceptae virginis 
Mariae cultum. Luminaribus magnis, uni-
versoque stelligero orthodoxae, romano-
catholicae, et apostolicae ecclesiae fir-
mamento subjectae. Vacii in episcopali 
Hungáriáé civitate die ? Dec. 1796. Ab 
infimo cultore C. F. M. D. U. ott. — 5. 
Poéma leonino heroicum, in quo belli 
pacisque signo magno cum Dei agno 
mundo orienti in coelo apparenti contra 
maligna Draconis, gemmaeque bestiae 
signa nunc eventu laeto in terris impleto, 
nempe mulieri, quae gratiarum lumine 
et immenso numine plena. Applaudit 
musa Vratislavena. Triticiae die 25. Mártii 
anno 1798. U. ott. — 6. Mysterium 
magnum : in quo viva, absoluta ac super-
coelestis puritas se purificat elegiaco 
poemate per tres et dimidiam centurias 
in concordantiam 42 mensium Apocal. 
cap. 13. v. 5. christiano orbi propositum 
Megapoli die 2. Febr. Anno salutis 1799. 
H n. Typis Homoboni. (Munkái, az utol-
sót kivéve, mind névtelenül jelentek meg.) 

Petrik Bibl iogr . 

Frank Keresstély. L. Franken Ke-
reszté! y. 

Frank Mór, orvosdoktor, Puszta-Csor-
bán Jász-Nagykun-Szolnokmegyében. — 
Munkái: 1. Helyesen itélte-e meg Cser-
natony a zsidókat. Bpest, 1874. — 2. 
Mi a szabadkőművesség? És mit akar ? 
A Humboldt cz. páholy által pályadíjjal 
koszorúzott mű. U. ott. 1880. 

Petrik Könyvésze te . 

Frank Ödön, orvosdoktor, szül. 1859. 
febr. 17. Nádudvaron Hajdúmegyében ; 
középiskoláit Karczagon és Nagyváradon 
végezte; 1877-től 1882-ig a budapesti 
egyetemen orvosi tudományokat hallga-
tott; 1881-ben a közegészségtanból tett 
vizsgálat alapján ösztöndíjban részesült. 
1882-ben A gáznemű anyagok desinfi-
ciáló képességéről cz. írott munkájával 

pályaművet nyert. 1882. máj. 1-től az 
egyetem közegészségtani intézetében gya-
kornoknak és azon év okt. 1- tői tanár-
segédnek választatott meg. 1883. márcz. 
31. orvosdoktorrá avattatott föl; 1885. 
decz. 18. iskola-orvosi s egészségtan-
tanári oklevelet nyert. 1887. júl. 19. a 
budapesti VII. ker. m. kir. áll. gymna-
siumhoz iskola-orvosnak és egészségtan-
tanárnak neveztetett ki ; erről az állásá-
ról azonban 1891-ben lemondott. 1888. 
máj. az emberi járványok tanából egye-
temi magántanári képesítést nyert. 1889. 
jan. 1. közegészségtani tanársegédi állá-
sától megvált és ösztöndíjjal külföldre 
utazott; két évig tanulmányozta Európa 
főbb országaiban a közegészségügy intéz-
ményeket. 1890-ben a honvédség orvosi 
karába lépett. — Irodalmilag önálló 
egészségtani vizsgálatokkal, és statisztikai 
tanulmányokkal foglalkozott, melyek rész-
ben a tudományos egyesületekben tartott 
előadásai után közzé tétettek. Nagyobb 
közleményei a következők : a Közegész-
ségi s Törvényszéki Orvostanban (1882. 
A gáznemű anyagok desinficiáló képes-
ségéről, 1883. A tápszerek hamisítása s 
hatósági vissgálata Párisban, 1884. Fer-
tőző anyagok viselkedése emésztő ned-
vekkel szemben, a Berliner Med. Wochen-
schriftben is, Magyarország népesedési 
mozgalma 1880—82-ben, Magyarország 
és Ausztria Közegészségügye 1881-ben. 
1886. A Breyer-féle vízszűrő, A cholera 
Budapesten, ugyanez a Berliner Med. 
Woch -ben is, Adatok a himlőoltás ügyé-
hez, 1887. A védőoltás-ügy reformja 
hazánkban, Hazai ásványvizek bacteoro-
logiai vizsgálata, Magyarország Közegész-
ségügye. 1888. Közegészségi intézkedések 
a fővárosban), a Berliner Medic. Wochen-
schriftben (1882. Über den Werth eini-
ger gasförmiger Desinfectionsmittel, dr. 
Doleschall Sándorral, kivonata az egye-
temen 1882-ben pályadíjat nyert dol-
gozatnak). a Természettud. Közlönyben 
(1883. A lakások fertőtlenítése, 1884. 
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Gyermektelepek az iskolai szünetek alatt, 
1887. A vakságról Magyarországon); az 
Egészségben (1887. Himlő és védőoltás, 
1888. Levél egy fiatal anyához, 1891. 
Közegészségügyi mozgalmak). — Munka-
társa a Pallas Nagy Lexikonának. 

Frank Péter József, mérnök és tanár 
szül. 1827. jún. 29. Nagy-Disznódon (Hel-
tau), középiskoláit a nagyszebeni ág. ev. 
gymnasiumban végezte ; azután a tech-
nikát 1846-tól 1850-ig Bécsben és Karls-
ruhéban hallgatta, mire hazájában magán-
mérnök és a nagyszebeni reáliskolában 
tanár volt; ezen kivül tagja volt a nagy-
szebeni városi választmánynak, ipar-
és gazdasági egyletnek. Jelenleg mint 
magánember Bukarestben él. — Mint 
építő-mérnök, gyár- és bányatelep-igazgató, 
mezei gazda Brassóban alkal ma volt Erdély 
nemzetgazdaságával megismerkedni s ezt 
más nemzetekével összehasonlítani. Ezen 
tapasztalatait irta le czikkekben a saját 
lapjában. — Munkája: Siebenbürgens 
hervorragende Bestimmung als Indus-
trie-Land. Hermannstadt, 1868. — Szer-
kesztette a Siebenbürgische Zeitschrift 
für Handel, Gewerbe und Landwirth-
schaft-ot 1865. jún. 24-től Nagyszeben-
ben, mely lap 1868. jún. 3. egyesült a 
Sieben bürgisch-Deutsches Wochenblattal 
és F. ennek kereskedelmi, ipar- és gazda-
sági rovatát szerkesztette 1871 végéig. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 338. 1. 
Frank Samu. orvosdoktor Budapes-

ten ; szül. 1839-ben Pápán Veszprém-
megyében és 1867-ben nyert orvosdok-
tori oklevelet Pesten. — Orvosi czikke : 
Zur Therapie der Ecclampsia infantum 
(Ungar. Mediz. Chirurg. Presse 1869.) —-
Munkája: Az ájtatos izraelita hölgy. 
Épületes imák, Neuda Fanny után ford. 
Pest, 1861. (Partföldi Bélával együtt.) 

Kupp. B e s z é d 175. 1 . — Olah Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi S ta t i s t iká ja . Bpest , 
1876. 85. 1. — Petrik Könyvésze t e . 

Franka Károly, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 

inauguralis medica de sulfure q u a m . . . 
in universitate hungarica publicae erudi-
torumdisquisitioni submittit.Pestini, 1840. 

Rupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei Könyvé -
szete. 

Franke G. Adolf, budai mérnök. — 
Munkája: Über Regulirung der Bewe-
gung bei Dampfmaschinen mittelst Cen-
trifugal-Regulatoren. Ofen, 1846. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Frankel Béla, orvosdoktor, a művé-
szet és tudomány cs. kir. arany-érem 
tulajdonosa; a budai Császárfürdőnek 
54 évig volt orvosa, midőn 1891. márcz. 

| 80. évében meghalt. — Munkája: Das 
Ofner Kaiserbad in historischer, tech-
nischer und medizinischer Hinsicht. Ein 
Hülfsbuch für Heilsucbende. Ofen, 1847. 
(2. bőv. és jav. kiadás Pest, 1853. 3. bőv. 
kiadás. Buda, 1862.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
i 1891. 13. sz. (Nekr.) 

Frankel Bernát, zsidó-iskolai tanító 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Sittenbüch-
lein für die Jugend . . . (2. kiadást ért.) 
— 2. Machna Israel.. . (1831. körül 
4. kiadásban jelent meg.) — 3. More. 

\ Derach... — 4. Wegweiser zur wahren 
Glückseligkeit der Menschen. Ein fass-
liches Beligionsbuch für die israelitische 
Jugend, gesammelt und mit Zusätzen 
vermehrt. Pressburg, 1829. — 5. Torath 
Hamuna. Religions-Lehre für die weib-
liche Jugend mosaischen Bekenntnisses, 
nebst einem Anhage, enthaltend die Le-
bensgeschichte des Moses, gesammelt und 
mit Zusätzen vermehrt. U. ott. (1831.) 
Schreiber Moses Pozsonyi főrabbi irt 
hozzá ajánlást. — 6. Sträusschen orien-
talischer Pflanzen, für Bildung des Geis-
tes und Herzens. U. ott, 1837. (Az 1. 2. 
és 3. sz. munkákat a 4-iknek előszavá-
ból és az 5-iknek ajánlásából vettem.) 

Tudománytár 1831. 208 1. 1838. IV. (Toldy 
Bibliogr.) — Petrik Bibliogr 

Frankel (Frank i ) Illés, orvosdoktor, 
pesti származású. — Munkája: Disser-
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tatio inaug. medica de ictero. Pestini. 
1836. 

Rupp B e s z é d 159. l.Siinnyei K ö n y y é s z e t e . 

Frankel Leo, iparos és socialista, 
ó-budai származású, az aranyműves 
iparra adta magát és bejárta Nyugot-
Európát, míg végre Párisba jutott; itt 
találta őt 1871-ben aCommunárd-lázadás, 
melyben ő is előkelő szerepet vitt; fegy-
veres csoportokat vezetett, jelen volt az 
Arceuil kivégzésénél, a gobelingyár le-
égetésénél ; azután menekült Angolor-
szágba ; onnét Hollandiába, Svájczba s 
Németországba utazott, végre hazatért. 
Miután a franczia kormány in contuma-
ciam halálra ítélte s ezen Ítéletet meg-
küldte a magyar igazságügyi miniszter-
nek, azonban minden indokolás nélkül, 
F. tíz hónapig vizsgálat alatt és három 
hónapig fogságban volt. végre szabadon 
bocsátották. — Szerkesztette Budapesten 
a Munkás Heti-Krónikát, a magyarországi 
munkások közlönyét, és az Arbeiter 
Wochen-Chronikot 1876. okt. 22-től 1877. 
febr. 18-ig Ihrlinger Antallal együtt; az-
után az utóbbit maga 1881. jun. 5-ig. 
1882-ben sajtóvétség miatt a váczi fegy-
házba került. 

Arbeiter Wochen-Chronik 187(5. 43. SZ. — 
Karcsú, V á c z T ö r t é n e t e IX. 347. 

Frankel S., orvosdoktor, pesti szár-
mazású. — Munkája : Bissertatio inaug. 
medica de gangrena. Vindobonae. 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Franken Keresztély (gardelebi), unitá-
rius lector, szül. 1549-ben Gardelebenben, 
Brandenburgban, ág. ev. szülőktől; 20 
éves korában a róm. kath. hitre tért és 
Rómában a jezsuita rendbe lépett; de 
ezen hitéhez sem maradt hű, hanem ké-
sőbb miután Chmielinitzben, Lengyel-
országban egyídeig rektor volt, ott meg-
ismerkedett az unitáriusokkal és Dávid 
Ferencz nézeteihez csatlakozott. 1585-ben 
szabad gondolkozása miatt kénytelen volt 
Lengyelországot elhagyni s Kolozsvárra 
jött, hol lectorságot nyert az unitáriu-

soknál, másokszerint lectorsága 1590-ben 
is igazolható. Trausch szerint 1590 ben 
a török háború miatt elhagyta Erdélyt 
és Prágában ismét a katholikus hitre 
tért; 1595-ben Regensburgban tartózko-
dott. — Munkái: 1. Disputatio cum 
Fausto Socino de Christi cultu religioso 
A. 1584. Edita Poloniae. A. 1618. — 
2. Epicteti Philosophi Stoici Enchiri 
dion, in quo ingeniosissime docetur, 
quemadmodum ad animi tranquilitatem. 
beatitudniemque praesentis vitae perve-
niri possit: quam ingeniosus Lector 
profecto consequitur, si adjectas quoque 
commentationes in pectus admiserit. 
Claudiopoli, 1585. (és u. ott. 1592.) — 
A Háromság ellen is irt könyvet, melyet 
Radeczki Elek lengyel könyvnyomtató 
nyomatott, kinek ezért nyomdáját elko-
bozták s ő maga fogságba jutott, mely-
ből csak a király megkegyelmezése foly-
tán szabadult ki. F. e könyve miatt me-
nekült Lengyelországból. — Kézirati 
munkája: Franken Christiani praecipua-
rum enumeratio causarum, cur Chris-
tiani cum in multis religionis doctrinis 
mobiles sínt Claudiopoli, 1753. (Másolat a 
a m. n. múzeumi kézirattárban.) — Nevét 
Frank-, Franck- és Franke-nak is irják. 

Horányi S c r i p t O r e S I . 713. 1. — Trausch, 

S c h r i f t s t e l l e r - L , e x i k o n I . 337. 1. — Századok 
189-'. 312. 1. 

Frankenburg Adolf, nyug. udvari 
titkár, a m. tudom, akadémia levelező, 
a Kisfaludy-társaság rendes és a Petőfi-
társaság tiszt, tagja, született 1811. nov. 
11. Német-Keresztúron, Sopronmegyében, 
hol atyja Eszterházy herczeg gazda-
tisztje volt; Sopronban a gymnasiumi 
négy osztályt elvégezvén. Pécsre ment a 
rhetorikát és poézist tanulni. A közép-
iskola 6. osztályát Győrött végezte, mi-
alatt magyar színészekkel is megismer-
kedett ; a 8. osztályt Szombathelyen 
járta ki. Azután gazdasági tanfolyamra 
a keszthelyi Georgiconba ment, onnét 
pedig joghallgatónak Egerbe. Midőn Du-
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nán-túl a kolera pusztítani kezdett, anyja 
hazahívta ; azonban első szerelme vissza-
térítő Egerbe, hol egy évig a megyei fő-
jegyző mellett mint gyakornok működött 
Anyja azonban arra ösztönözte, hogy a 
kincstár szolgálatába lépjen ; ajánló le-
velekkel állított be 1833-ban Budán Stip-
sics kincstári tanácsoshoz, ki azzal fo-
gadta : Van-e annyi vagyona, hogy vagy 
12 évig ingyen szolgálhasson? Ettől a 
kérdéstől megijedt és elment jurátusnak 
Pozsonyba, hol anyja kérő levelével je-
lent meg az akkor már ünnepelt Széchenyi 
Istvánnál; azzal kecsegtette magát, hátha 
a gróf magával viszi Angliába; szóba is 
hozta e reményét, de a gróf azt mondta 
r á : Én csak úgy vihetném magammal, 
ha a komornyikomat itthon hagynám s 
ön pótolná a helyét. így az ifjú nem 
jutott Angliába, hanem Nagy-Czenkre, 
hol egy nagy szanszkrit szótárból kellett 
kikeresnie és leírnia a magyarhoz némi-
leg hasonlító szavakat a gróf számára ; 
félév alatt elvégzé az A. betű felét s 
aztán egy pap nagybátyja után pár ezer 
forintot örökölve, megáhítá a független-
séget. Bement 1834 tavaszán Sopronba 
s beállt kadétnak a Prinz von Sachsen 
nehéz lovasezredbe. Néhány hó múlva 
a katonaságot is ott hagyta s gazda lett. 
A somogymegyei Gombán özvegy Hun-
karnétól bérelt ki vagy száz hold földet 
s azután sietett megnősülni Egerbe, fele-
ségül vette azt a kedves magyar lányt, 
a kiről mindig azt mondta : egyszer szo-
morította meg életében, azzal, hogy meg-
halt. Nem tudott gazdálkodni, rosszúl 
ment a dolog s túladott a bérleten. A 
fővárosba vágyott, a hol már akkor pezs-
geni kezdett a magyar elem az iroda-
lomban és színi előadásokban. Mátray 
Gábor kieszközölte számára az akadé-
miai irnokságot és 1837. áprilban elfog-
lalta állását. Már azelőtt is, de még in-
kább ezután szorgalmasan irogatott a 
lapokba. Összeütközései voltak Schedel 
(Toldy) Ferencz titkárral, s mivel gyanú 

támadt ellene, hogy az irodából adatokat 
szolgállat az akadémia tagjai ellen; gróf 
Teleki József elnök felszólítá, hogy jobb 
lesz, ha beadja lemondását és be is adta 
rögtön. Néhány hónapig állás nélkül ma-
radt, de sokat irt és tett. A nemzeti 
színház megnyitása (1837. aug. 22.) és 
a pesti árvíz (1838. márcz. 13.) nagy 
mértékben igénybe vette az akkori írók 
tevékenységét; az inség enyhítésére ő is 
felolvasásokkal egybekötött hangverse-
nyeket rendezett, egyet 1838. virágvasár-
napján, melyben Kossuth Lajos buzdító 
zárszóval működött közre. 1838. aug. 6. 
mint kincstári fogaim, gyakornok telte le 
az esküt Budán. 1841-től Kossuth Pesti 
Hírlapjába dolgozott; azonban ez nem tet-
szett F. hivatali főnökeinek s 1843 ele-
jén oly kikötéssel nevezték ki őt kincs-
tári levéltári tisztnek, hogy a Kossuth 
lapjába többé ne írjon; Kossuth febr. 5. 
lapjában néhány sorral maga vett tőle 
meleg búcsút. A magyar tudom, aka-
démia 1845. nov. 22. levelező tagjának 
választotta meg. 1843-ban megindítá a. 
Magyar életképek havi füzeteit, melye-
ket a következő évben Életképek czím-
mel hetilappá alakított át. Lapjának 
nemzeti iránya szemet szúrt, azért a 
kormány legjobbnak vélte eltávolítani 
Frankenburgot a magyar irodalom köz-
pontjából. Gróf Szécsen Miklós 1847. 
tavaszán adta tudtára, hogy udvari tol-
mácsnak van kinevezve a bécsi kanczel-
láriához; jún. 25. elbúcsúzott irótársai-
tól, az Életképeket átadta Jókainak és 
elútazott Bécsbe. A bécsi 1§i8. októberi 
napok reá is szerencsétlenséget hoztak ; 
midőn Windischgrätz herczeg bevette a 
várost, a bécsi magyar ministerium tag-
jaival való érintkezés miatt gyanúba 
jött és novembertől 1849. januárig fog-
ságot szenvedett; ekkor befolyásos isme-
rőseinek köszönhette, hogy kiszabadult, 
de megzaklatták nagyon. Utóbb azonban 
fogalmazónak nevezték ki a bécsi leg-
főbb törvényszékhez, 1855-ben az úrbéri 
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legfőbb törvényszékhez, 1860-ban pedig az 
udvari kanczelláriához titkárnak. 1866-
ban nyugalomba lépett. A kilencz év, 
melyet Bécsben töltött, keserűséget árasz-
tott reá; neje elhunyt, fia (fiatal katona-
tiszt) kivégezte magát; F. maga egy né-
met bárónőt, egy osztrák katonatiszt 
leányát vette nőül, kitől csakhamar kü-
lön vált. Mihelyt nyugdíjba lépett, sie-
tett letelepedni a fővárosba, hol irt a 
lapokba, szerkesztett és a Kisfaludy-tár-
saságban, mely 1867-ben tagjai sorába 
választotta, gyakran tartott felolvasást. 
Midőn nemes szívű barátnője (1881. 
okt. 10. óta neje), Carina Anna, ki éve-
ken át a nemzeti szinház operájának 
drámai primadonnája volt, megvált a mű-
vésznői pályától. 1868-ban ő is, F. is Sop-
ronba költöztek. Elnöke lett az ottani 
társaskörnek és az általa alapított iro-
dalmi és művészeti körnek. A soproniak 
1879. jan. 5. ülték meg 50 éves írói 
jubileumát; a hölgyek ezüst koszorút, a 
társas-kör arany tollat nyújtottak át neki; 

. a m. tud. akadémia üdvözletét Nagy 
János kanonok és Zichy Antal tolmá-
csolták. 1881. okt. ismét a fővárosba 
költözött. 1884. tavaszán megtört ereje, 
betegség vett rajta erőt és a Grácz mel-
letti Eggenbergben keresett gyógyulást, 
hol júl. 3. húnyt el. Lázálmaíban is 
hazavágyott s övéivel megfogadtatta, hogy 
holttestét Budapestre szállítsák ; ez meg 
is történt és 7. temették a kerepesúti te-
metőben. Koporsójánál Paulay Ede és 
Jókai Mór mondottak búcsúbeszédet; a 
m. tud. akadémiában pedig 1886. nov. 29. 
Vadnai Károly tartott fölötte emlékbe-
szédet. — Az 1833. ápr. megindult első 
szépirodalmi lapba, a Regélőbe s társlap-
jába a Honművészbe verseket és ado-
mákat küldött, mint kadét 1834-ben irta 
Der erste April cz. kis vígjátékát, me-
lyet a német színészek Sopronban elját-
szottak s mely a Rajzolatokban magyarúl 
is megjelent. Somogyi gazdálkodása alatt 
a Honművészbe irt vidéki tudósításokat, 

1836-tól a Koszorúba is; fő dolgozótársa lett 
a Rajzolatoknak (1836—39.). beszélyeket 
irt a Hajnal (1837—38.), Részvét Gyön-
gyei (1838) és Emlény (1843—44) cz. 
Zsebkönyvekbe s dolgozott a Jelenkorba 
is. 1838-ban Nagy Ignáczczal Budapesti 
Divatlap czímmel lapot akartak megin-
dítani, de nem kaptak reá engedélyt. 
Ekkor a pesti német színház számára 
két bohózatot és két vígjátékot irt, me-
lyekért hatvan —hatvan ezüst forintot 
kapott; a Seltener Nebenbuhler czíműt 
a bécsi Saphir is megdicsérte ; (a pesti 
német színpadon 1839. febr—márcz. 
kétszer adták). Saphir Zsigmond Pester 
Tageblatt-jába magyar tárgyú tárczákat 
és nemzeti színházi kritikákat irt, a 
Spiegelben pedig verseket közölt. 1841. 
jan. a Pesti Hirlap megindultával, F. a 
lapnak dolgozótársa lett és abba a fő-
városi újdonságokat irta, sokszor elmés-
séggel, gúnynyal és szatírával. 1843-ban 
a Garay Regélőjében a Budapesti levelek 
cz. voltaképen ő teremtette meg a fővá-
rosi tárczát. Mihelyt a Hölgyfutár 1849. 
nov. megindult, annak szorgalmas dol-
gozótársa lett és a Pesti Naplónak bécsi 
leveleket irt. Dolgozótársa volt a Magyar 
Sajtónak (1856), Bolond Miskának, (1860-
tói), a bécsi Fremdenblattnak és Wande-
rernek ; öreg napjaiban is irt humoresz-
keket és szatírákat bőven. Midőn a szer-
kesztéssel fölhagyott, csak mások lap-
jaiba, így a Honba (1867. 162. 164. sz.), 
Athenaeumba, Sopronba stb., főleg a 
Fővárosi Lapokba irt (1866—85). Szék-
foglalóját 1867. nov. 27. tartotta a Kis-
faludy-társaságban : Töredékes észrevé-
telek irodalmi viszonyainkról s a fordí-
tásokról (Kisfaludy-társaság Évlapjai. Uj 
folyam IV.), a Koszorúban (IV. 1880. 
Petőfi és az Életképek ; visszaemlékezé-
sek). 1884. márcz. 26. tartotta utolsó fel-
olvasását : Tükörképek a régi írói élet-
ből cz. alatt a Kisfaludy-társaságban. — 
Munkái: 1. In Julium Macrinum. 
Pestini, 1827. (Szatíra.) — 2. Humoriss-

23. iv sajt ti alá adatott 1S93. decz. 14. 
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ticai felolvasás és szavalmányok. A 
vízkárosult pestmegyei adózó nép föl-
segélésére. U. ott. 1838. (Garay, Hunya-
diak kardja cz. balladája s F. Változa-
tok azon themára: Jó a remény és em-
lékezet, ha hit s szeretet jégre vezet.) — 
3. Estikék. U. ott, 1844. Két kötet. (F. 
munkái 1. 2. k.) — 4. Volksthümliche 
Sittenlehre. Wien, 1854. (Zsoldos Ignáez, 
Népszerű erkölcstudománya magyarúl; 
20,000 példányban kelt el ; 2. kiadás. 
Pest, 1873.) — 5. Sirvavigadók. Pest, 
1857. Két kötet. (F. munkái 3. 4. Ism. 
M. Sajtó 157. sz.) — 6. Zsibvásár. U. 
ott, 1858. Két kötet. (F. munkái 5. 6.) 
— 7. Bolond Miska Naptára. U. ott, 
1858—70. (13 évfolyam, az első évfo-
lyamból 10,000 példány kelt el.) — 8. 
A Bolond Miska Albuma. U. ott, 1860. 
(Hat füzet; különnyomat az előbbiből.) 
— 9. Őszinte vallomások. U. ott. 1861. 
Két kötet, arczk. (F. munkái 7. 8.) — 
10. Az öreg Bolond Miska kalandjai 
szárazon és vizén, mennyben és pokol-
ban, képekkel. (U. ott, 1863.) — 11. 
Emlékiratok. Az őszinte vallomások foly-
tatása. U. ott, 1867. Három kötet. (Ism. 
Hon 1868. 159., 161., 162. cz.) — 12. 
Bécsi élményeim. Sopron, 1880. Két kö-
tet. (2. kiadás. U. ott. 1883.) — Szerkesz-
tette a Természetet Kunossal 1838-ban; 
Magyar Életképeket 1843 (jan—decz.) és 
-az Életképeket 1844. jan. 4-től 1847. 
június végéig és melléklapját az Irodalmi j 
Őrt, 1845. júl. 12-től 1846 májusig; a j 
Magyarország és a Nagyvilágot és mel-
léklapját a Pesti Hírlapot 1866. decz. 
16-tól 1867. febr. végéig; az 1848. cz. 
politikai napilapot 1867. márcz. 3-tól 
1868. márcz. 30-ig. — Kéziratban maradt 
A művészcsalád cz. regénye, melyet még 
Bécsben irt (de csak két rész készült el 
belőle), egy kötetnyi német verse, Fehér 
és fekete pontok cz. humoreszkgyűjte-
mény, Aus dem Tagebuche eines alten 
Satirikers (két kötet német humoreszk) 
és német vígjatékai. melyeket Pesten, 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar í rók I I I . 

Budán, Pozsonyban és Temesvárt adtak 
elő. Arczképe aczélmetszetben Axmann 
Józseftől Bécsben. (Az Őszinte vallomá-
sok mellett.) 

Rajzolatok 1839. 18. S z . — Sonntagsblötter. 
W i e n , 1843. 5 4 8 . 1 . — Magyarkák. L i p c s e , 1845. 
— Thewrewk József, M a g y a r o k Szüle tésnapja i 
115. 1. — Honderű 1847. I I . 4. sz. (Severus.) 
— Ujabbkori Ismeretek Tára. I I I . 487. 1. — 
Hölgyfutár 1851. 5. sz. a rczk . (É le tképek és 
a Pes t i Hirlap). — Ferenczy é s Danteiik, M. 
í r ó k I . 148. 1. — Magyarország és a Nagyvilág 
1868. 46. sz. a rczk . 1879. 1. sz. a rczk . (Kár-
pá t i Károly.) — Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
I I I . 34. 1. VII. 261. 365. 1. ( Jókai Mór, K o r t á r -
saim.) — Egyetemes HI. Encyclopaedia VII I . 
455. — Vutkovich, M. í r ó k A l b u m a . Pozsony, 
1873. 161. I. — Petrik K ö n y y é s z e t e és Bib-
l iogr . — Figyelő VI. (É le t ra jza . ) IX—XV. 
XVII—XIX. XXII. — Lauka, Múltról a je len-
n e k 91. 1. — 1879. H o n . 5. SZ. Vasárnapi Új-
ság 1. sz. a rczk . (Szász Károly.) Ellenőr 
8. SZ. ( M o l l e r E d e . ) — Fővárosi Lapok 1879. 

4. 158. s z . 1885. 107. 112. s z . — P. Napló 1879. 
5 . 9. SZ. 1880. 149. s z . 1885. 125. SZ. — Egyet-
értés 1879. 5. SZ. 1885. 12C. SZ. — Ország-Világ 
1885. 22. sz. ( I rodalmi h a g y a t é k á b ó l . Ábéczés 
ve r sek fe lnőt tek számára . ) — Koszorú VII . 
1880. (Mikszáth K.) — Szinnyei Repe r tó r iuma . 
Tör téne lem II . — Sopron 1879. 2. sz. (Kár-
pát i K.) 1887. 29. sz. (Récsey Viktor.) — M. 
Könyvészet 1881. — Akadémiai Almanach 1 8 8 5 - r e . 
329. 1. — Vadnai Károly, E m l é k b e s z é d F . A . 
fölött . Bpest, 1887. ( E m l é k b e s z é d e k IV. 3. 
sz.) — Beöthy Zsolt. M. Nemze t i I roda lom 
Tör t . Ismertetése. II . — Budapester Tageblatt 
1890. 18. sz. (Notizen zu me ine r Biographie) 
és gyász je len tés . 

Frankfurter. L. Bartholomaeus. 
Franki Ignáez, reáliskolai tanár a 

vág-ujhelyi izraelita alreáliskolában, hol 
1864 óta tanítja a franczia nyelvet, tör-
ténelmet, földrajzot és számtant, szül. 
1834-ben Vág-Ujheiyen (Nyitram.) — 
Programmértekezése : Zur Geschichte der 
Anstalt (Vágujhelyi alreáliskola Értesí-
tője 1878.) 

Rajner Ferencz N é v k ö n y v e 135. 1. 

Franki István, m. kir. tanfelügyelő, 
később igazgató-tanár, szül. 1835-ben 
Egerben, Hevesmegyében ; 1874-ig bács-
bodrogmegyei tanfelügyelő s a szabad-
kai szinügy-egylet elnöke volt, azon év 
nov. 30. kinevezték az újvidéki kir. kath. 

24 



739 Franki—Fankowitz 740 

magyar főgymnasiumhoz igazgató-tanár-
nak, hol a magyar nyelvet tanította. 
1890. aug. 10. nyugalomba vonult. — 
Czikkei: A spártai nők élete, A régi ger-
mán nőkről (Fővárosi Lapok 1866.) ; 
programmértekezése: Akhilles jellemé-
nek széptani vázlata az Uiasból (Sza-
badkai r. k. gymnasium Értesítője 1858.) 
— Szerkesztette az újvidéki főgymna-
sium Értesítőjét 1875-tól 1890-ig. 

M. Színházi Évkönyv 1 8 7 3 - r a 86. 1. a r c z k . — 
Wutz N é v k ö n y v e 144. 1. — Újvidéki kir. kath. 

magyar fögymnasium Értesítője 1875—90. 

Franki Isidor, orvosdoktor, szül. 1842-
hen ; a bécsi egyetemen tanult, hol 1866. 
orvosdoktori oklevelet nyert, azután Buda-
pesten lett gyakorló-orvos, hol 1878. szept. 
7. meghalt 36. évében. — Czikke az 
Orvosi Hetilapban (1874. Észrevételek a 
dajkák és dajkaintézetek felett.) — Mun-
kája : A lelencsügy rendeséséről. Bpest, 
1877. (Különnyomat az Orvosi Hetilap-
ból. Ugyanez németül. U. ott, 1877.) 

Olah 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 S t a t i s t i k á j a 85. 1. — Tipray K ö n y v é -
s z e t e 1877. — Budapesti Orvosegylet Évkönyve 
1880. X L . 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Franki Márton, rátóthi prépost, vesz-
prémi szent széki ülnök, Veszprém. Esz-
tergom és Sopronmegyék táblabírája. 
Meghalt 1849 körül. — Munkái: 1. Rede 
bei Gelegenheit der Primizfeier des 
Herrn Anton Feldhofer. Eisenstadt, 1827. 
— 2. Trauerrede bei Gelegenheit der 
feierlichen Seelenmesse für den . . . Herrn 
Ant. Juranits, weil. Bischof zu R a a b . . . 
gesagt . . . 11. Oct. 1837. Weszprim. — 
3. Der Markt Thundolskirchen und 
seine Pfarrherren. Wien, 1843. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus p r o 
A . 1842—43. B u d a e , 1012. 1. — Schematismus 
Weszprimiensis 1847. — Petrik B i b l i o g r . 

Franki Vilmos. L. Fraknói Vilmos. 
Frankovics Gergely, orvosdoktor. — 

Munkája : Hassnos Es Fölötte ssikseges 
könyv, az Isten fiainak es vtet felő hiuek-
nek lelki vigasztalasokra es testi epö-
letökre szereztetöt Frankovith Gergely 
D. által. Mellyben sok rendbéli betegse-

gök ellen való orvosságok is be vannak 
irua, mellyeket Isten az ő nagy io vol-
tábul es aiandekábol. Emböröknek eges-
segekre rendölt. Ecclesiast. 38. Tiszteld 
az orvost az sziksegert. 1588. Monyoro-
kerek. (Ajánlása Nádasdi Ferenczhez, 
Sopron vármegyéhez és annak alispán-
jához, Megyeri Imréhez, kelt Sopronban 
júl. 16. 1588. A szövegbe sok apró szent 
tárgyakat ábrázoló fametszet van nyom-
tatva s néhány ily metszet külön 4-rét 
leveleken is van mellékelve. Egyetlen 
példány a m. t. akadémia könyvtárában.) 

Szabó Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I . 113. 1. 

Frankowitz Mátyás (Flaccius Illi-
ricus), magyarországi származású volt 
és tanított 1546—47-ben Braunschweig-
ban, 1557—62-ben Jenában ; a szabad 
akaratról szóló tanra nézve, szenvedé-
lyes vitába bonyolódott Strigelius Victo-
riussal, minek következtében távozni 
kényszerült Jenából. 1562—67-ben Be-
gensburgban volt tanár. Meghalt 1575. 
márcz. 11. Frankfurtban. — Munkái: 1. 
De materiis et metis scientiarum atque 
erroribus philosophiae in rebus divinis. 
Jenae, 1550. — 2. Argumenta in Psal-
mos 60. Davidicos. Francofurti, 1551. — 
3. Regulae et tractatus de sermone sa-
crarum litterarum. Magdeburg, 1551. — 
4. Refutatio mendacii de Logo. Jenae. 
1558. — 5. Tabula de quatvor regnis 
spiritualibus. Refutatio erroris Osiandri. 
tabula trium methodorum theologiae. 
U. ott, 1558. — 6. Clavis sacrae scrip-
turae, seu de sermone sacrarum litte 
rarum. Basiliae, 1567. — 7. De re ac con-
troversia sacramentaria lebelli complu-
res. Francoforti, 1567. — 8. Protestatio 
contra concilium Tridentinum cum norma 
synodi et scripta quaedem monarch. de 
eo concilio. Basiliae, 1570. — 9. Cata-
logus testium veritatis qui ante Luthe-
rum Antichristo reclamarunt. U. ott, 
1570. — 10. Demonstrationes eviden-

i tissimae doctrinae de essentia imaginis 
Dei et Diaboli, justitiae et iniustitiae 
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originális. U. ott, 1570. — 11. De Augus-
tini, et Manichaeorum sententia in con-
troversia peccati. Vrsellis, 1571. 

Czcittinger, S p e c i m e n 155. 1. — Horányi, 
Memoria I . 716. 1 — Franki Vilmos, A haza i és 
kü l fö ld i iskolázás a XVI. században . Bpes t , 
1873. 201. 254. 278 1. 

Frantz (Francs ) Alajos, orvosdoktor 
-és megyei főorvos, szül. 1831-ben Jász-
berényben ; 1858-ban orvosdoktorrá lett 
a pesti egyetemen; később akadémiai 
tanár és Hevesmegye főorvosa volt Eger-
ben, bol 1885. szept. 18. megbalt 56. évé-
ben. — Czikkei a Heves- és Külső-Szol-
nok t. e. vármegyék leirása cz. munká-
ban jelentek meg (Eger, 1868. Az egri 
fürdő leirása, A gyöngyösi timsós-vasas-
gyógyfürdő, Heves- és K.-Szolnok t, e. 
vármegyék lakóinak néprajzi, népmoz-
galmi, kórtani s egyéb körorvosi viszo-
nyait illető leirása.) 

Rupp, B e s z é d 171. 1 . — Oláh Gyula, M a g y a r -
o r s z á g Közegészségügyi S ta t i s t iká ja 3 47. 1. 
és gyász je len tés . 

Frantz György, gyógyszerész, vesz-
prémi származású. — Munkája : Rövid 
chemiai értekesés a hamany ibolatról 
és a fojtó savnak tisztái tatásárul, melyet 
a kir. pesti universitásban. említett készít-
ményének felmutatása idején 1827-ben 
előadott mint növendék patikárius. Pest, 
(Ism. Gyógyszerészi Hetilap 1892. 29. 
30. sz.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Franul Janka. L. Weissenthurm Fra-
nul Janka. 

Franzen Alajos, gvmnasiumi tanár, 
szül. 1848-ban Szakolczán; 1869-től a 
trencséni gymnasium helyettes tanára 
volt; 1873. márcz. 11. óta mint rend. tanár 
a szakolczai kir. kath. algymnasiumban 
tanítja a földrajzot és történelmet. — 
Programmértekezése : Szakolcza város 
múltjára vonatkozó levéltári adatok (Sza-
kolczai algymn. Értesítője 1881.) 

Wulz N é v k ö n y v e 129. 1. — Szakolczai al-
gymnasium Értesítője 1873. — Rajner N é v -
k ö n y v e 1893, 115. 1. 

Franzenau Ágoston, múzeumi segédőr. 
F. József m. kir. bányatanácsos és 
Zechentmayer Emilia fia, szül. 1856. 
szept. 2. Kolozsvárt; elemi iskoláit Nagy-
szebenben és Bécsben, a gymnasium négy 
alsó osztályát a kegyesrendiek mára-
marosszigeti gymnasiumában végezte, 
utóbb a budapesti főreáliskola növendéke 
lett. Magasabb kiképeztetését a József-
mííegyetemen nyerte, mire 1877-ben ezen 
intézet ásvány-földtani tanszéke mellé 
tanársegédnek neveztetett ki, mely helyen 
1883-ig maradt, midőn jelenlegi állására 
a magyar nemzeti múzeum ásvány-föld-
tani osztályához segédőrnek neveztetett 
ki. — Munkái: 1. Adatok a rákosi (Buda-
pest) felső mediterrán emelet foramini--
fera faunájához. Bpest, 1881. (Különnyo-
mat a Földtani Közlönyből. Ugyanez 
németül is u. ott.) — 2. Kristálytani 
és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi 
amphibolon. U. ott, 1882. (Értekezések 
a term. tud. köréből XV. 5. sz. ; néme-
tül a lipcsei Zeitschrift für Krystallo-
graphie VIII. 1884.) — 3. A felső vissói 
Anglesit. Bpest, 1884. (Különny. a Ter-
mészetrajzi Füzetekből; németül is u. 
ott.) — 4. Heterolepa, egy uj genus a 
foraminiferák rendjében. U. ott, 1884. 
(K. ny. a Term. Füzetekből; németül is 
u. ott.) — 5. Adalék néhány foramini-
fera héjszerkezetének ismeretéhez. U ott, 
1885. (K. ny. a Term. Füzetekből; néme-
tül is ugyanott.) — 6. Ij-itkés felsö-
mediterran faunájáról. U. ott, 1885. 
(K. ny. a Term. Füz.; németül is ugyan-
ott.) — 7. Pleiona n. gen. a foramini-
ferák rendjében és a Chilostomella exi-
mia n. sp.-ről. U. ott, 1887-88 . (K. ny. 
a Term. Füz.. németül is u. ott.) — 8. 
Adalékok a borsodmegyei Apátfalva kör-
nyékének geologiájához. U. ott, 1887—88. 
(K. ny. a T. Füz.; németül is u. ott.) — 
9. Vizsgálatok a Seissi havas Datolith 
szögértékeinek állandóságáról. U. ott, 
1887. (K. ny. a Mathem. és term Érte-
sítőből ; németül is u. ott.) — 10. Adat 

24* 
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Budapest altalajának ismeretéhez. U. ott, 
1888. (K. ny. a Földtani Közlönyből; 
németül is u. ott.) — 11. A budaőrsi-
út mellett feltárt márga foraminifera 
faunájáról. U. ott, 1889. (K. ny. a Ma-
them. és term. Értesítőből; németül is 
u. ott.) — 12. Bujtur fossil foramini-
ferái. U. ott. 1890. (K. ny. a Term. Fü-
zetekből ; németül is u. ott.) — 13. A 
Brád környéki nagy termésarany lelet-
ről. U. ott, 1891. (K. ny. a Földtani Köz-
lönyből, németül is u. ott.) — 14. A 
romhányi tályag. U. ott, 1892. (K. ny. 
a Term. Füzetekből; németül is u. ott.) 
— Ezeken kivül irt a M. Salonba (VIII. 
1887—88. Az őslénytani osztály és anya-
gának szerzéséről) és közölt a Természet-
tudományi Közlönyben és a Földtani 
Közlönyhen számos a hazai palaeontolo-
giát és geologiát illető czikket. A Föld-
tani Közlöny 1882. évfolyamának szer-
kesztésébe, mint a földtani társulat egyik 
titkára befolyt. 

M. Könyvészet 1881—92. — M. Salon VIII . 
a rczk . és önéle t r . ada tok . 
Franzenau Felix, csillagász, előbbi-

nek testvér-bátyja, szül. 1844. jún. 2. 
Nagy-Ágon (Hunyadm.); középiskoláit Ko-
lozsvárt végezte; azután a bécsi műegye-
tem hallgatója lett. 1866. máj. 16. a bécsi 
csillagvizsgálóhoz assistensnek nevezte-
tett ki. Meghalt 1867. jún. 8 Bécsben. — 
Munkája : Mars im November 1864. 
Wien, 1865. (Sitzungsberichte der kais. 
Akademie der Wissenschaften. Math,-
Naturw. Classe LI. Bd. 2. Abth.) 

Öcscsének F r a n z e n a u Ágos tonnak szives 
közlése. 
Franzenau József, cs. kir. bányataná-

csos, Ferencz-József-rend lovagja, szül. 
1802. márcz. 4. Nagyágon Hunyadmegyé-
ben, hol atyja F. Felix bányaigazgató s 
a polgári nagy arany-érdemrend tulajdo-
nosa volt; a gymnasiumot Temesvárt 
végezte; 1818—20-ban a bánáti kamarai 
erdőségeknél erdészet-mérnöki gyakornok 
volt ; 1820-ban Selmeczbányára az erdé-
szeti- s bányászati akadémiába ment, hol 

1825-ben végezte szaktanulmányait; az-
után a nagy-szebeni cs. kir. kincstári 
hivatalnál alkalmazták mint valóságos 
bányagyakornokot. Később Nagyágra 
helyeztetett át, hol a Ferencz-tárna s Cser-
tésen a Leopold-akna bizatott reá. 1830-
ban az erdélyi bányaviszonyok megvizs-
gálására kiküldött Grimm J. mellé ren-
deltetett. 1839-ben helyettes- és 1844-ben 
valóságos bányanagynak neveztetett ki 
Nagyágon. Több akna és tárna megnyi-
tása, művelése s azok leirása körül szer-
zett érdemeket: így a füzesi Barbara-
tárna történetét irta le 1847-ben. A 
nagyági előkészítő bányaiskolának (mely 
1834. szept. 6. alapíttatott) igazgatója 
volt. Az 1848—49. harczi villongások 
közt, F. eszélyének köszönhető, hogy 
Nagyágról elfordította a háború súlyos 
következményeit; ezen érdemeit az osztrák 
kormány a Ferencz-József-rend lovag-
keresztjével jutalmazta meg, később bá-
nyatanácsossá s a kolozsvári bánya- s 
erdészeti cs. kir. kincstári igazgatóságnál 
előadóvá neveztetett ki. Tagja volt a bécsi 
zoologiai- s botanikai társaságnak, vala-
mint a hazai többi természettudományi 
társulatoknak is. Meghalt 1862. febr. 1 4 
Kolozsváron. — A természettudományok 
terén különös előszeretettel foglalkozott 
a lepketannal (Lepidopterologia);az általa 
gyűjtött 2300 lepke-példányt a kolozs-
vári erdélyi múzeum vette meg 1200 
frtért. — Czikkei a Verhandlungen und 
Mittheilungen des siebenbürgischen Verei-
nes für Naturwissenschaften cz. szebeni 
folyóiratban (I. 1850. Verzeichniss der 
bis jetzt in Siebenbürgen aufgefundenen 
Lepidopteren. III. 1852. Lepidopterolo-
gische Mittheilung. VII. 1856. Beitrag zur 
Lepidopteren-Fauna Siebenbürgens, X. 
1859. Lepidopterologische Beiträge.) 

Verhandlungen u n d Mi t the i lungen des Sie-
benb . Vereines f ü r Naturwiss . H e r m a n n s t a d t , 
X I I I . 1862. 21. 1. — Erdélyi Múzeum-Egylet 
Évkönyvei IV. 1867. (Hermán Ottó.) — Kolozs-
vári Közlöny 1867. 18. sz. (Pávai E lek . ) 

Franzina János, a nagyváradi püs-
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pökijószágok kiérdemült teljhatalmú igaz-
gatója. — Kézirati munkája : Vocabula-
rium turcicum (Nagyvárad, 1737. 4-rét 
173 lap a m. nemzeti múzeum kézirat-
tárában.) 

Franzi Ottomár, mérnök. — Munkája : 
Terrain- und Wegkarte des Schuler-
gebirges für die Section Kronstadt des 
Siebenbürgischen Karpathen-Vereines auf 
Grund der Waldvermessung vom Jahre 
1885. und 1888. Kronstadt. 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 

Franzos Dávid, orvosdoktor, tarnopoli 
galicziai származású, 1835-ben a pesti 
•egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
•de acclimatisatione hominis. Pestini, 1835. 

Hupp Beszéd 158. 1. — Szinnyei Könyvé -
szete . 

Fras Ferencz Gyula, a károlyvárosi 
határőrvidék iskoláinak igazgatója 1822-
től. — Munkája : Vollständige Topogra-
phie der Karlstädter Militärgränze mit 
besonderer Rücksicht auf die Beschrei-
bung der Schlösser, Ruinen, Inscriptio-
nen und andere dergleichen Überbleib-
seln von Antiquitäten nach eigener 
Anschauung. . . für Reisende und zur 
Förderung der Vaterlandsliebe. Agram, 
1835. 

Petrik Bibl iogr . 

Frá t e r Gáspár. — Munkája: História 
az pogan Antiochvs kiralynak kegyetlen-
ködésseről az Sido országban; es az 
Istennek rayta lett igaz Ítéletiről es bun-
tetésseről. Szent írásból énekbe szörzöt-
tetet 2. Machab : 9. Az Cyrus hystoriáyá-
nak notayára mondatik. Hely es év n. 
(Sztárai Mihály Akháb király históriájá-
val együtt nyomtatva, mint annak füg-
geléke C3—D2 levelen. Szabó Károly sze-
rint Debreczenben aXVI. században jelent 
meg és a végső verse szerint: Szombat 
várossában. . . Ezör eztendőben öt száz j 
es hatuanban Íratott. Egyetlen példánya j 
a bécsi Theresianum könyvtárában. Ujabb 
kiadása, ugyancsak Sztárai említett mun- i 

kájával együtt nyomtatva Debreczen, 
1619.) 

Szabó Károly, Rég i M. k ö n y v t á r I . 158. 
221. 1. 
Frá te r György. L. Martinuzzi György. 
Frá te r Konrád, szent Ferencz har-

madik rendű remete. — Munkája : Anyai 
segedelmek erös paizsa. Az az: Olyan 
könyv, mely magában foglalja a fájdal-
mas szűz Mária congregacziójának ere-
detét, malasztok rendét és reguláit a bú-
csúkkal, és a templomi ájtatossággal 
együtt. Pápa 1852. 

Petrik Bibl iogr. 
Frá te r Lajos, pálos szerzetes. — Mun-

kája : Kincstartócska a világos Cseszte-
kói Egy-házának. Lengyenből magyarra 
fordította Fráter Lajos első Remete Pál 
szerzetin lévő barát. 1627. (Névtelenül.) 
(Ajánlva van gr. Erdődi Pál fii Kata asz-
szonynak. Egy példánya sem ismeretes ; 
említi Csiba Márton, Romanocalegorus. 
1637. 45. 46. 1. és Pósaházi János, Igaz-
ság Istápja. 1669. 369. 1, mint akkor mái-
igen ritka könyvet.) 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I. 253. 1. 

Frá te r Pál (bélmezei), F. István erdélyi 
itélőmester és Suselich Horváth Ilona fia, 
I. Rákóczy György és Kemény János 
alatt többször harczolt. Ez utóbbival 
együtt beárultatott a fejedelemnek, mint 
ennek ellensége és Bethlen István híve, 
miért elfogták és Várad várába zárták ; 
később kiszabadult és II. Rákóczy György 
által a hajdúk kapitányává neveztetett 
ki. A lengyel és moldvai táborozás után 
1654-ben Bélmezőt visszakapta. — Szám-
űzetése alatt irta nejéhez Barcsay Anná-
hoz verses levelét, mely tiz négysoros 
strófából áll. (Szépirodalmi Közlöny 1858. 
78. sz. Régi nyelvemlékek I. Rákóczy 
György idejéből.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IV. 257. 
259. 1. 
Frá te r Sándor (érkeserűi), ügyvéd; 

meghalt 1887. márcz. 20. Terebesen 22. 
évében. — Munkája: Véleményes jelen-

i tés a Tiszavölgyi ármentesítő- és szabá-
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lyozó társulatok igazgatási szervezetéről 
kiadott törvényjavaslat tárgyában. Sáros-
patak. 1882. 

M. Könyvészet 1882. és gyász je len tés . 
Frauenhoffer Jóssef, kath. plébános 

Barbacson. a győri egyházmegyében, szül. 
1785. márcz. 19. Rába-Csanakon Sopron-
megyében ; meghalt 1870. júl. 26. — 
Egyházi beszédei közül a jelesebbeket a 
Pázmány-Füzetek és Garav Alajos gyűjte-
ményes kiadása hozták. 

.1/. Sión 1891. 234. 1. (Szöllössy K.) 
Frauenhold Theophil. — Munkája: 

Die Geheimnisse des schönen Ge-
schlechts. Ein freundlicher Rathgeber 
für unsere Frauen und Mädchen, die 
die Schönheit und Gesundheit des Bu-
sens, die Reinheit und Zartheit der Haut, 
die Frische und Blüthe des Teints erhö-
hen und erhalten wollen. Nach vieljähri-
ger Erfahrung herausgegeben. Kaschau, 
1834. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Frätschkes Károly, reáliskolai tanár. 
F. Sámuel brassói ág. ev. lelkész fia, 
szül. 1834. máj. 20. Brassóban, hol közép-
iskoláit végezte ; 1853—55-ben Berlin-
ben, 1855. Ttibingában és 1856. Bécsben 
tanult; 1860-tól a brassói ág. ev. főgym-
nasiumban tanár volt; a német nyelvet, 
vegytant és természettant adta elő. Meg-
halt 1871. jún. 23. Brassóban. — Mun-
kája : Der Bechenunterricht in den 
Volksschulen. Vortrag, gehalten in der 
Generalversammlung des Burzenländer 
Volksschullehrer-Vereins am 1. Dezember 
1865. Kronstadt, 1865. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 333. 1. — 
Programm, des ev . G y m n a s i u m s A. B . zu 
Krons tad t 1871. — Rajner N é v k ö n y v e 26. 1. 

Frätschkes Sámuel, ág. ev. lelkész, 
F. János iparos fia, szül. 1802. okt. 23. 
Brassóban ; a gymnasiumot szülővárosá-
ban járta s a pozsonyi ág. ev. lyceum-
ban végezte tanulását; 1829. okt. 10, 
segédtanár lett Brassóban, 1834. aug. 14. 
lector; 1836-tól 1856. ápr. 3-ig pedig 
rektor volt, midőn lelkésznek neveztetett 

ki a brassói külvárosi leányegyházhoz, 
mely 1862-ben önálló plébánia- községgé 
emeltetett. Meghalt 1877. aug. 27. Bras-
sóban. — Munkája: Wohlgemeinte Rath-
schläge zu einer vortei lhaf ten Führung 
der Landwirthschaft. Zu Nutz und From-
men der den Landbau auf der Kron-
städter Gemarkung Treibenden, Kron-
stadt. 1863. — Szerkesztette a brassói 
ág. ev. gymnasium Értesítőit 1852— 
55-ben. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexicon I . 334. 1. é s 
gyász je len tés . 

Frecska Alajos, theologiai tanár, szül-
1820. júl. 2. Diós-Jenőben Nógrádmegyé-
ben ; előbb papnevelőintézeti lelki igaz-
gató volt Pécsett, később lazarista s 
Meauxban Francziaországban a theologia 
tanára. Meghalt 1890-ben. — Czikkeket 
irt a Kath. Néplapba (1848—49. 1851.) 

! és Dióssy Jenő álnévvel az Uj M. Sion-
nak és a Tájékozónak munkatársa volt. 

iá. Sión 1892. 619. 1. (Szöllössy IC.) 

Frecska Lajos, ág. ev. lelkész, F. 
Lajos birtokos és Turcsányi Zsuzsánna 
fia, szül. 1841. márcz. 28. Lestyén Nógrád-
megyében ; midőn 1842-ben a szülői ház 
össszes ingóságaival a tüz martaléka lett, 
F. nagyanyjához adatott Nagy-Lamba ; 
az algymnasiumot Zólyomban és Rima-

j szombatban végezte 1855-ben, a felső 
i osztályokat és a theologiát pedig a po-
zsonyi ág. ev. lyceumban; azután lelkészi 
vizsgát tett és a hallei egyetemre ment ; 
haza térvén 1862-ben Pozsonyban segéd-
lelkész lett Geduly Lajos superintendens 
mellett és egyúttal az ottani gymnasium-
ban vallástanító volt és theologiai felol-

! vasásokat tartott. Akkor valamely pa-
tentális ügyért a kormányt megtámadta 
s haditörvényszék elé állíttatott, de fel-
mentették és ugyanakkor 1863. decz. 16. 
a limbachi egyház megválasztotta lelké-
szévé, később egyházkerületi főjegyző is 
lett. Itt halt meg 1876. decz. 2. — Czikke 
van a Vasárnapi Újságban (1865.) — 
Munkái: 1. Dalnok és király. Költői 
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beszély VIII énekben. Pozsony, 1861. 
— 2. Abendandacht. U. ott, 1863. — 
3. Evang. Kirchengebetbuch. U. ott, 1868. 
— Szerkesztette az Evangyéliumi Tanú-
ság cz. protestáns egybázi folyóiratot 
Limbachban (nyomatott Pozsonyban) 1876. 
júliustól deczemberig. — Kéziratai s 
könyvtára a pozsonyi ág. ev. lyceum 
birtokába jutottak. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Evangyéliumi Protes-

táns Lap 1876 . 5 2 . s z . 

Freeskay János, miniszteri hivatalnok, 
szül. 1841. máj. 1. Pesten, hol iskoláit 
is végezte ; előbb a tanítói pályára készült 
és mint ilyen hat évig Pesten működött, 
ezalatt a reáltudományokból elkészült és 
1864-ben tanítói képesítést nyert alreál-1 
iskolákra; azután a hírlapírói pályára 
lépett. A Honnak 1866. máj. 15-től mun-
katársa lett és e lapnak külföldi rovatát 
vezette, később országgyűlési tudósítója, 
majd segédszerkesztője lett. 1882. őszén 
a m. kir. kereskedelmi minisztériumban 
a szabadalmi levéltár és védlajstromozó 
hivatalhoz levéltárnokká, 18!)2. máj. pedig 
könyv- és térképtári igazgatóvá nevez-
tetett ki. A m. tudom, akadémia 1882-ben 
a nyelvtudományi bizottság segédtagjá-
nak. 1886. pedig e bizottság külső tagjának 
választotta. — A papírgyártásról és tű-
gyártásról irt a Vasárnapi Újságba (1876); 
sat. A M. Nyelvőrnek évek óta állandó 
munkatársa. — Munkái: 1. Waldfried. 
Regény. Auerbach Berthold után német-
ből ford. Bpest, 1874. Három kötet. — 
2. Peveril lovag. Regény, Scott Wal-
ter után ford. U. ott. 1874. — 3. Talál-
mányokkönyve. U. ott, 1877-79. Négy 
kötet. (Ism. Néptanítók Lapja 1876.) — 
4. Képek az iparos világból. Olvasó-
könyv néptanítók és iparos tanulók 
számára. U. ott, 1881. (Ism. Néptanítók 
Lapja.) — 5. Mesterségek könyvtára. 
I. Butorasztalosság. II. Épületasztalosság 
III. Kádárság. U. ott, 1882-84. Három 
kötet. — Szerkeszti a Találmányok Le-
írása cz. szaklapot 1884 óta Budapesten. 

— Álneve: Kay János népnevelési czik-
keknél a 60-as években. 

Igazmondó 1871 . 38 . SZ. a r c z k . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti VI. kerületi fő-
reáltanoda Emlékkönyve 1880 . 111. 1. — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881—82. 1884 . — Bu-
dapesti Közlöny 1892 . 123. SZ. 

Frederik Jenő. — Munkája: 1. As ayy-
rémek (viziók) és az álomlátó elragad-
tatásoknak (eksztázék) eredetéről és ter-
mészetéről. Egy titkos természeti tüne-
ményre vonatkozó független tanulmány. 
Bpest, 1892. — 2. Álláspontom és a 
divatos szervezeti leszármazástan illetve 
a kiválás elmélete ellen irányzott egyes 
ellenvetéseimnek alapgondolatai. Bpest, 
1893. (Darvinelméletének megkorrigálása. 
Ism. Budapesti Hirlap 190. sz.) 

Corvina, 1892 . 36 s z . 1893. 22 . SZ. 

Freh Alfons Sándor, szent Benedek-
rendi áldozó-pap és tanár, szül. 1832. 
aug. 11. Kőszegen Vasmegyében; 1850. 
szept. 15. lépett a rendbe; theologiai 
tanulmányait elvégezvén, 1857. aug. 31. 
misés pappá szenteltetett föl; ezen időtől 
fogva Kőszegen működik, 1857-től 1863-ig 
mint gymnasiumi tanár, 1863-tól 1867-ig 
hitszónok, azóta ismét tanár. — Pro-
gramm-értekezései a kőszegi kath. gymn. 
Értesítőjében (1876. Kőszeg viránya. 1878. 
A kőszegi kath. kisgymnasium természet-
tári gyűjteménye, 1883. Kőszeg és vidé-
kének viránya.) 

Scriptores O r d i n i s S . B e n e d i c t i 101. 1. 

Frei Gyula, jogi doktor. — Munkája : 
As adókezelési rendszer reformja. Bpest, 
1880. (Különlenyomat a Pesti Naplóból.) 

M. Könyvészet 1880 . 

Freisinger Ignácz, orvosdoktor, pös-
tyéni, nyitramegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
pleuritide biliosa. Budae, 1783. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Freisinger Lajos L. Freysinger Lajos. 
Freiwirth Lajos. —Munkája: 8órai 

önoktatás természetes iskolája. A leg-
újabb csoportozat és vonalrendszer sze-
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rint. 10 előiratlappal. Pest, 1865. (Ugyanez 
németül is. U. ott, 1865.) 

Petrik Köuyvésze t e . 
Frendel István, nyug. cs. kir. százados 

a szenczi selyemtenyésztő intézet igaz-
gatója. — Munkái: 1. Entwurf zu einem, 
ungarischen Nationaltheater. In einer 
Rede an das Vaterland. Pressburg, 1779. 
— 2. Die Kunst Seide zu erzeugen, 
oder umständliche praktische Abhandlung 
eines geprüften, und dem Klima von 
Ungarn und Oesterreich angemessenen 
Seidenbaues zum leichten Begriffe und 
unterhaltenden Unterricht denen Kunst-
beflissenen für künftige neue Reichthums-
quellen in Frag- und Antworten. U. ott, 
1795. 

M. Hírmondó 1781. 18. SZ. — Szinnyei K ö n y -
vészete . 
Frenreisz Ferencz. orvosdoktor, budai 

származású. Budaváros főorvosa s a 
közkórház igazgatója. Meghalt 1872. nov. 
20. Budán kolerában 66. évében. — 
Czikkeket irt az Orvosi Tárba (1838. Egy 
szó a farkasbors, cubebae, ajánlására a 
takár ellen). — Munkái: 1. Dissertatio 
inauguralis sistens seriem reagentium 
chemicorum maximé usitatorum. Budae, 
1832. — 2. Series reagentium chemico-
rum. U. ott, 1832. — ?>. Rákóczy-Mineral-
Bitterwasser-Quelle bei Ofen. Bpest, 
1873. 

Toldy B ib l i og raph i á j a . {Tud. Tár I I . 1834. 
200.) — Bugát és Flór, Magyarországi Orvos-
rend Névsora 1840-re 60 1. — Rupp Beszéd 
156. 1. — S z i n n y e i K ö n y v é s z e t e . — Budapesti 
kir. Orvosegylet Evkönyve. 1880. 40. l a p é s 
gyász je len tés . 

Frenzelius Simon Frigyes. — Mun-
kája: Dissertatio de insectis Novisolii, 
in Hungaria cum nive delapsis. Vitebergae 
1676. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Frereych Imre, angol nyelvmester 

Pesten. — Czikkei: Az angol-perzsa iro-
dalom 1780-tól mostanig, Az angol iro-
dalom vázlata a XVII. század végétől 
(Életképek 1847.) — Munkái : 1. Elmé-
leti és gyakorlati angol nyelvtan ma-

gyar hangokkal kifejezett kiejtéssel. Isko-
lák és magántanulók használatára. Pest. 
1848. — 2. English and hungarian 
dialogues. For the use of travellers and 
students. Angol és magyar beszélgetések 
utazók és tanulók számára. U. ott, 1851. 

Petrik B ib l iograph iá ja . 
Freund Bernát, a nagy-bitsei polgári 

fiúiskola igazgatója, 1878-ban a tren-
cséni reáliskolában tanított. — Programm-
értekezései a trencséni reáliskola Érte-
sítőjében (1878. A franczia rendhagyó 
ige mikénti oktatásáról), a nagy-bitsei 
polg. fiúiskola Értesítőjében (1886. Egész-
ségtan a népiskolában, 1889. Elő a 
humaniórákkal. 1890. Eudaemonismus és 
ethika); czikkeket irt a M. Tanügybe 
(IV. 1875. A földrajzi oktatásról), az 
Iskola és Szülőházba (1891. A direkt 
módszer a nyelvtanításban). 

Freund Ferencz Xaver, kir. kamarai 
írnok Temesvárt. — Munkái: 1. Ab-
schied der Cameral-Administration von 
ihrem Chef. . . Franz von Ürmény, als 
derselbe, als neu ernannter kön. Gu-
verneur . . . von seinen Dienstgefährten 
Abschied nahm. Temesvár, 1822. — 
2. Der Götter Wort. Dramatisches Fest-
Gedicht zum siebenundsechzigsten Licht-
tage unsers . . . Kaisers Königs Franz I. 
Temesvár, am 12. Febr. 1835. II. ott. 

Schematismus Hungár i áé 1828. 153. 1. — 
Petrik B ib logr . 
Freund Henrik, orvosdoktor, szül. 

1824-ben ; orvosdoktor lett Pesten 1861 -
ben, azután fürdőorvos Harkányon. Meg-
halt? — Munkája: Harkány fürdőhely 
(Siklós mellett). Fürdészeti vázlat. Pest, 
1871. 

Oláh Gyula Magya ro r szág közegészség-
ügy i S t a t i s t i k á j a 23 1. — Petrik könyvésze te . 
Frey József. — Munkája: Tentamen 

publicum ex história pragmatica Hungá-
riáé, quod apud scholas pias Pestini 
subivit anno 1784. Pestini. 

Petrik Bibl iogr . 
Frey József, nyug. igazgató-tanító, szül. 

1812. máj. 5. Székesfejérvárt, hol atyja 
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F. Márton kereskedő volt ; 1830-ban a 
budai tanítóképző-intézet növendékei közé 
lépett és itten elvégezvén tanulmányait, 
segédtanítói állomást nyert; 1832-ben 
már Pestre jött a belvárosi iskolába taní-
tónak ; 1837-ben ferenezvárosi főtanító 
lett. Több ízben utazott külföldre, hogy 
az ottani iskolákat tanulmányozza. 1841-
ben a belvárosi elemi leányiskolák igaz-
gatója lett, 1860-ban az arany érdem-
keresztet kapta s 1871-ben nyugalomba 
lépett. Mikor 1872-ben Pauler Tivadar 
közoktatási miniszter megalakította az 
országos közoktatásügyi tanácsot, annak 
beltagjául Freyt is kinevezte, ki a nép-
nevelési szakosztályban gyakran felszó-
lalt a haladás fokozatos fejlődése mel-
lett. — Mint segédtanító Dialógus (Pest 
183.) czím alatt kis könyvecskét adott 
ki, melyet vizsgálatkor magyarul mond-
tak el növendékei, a mi az akkori pol-
gármesternek nem tetszett, mert nem 
igen volt képes megérteni, hogy mire 
való a pesti leánygyermekeknek a ma-
gyar nyelven való társalgás. 

M. Paedagogiai Szemle 1886. f é n y n y o m a t ú 
arczk . (Szaák Lujza.) 

Freyer S. Jakab, győr-szigeti főrab-
binus. később az újvidéki izraelita község 
hitoktatója. — Munkái: 1. Hódoló-üdvös-
let galantai gróf Eszterházy Károly úr-
nak, . . . midőn 1845. júl. 6., nemes Győr 
vármegye főispáni székének ünnepélyes 
elfoglalására, szab. kir. Győr városába 
bejövetelét tartá. Az egész nemes megyé-
ben lakó izraelita községek nevében. 
Győr. — 2. Rede vor der Trauerandacht 
mit besonderer Beziehung auf den 13. 
März zur ewigen Ruhe heimgegangenen 
ehrwürdigen Herrn P. N. Mannheimer 
Prediger der izr. Cultus-Gemeinde in 
Wien. Neusatz, 1865. 

Petrik B ib l iographiá ja . 

Freysinger Igndcs. L. Freisinger 
Ignáez. 

Freysinger (Torday ) Lajos, jogi dok-
tor, szül. 1850. jún. 21. Váczon Pest-

megyében ; középiskoláit szülővárosában, 
Ungvárt és a pesti ev. ref. gymnasium-
ban (1866.), azután a pesti s bécsi egye-
temen végezte. 1871-ben jogi doktor lett 
és 1873-ban ügyvédi oklevelet nyert. A 
közpályát Pozsonymegyében kezdte mint 
joggyakornok, hol két évet töltött. 1873— 
75-ig a legfőbb itélőszéknél segédfogal-
mazó volt. 1875. aug. 1. óta kir. köz-
jegyző Váczon, hol 1879 óta a polgári 
lövészegyletnek is főlövésze s 1889-től 
fogva a casino elnöke. — Czikkeket irt 
a Athenaeumba (1873—74.) névtelenül 
vagy Torday Lajos névvel, a Budapesti 
Szemlébe (III. 1873. A régi zsidó világ 
és az egyéni szabadság eszméje), a Fő-
városi Lapokba (Torday és Senex név 
alatt több tárcza) 1875-ben egyik alapí-

: tója s vezérczikkirója volt a Toldy István 
Nemzeti Hírlapjának. — Munkája : Ada-
tok a váczi lövészegylet százéves múlt-
jából 1793—1893. Vácz, 1893.— Szer-
kesztette a Váczi Közlönyt 1879. deczem-
bertől 1881. júliusig és legtöbb czikkét 
ő irta. 

Váczi Hírlap 1891. 19. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
ada tok . 

Freystadtl Ábrahám, főrabbi Komá-
romban. — Munkája: Predigt in Deut-
scher Sprache, gehalten am 5. Februar 
1837. . . bei Gelegenheit der Einweihung 
der Synagoge in Komorn. Komorn. 

Petrik BiDliogr. 

Freytag Antal. — Munkája : Michael 
Weiss, der Richter von Kronstadt. Ein 

; vaterländisches Gemälde in 3 Aufzügen. 
Herma nnstadt, 1889. 

Horváth ignáez K ö n y v é s z e t e . 

Freytag József, orvosdoktor, dobsinai 
gömörmegyei származású, a b. Podma-
niczky-család orvosa Aszódon Pestmegyé-
ben. — Irt az Orvosi Tárba (1842. 1847.) 
— Munkája: Duo systemata determi-
nationis mineralium. Specimen inaug. 
Pestini, 1837. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Frics József, nyomdász. — Czikkei 
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A debreczeni nyomda története, Az 1865. 
évben megjelent önálló és időszaki mun-
kákról I. Egerben az érseki lyceum könyv-
és kőnyomdájában, II. Debreczenben. 
(Gutenberg 1866.) 

Fridelius János, ág. ev. iskolaigazgató, 
szül. 1638-ban Sopronban ; miután isko-
láit a hazában elvégezte, külföldi egye-
temre ment és Vittenbergában 1659. decz. 
30. iratkozott be ; később visszatért ha-
zájába ; 166i-ben Sopronban conrector 
lett és 1682—1712-ig rector volt ugyan-
ott; ekkor elgyengülése miatt teljes fize-
téssel nyugalmaztatott. Meghalt 1719-ben. 
— A convent megbizásából 1693-ban 
tantervet nyújtott be, mely szerint az 
oktatás czélja: a vallásosság, tiszta er-
kölcs és tudományos miveltség. — Mun-
kái : 1. Ex Antliropologia de principiis 
nobiscum natis disputatio. Praeside Viccio. 
Wittebergae, 1661. — 2. B. Domini 
Christophori Lackneri, I. V. Doctoris et 
consulis tfuondam Semproniensis vitae 
curriculum. Ratisbonae, 1714. — 3. Sermo 
funebris in exequiis.. . domini Chris-
tophori Sowitschii, beatissimae memoriae. 
habitus a. . . U. ott, év n. — Nevét Frie-
deliusnak, Friedelnek és Fridelnek is 
irják. 

Klein, Nachr ichten II. 481. 1. — Bartholo-
mneides, Memoriae Ungaroruin 159. 1. — Phi-
losophiai Pályamunkák I. 1835, 65 1. — Müllner, 
A soproni ev . fö tanoda története 49. 53. 1. 
— Néptanítók Könyve 1860. 268 1. (Garády). — 
Szinnyei Könyvésze te . —Figyelő XVIII. 61. 1. 
— Molnár Aladár, Közoktatás története I. 385. 
387. 389. 302. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Fridelius János, bölcseleti s orvos-
doktor, pozsonyi származású ; ugyanott 
végezte gymnasiumitanulmányait; azután 
a vittenbergai egyetemre ment, hol 1662. 
okt. 10. iratkozott be s 1666. márcz. 5. 
orvosdoktorrá avatták ; egy ideig ugyan-
ott orvos segédtanár volt. Azután vissza-
tért hazájába s Eperjesen gyakorló orvos 
lett. — Munkái: 1. Disputatio inaug. 
medica De Angina. Praes. Conr, Vict. 
Schneidero. Vittebergae. 1666. — 2. 

Dissertatio medica respond. Martino 
Kölschio Transilv. De Hydrope. U. ott, 
1668. —3. Disputatio medica De Pleu-
ritide, praeside Joanne Fridelio U. ott, 
1668. — Nevét Friedelnek és Fridelnek 
is irták. 

Weszprémi, Succinta Medic. Biographia 
Cent. Alt. Pars Post . 106. 1. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungar. 162. — Figyelő XVIII. 60. 1. 

Friderici János, ág. ev. lelkész, nagy-
szebeni származású ; miután a kolozs-
vári és hermányi plébániákat igazgatta, 
170i-ben Nagy-Csűrre hivatott meg lel-
késznek, hol azonban már 1705. decz. 
meghalt.— Munkája: Kursgefasster Be-
richt von den Einwohnern, sonderlich 
aber der sächsischen Nation in Sieben-
bürgen Ursprung und etlichen Gebräu-

| chen, durch die viel- und wohlerfahrene 
! Feder des hoch-und wohledelgebornen... 
Herrn Valentin Franken von Franken-
stein. . . nach Inhalt der alten Grund-
schriften und Original-Privilegien, in 
lateinischer Sprache entvorfen ; damit 
er aber jeder männiglich kundwerde, 
auch in das Hochdeutsche übergesetzt. . . 
Hermannstadt. 1696. (Frank. De origine 
Nationum cz. munkájának önkényes, az 
eredeti szövegnek számos helyét meg-
változtató fordítása ) 

Trausch, Schri f t s te l ler-Lexikon I. 346. 1. 

Fridrich Orbán, szent Ferenczrendi 
szerzetes, a rend történetirója s körmöcz-
bányai házfőnök, hol 1758. nov. 22. 
meghalt. — Munkája: História seu 
compendiosa descriptio provinciáé Hun-

! gariae ordinis minorum S. P. Francisci 
strictioris observantiae, militantis sub 

I glorosissimo titulo Sanctissimi Salvato-
ris authoritate Nicolai V. pontificis 
maximi olim a Savó Hungáriáé fluvio ad 
Scythiam usque et mare Tartaricum ex-
tensae in duas partes divisa, continens or-
tumetprogressum ejusdem conventuumq; 
ac resideniarum in quibus hodie fratres 
altissimo famulantur. Cassoviae, 1759. 
Két kötet. 

Petrik Bibl iogr. és munkájának 72. 1. 
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Fridrik Antal Dezső, főreáliskolai 
tanár, szül. 1838. jan. 6. Esztergomban ; 
középiskoláit szülővárosában és Győrben, 
theologiai s paedagogiai tanulmányait 
Jászon a praemontrei kanonokrendben, 
a cs. kir. leobeni bányászati akadémián, 
hol a kohászati előadásokat hallgatta, a 
selmeczi m. kir. bányász- és erdészeti 
akadémián, hol a vegyelemzéssel foglal-
kozott, 1872-ben végezte. 1868. márcz. 
28. tanári képesítést nyert. Alkalmazva 
volt mint a mennyiség- és természettan 
tanára a rozsnyói praemontrei gymna-
siumban 1858—62-ig, a kassai főgymna-
siumban 1862—71-ig, a pozsonyi kir. 
kath. főgymnasiumban ; ekkor áthelyez-
tetett a pozsonyi főreáliskolához, hol a 
mennyiségtant tanította a felsőbb osztá-
lyokban 1887. szept. végéig, midőn 
Arcoban keresett üdülést, hol 1888. febr. 
29. meghalt. — Czikke van a Tanár-
egylet Közlönyében (V 1871 /2). Programm-
értekezése: Az agyag vegytanilag meg-
világítva. (Pozsonyi kir. gymnasium 
Értesítője 1873 ) 

Wulz N é v k ö n y v e 116. 1. — Pozsonyi állami 
főreáliskola Értesítője 1888. 36. 1. 

Fridrik Tamás, népiskolai tanító s 
ipariskolai igazgató, született 1829-ben 
márcz. 2. Kapuszinán (Bács-Bodroghm.) ; 
tanulmányait Baján s Szabadkán vé-
gezte; mire a hatodik gymnasiumi osz-
tályból a Salvatorián sz. Ferencz ren-
diek szerzetébe lépett. Az 1848—Í9. 
szabadságharczban ő is részt vett és 
Damjanics táborában szolgált: ott volt 
mint tiszt Budavár ostrománál ; ennek 
faláról leesvén, sokáig betegen feküdt. 
1852-ben végezte Szegeden a tanítóképző 
intézetet; ösztöndíjban részesült és a fő-
elemi iskolákra oklevelet, később Kalocsán 
főosztályokra tanképesítést nyert. 1853. 
elején Tataházán, szept már Adán válasz-
tották meg tanítónak, hol jelenleg is mű-
ködik. 1867 óta a bács-tiszavidéki r. kath. 
tanítóegyletnek alelnöke; tiz évig volt 
járási faiskolafelügyelő s selyemtenyészeti 

felvigyázó. A felnőttek esti oktatása, a 
tanyai iskolák keletkezése, olvasókör, 
népiskolák felállítása, ipariskolák meg-
kezdése, vezetése s újból való szervezése, 
faiskola létesítése és selyemtenyésztés 
körül kifejtett tevékenysége a magyar 
kormány részéről a 60-as és 70-es évek-
ben több ízben elismerésben és jutalom-
ban részesíttetett. — Jrt a tanítóegylet, 
közgazdászat, valláserkölcsi nevelés stb. 
érdekében ; a 70-es évek elején a köz-
ségek monográfiájának szüksége mellett 
szólalt fel; nevezetesebb czikkei a 
szabadkai később zombori Bácskában 
(1871. Ada község leirása a múltból. 
1873. Takarékpénztárak, részvénytőkék, 
1878. Nyomdai viszonyok, A megye le-
irása. 1879. Kórház, árvaház, 1887. Esz-
mék. vonatkozással a gyümölcs-, méz-
és selyemtenyésztésre), a szabadkai 
Bácskai Híradóban (1872. A tiszáninneni 
kir. kor. kerület megváltása az uradalom-
tól, 1873. Az országos népszámlálás 
adataiból kiindulva a szegényügy ren-
dezése, árvaházak létesítése. Keresztény 
és nem keresztény hitoktatás vidékünkön, 
nemzeti nyelvünk ügyében, 1874. Nézzünk 
magunk után, 1875. Az első helyi óvoda), 
a Hírmondóban (1872. Ráday G. követ-
jelöltségéről), a Néptanítók Lapjában 
(1872. Honvédek és felnőttek esti okta-
tása 1884.). a Zentai Figyelőben (1875. 
Tamás bácsi levelei, Népnevelési, nép-
oktatási intézeteink), a Zenta és Vidéké-
ben (1875. Bács-Bodrogmegye és a tele-
pítvények), a Szabadka és Vidékében 
(1877. Adóbehajtási ügyeink), az Új-
vidékben (1877. A volt tiszai koronái 
kerület sat). Az adai iparos-iskola Érte-
sítőjét. mint azon intézetnek 1883 óta 
igazgatója, szerkeszti s ebben megjelent 
értekezései (1885. Az adai iparos tanulók 
iskolájának mikénti kezelése s egy rövid 
nevelészeti értekezés, 1886. Tizedes rend-
szer a számtan köréből, 1887. Számtan 
és mértan az ipartanodában, 1888. 
Iparosaink- és ipartanonczainkhoz, 1889. 
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Munkára fel! Imádkozzál és dolgozzál!) 
— Munkái: 1. Bács-Bodrogvármegye 
földrajzi, történelmi és statisztikai nép-
szerű leirása. Szeged, 1878. Térképpel. 
— 2. Bdcs - Bodrogvár megye rövid 
leirása. Földrajzi alapfogalmakkal és 
családok számára. U. ott, 1880. Térképpel. 
2. kiadás. Zenta, 1881., többi kiadásai : 
Nagv-Károlyban, Ó-Becsén és a 7. kiadás 
Zentán, 1892. (29 ezer példány kelt el 
belőle.) — 3. Bács-Bodroqvármegye sei-
nes térképe. Szeged, 1885. 

Cseh J á n o s szíves közlése s önéle t ra jz i 
ada tok . 
Friedel János. L. Fridelius János. 
Fridvalszky Imre, ág. ev. lelkész; a 

jenai egyetemen 1677 ben a téli félévre 
iratkozott be ; hazájába visszatérvén. 
Boianoviában tanító volt; 1694-ben Lesna-
ban Lengyelországban ordináltatott pap-
nak ; fia Simon okolicsnai iskolamester 
volt. — Munkája: De primo conceptu 
dei nostro intelligendi modo. Jenae, 1678. 

Haan, J e n a H u n g a r i c a 27. — Uj. M. Athe-
nás 547. — Mohos, Magyaro r szág i t anu lók a 
j ena i egye temen . 
Fridvalszky János (fridvaldi), bölcse-

leti doktor, apát-kanonok, szül. 1740. 
decz. 13. Zólyomban; J6 éves korában 
a jezsuita-rendbe lépett; egy ideig Ko-
lozsvárt tanította a latin nyelvet és mathe-
sist; azután ugyanott könyvtárnok volt 
a rend föloszlatásaig (1773.) Később be-
utazta Erdélyt, annak mineralogiáját ta-
nulmányozva. Mária Terézia munkássá-
gáért előbb száz aranyat, majd 200 frt 
évi nyugdíjat és apátságot adományozott 
neki; végre 1777-ben szepesi kanonokká 
nevezte ki. Liptómegye főesperese s tábla-
bírája is volt. Meghalt 178 í-ben Sze-
pesmegvében. — Munkái: 1. Diploma 
Andreae Regis Hierosolymitani, quo Ger-
trudis praecipue a sex fere saeculis inter 
historicos patriae innocentiam demon-
strat; honoribus com. Dionisii Banffy 
oblatum, annotationibus illustratum.Clau-
diopoli, 1760. — 2. Minero-logia magni 
principatus Transilvaniae seu metalla, 

semi-melalla, sulphura, lapides et aquae 
conscripta. U. ott, 1767. — 3. Inscrip-
tiones Romano-Dacicae, honoribus com. 
Andreae ab Hadik et Jos. 1. b. a Tho-
ruczkey oblata. U. ott, 1767. — 4. Disser-
tatio de Skumpia seu Cotino planta 
coriaria (Rhus Cotinus Linnaei) cum 
diversis experimentis in M. Principatu 
Transilvaniae institutis. U. ott, 1773. — 
5. Dissertatio de ferro et de ferrariis 
Hungáriáé et Transsylvaniae. U. ott, év n. 
— 6. Reges Hungáriáé Mariani, ex 
antiquissimis diplomatis aliisque manu-
scriptis conscripti. Viennae, 1775. — 7. 
Heroes Hungáriáé Mariani. ex antiquis-
simis diplomatis aliisque manuscriptis 
conscripti. U. ott, 1775. — 8. Poemation 
ad Solennia consecrationis Antonii 1. b. 
de Andrássi ep. Rosnau. 1780. — 9. 
Supellex concionatoria in festa Deiparae 
Virginis et angelorum concinnata. Leu-
tschoviae et Cassoviae, 1781. Két rész. 

Horányi, M e m o r i a 721. 1. — DI. Hírmondó 
1782. 14. SZ. — Stoeger. Scriptore-' 88. 1. — De 
Luca, D a s g e l e h r t e O e s t e r r e i c h 1 3 2 . 1 . — Buda-
pesti Szemle V I . 1859 . 4 4 . 1. — Szinnyei K ö n y -
vészete . — Petrik Bibl iogr . 

Friebeisz Ferencé (rajkai), hirlapiró, 
F. István pest-megyei főszolgabíró és 
Kaprinay Anna fia, szül. 1828-ban Váczon 
Pestmegyében ; 1848-ban az első honvéd-
zászlóaljak alakulásakor bátyjával F. 
Istvánnál ő is beállott honvédnek a 2, 
zászlóaljba, hol szept. őrmesterből had-
nagygvá léptették elő ; később főhadnagy 
lett. A szabadságharcz után besorozták 
az osztrák hadseregbe s Felső-Olaszor-
szágba küldték ; innét néhány év múlva 
megszabadult és a bátyja által szerkesz-
tett Délibáb szerkesztőségében nyert al-
kalmazást ; midőn ez megszűnt (1858. 
végén), Bulyovszky Gyulával a Nefelejt-
set alapította (1859. ápr. 3.). mely lap 
körül kiváló iróink csoportosultak, azért 
a kor legkedveltebb divatlapja lett. F. pedig 
az ifjú irói nemzedéknek is mindenkor 
buzdítója volt; e mellett megindította a 
Szépirodalmi Csarnokot (1868.), mely 
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eleintén két hetenként, majd hetenként je-
lent meg ésPonson du Terrail regényeivel, 
különösen a Rocambole cz. 76 kötetes 
szörnyregényével, nagy közönséget bódí-
tott. de Ponson meghalt, regényei el-
fogytak, az előfizetők is elmaradoztak ; 
a 70-es években F. szerencsecsillaga ha-
nyatlott ; előbb a Nefelejtset kellett meg-
szüntetnie, majd a Szépirodalmi Csarnokot 
is. Kenyérkereset után látott és kir. bíró-
sági végrehajtó lett Ó-Budán, hol 1891. 
márcz. 22. meghalt 63 éves korában. — 
Beszélyeket, életképeket és irányczikke-
ket irt a Hölgyfutárba (1850. 1863. Tiz 
év előtt és után), a Divatcsarnokba (1859.), 
a Gombostűbe (1862.) és Az Ország Tükre 
Naptárába (1863.); a Délibábban a leány-
nevelésről irt czikkei föltűnést keltettek. 
— Munkái: 1. Egy párisi vendéglő külön 
szobájából. Ponson du Terrail után ford. 
Pest, 1864. — 2. A szép czigányleány. 
Smith J. F. után ford. U. ott, 1864. (Már-
tonffy Frigyessel.) — 3. Egy végrendelet 
záradéka. Feuillet Octáv után francziá-
ból ford. Bpest, 1884. — Szerkesztette a 
Nefelejtset 1862. ápr. 13-tól Bulyovszky 
Gyulával, 1864-től maga 1875. febr. vé-
géig, mikor czímét Divat-Nefelejtsre vál-
toztatta, 1876. okt. 29-ig; ekkor a 
lap megszűnt; a Szépirodalmi Csar-
nokot 1868. jan. 15-től 1876 végéig; 
a Divat szépirodalmi mellékletét 1872. 
máj. 8-tól, a lap tulajdonosa lett aug. 8. 
és szerkesztette 1875 febr. végéig.—Kiadta 
Bellaagh József művét: Életszabályok 
világba lépő leánykák számára. (Pest. 
1854. Császár Ferenczczel együtt.) 

Közlöny 1848. 104. sz . — Nagy Iván, M a g y a r -

o r s z á g Csa láda i IV. 276. 277. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1884. — Egyet-

értés 1891. 83. SZ. ( M i l a s s i n . ) — Pesti Hirlap 

1891. 87. sz. (Szana T a m á s ) és g y á s z j e l e n t é s . 
Friebeisz István (rajkai), az első 

magyar szinházi ügynökség tulajdonosa, 
előbbinek testvérbátyja, szül. 1822-ben 
Váczon; a gymnasiumot és bölcseletet 
szülővárosában, a jogot a pesti egyetemen 
végezte ; 1840-ben Pestmegyénél esküdt-

nek neveztetett ki, mely hivatalát hét 
évig viselte, s ez idő alatt különösen a 
községek s nép életére, valamint ennek 
jogi viszonyaira fordítá figyelmét. 1848— 
49-ben ő is honvéd lett és a 2. honvéd-
zászlóaljban szolgált, hol 1848. okt. 19. 
hadnagy lett; 1849. jún. Klapkát Komá-
romba kisérte s átvette a Komáromi 
Lapokat, melyet a vár feladásaig szer-
kesztett, mire őrnagyi ranggal kapitulált, 
egyszersmind a hadjárat historiographusa 
volt. A szabadságharcz után Pestre köl-
tözött és egészen az irodalomnak szen-
telte idejét. 1869-ben Lönhardt Edével 
együtt megalapították az első magyar 
szinhá.zi ügynökséget, melynek igazgatója 
volt haláláig; a színészek szerződtetését 
és a színdarabok elárusítását közvetítve, 
nagy szolgálatot tett a hazai magyar 
színészetnek; ő pendítette meg a magyar 
szinészegyesiileteket és a színészi nyug-
díjintézetet, mely már 130,000 frt tőkével 
rendelkezik. Meghalt 1890. febr. 8. Buda-
pesten 68. évében. — Az 1840, 1844. 
1847—48 pozsonyi országgyűléseken mint 
több társulatok és egyesek levelezője volt 
jelen; ugyanekkor irt czikkeket aRegélőbe, 
Regélő Pesti Divatlapba (1843. Uti napló-
jából: Pesttől Pozsonyig, Pozsonytól 
Brünnig, Brünn és vidéke), Honderűbe s 
Életképekbe (1844—47. II. 10.. 11. sz. 
Az irói hitel érdekében, 1848). 1853-ban 

! a Pesti Napló állandó munkatársa volt 
(1856. 486. sz. A magyar könyvek ke-
lendőségének akadályairól); irt végre a 
Vasárnapi Újságba (1855—1858.). — 
Munkái: 1. Törvény-tanító a nép hasz-
nálatára. Pest, 1846. — 2. Gyakorlati 
jegyzetek közigazgatási szakban működők 
s e pályára készülők használatára. 24 
táblával. U. ott. 1851. — 3. Népjegyzői 
hivatal és a falusi tanács. Kézikönyv 
községi elöljárók használatára. U. ott. 
1851. (2. kiadás. U. ott. 1852.) — 
4. Törvénykezési kalauz. Magyarország, 
a Szerb vojvodina és Temesi bánát tör-
vénykezés tekintetbeni jelen felosztásának 
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kimutatása. U. ott, 1852. — 5. Községek 
könyve. Községi hivatalnokok és lakosok 
használatára. U. ott. 1858—56. Két kötet. 
(Ism. P. Napló 1853. 1012. sz.) — 
6. Önügyvéd. Gyakorlati tanácsadó jog-
ügyletekben. Utasítást nyújt az iránt: 
mily eljárás követendő a mindennap elő-
fordulható legszükségesebb ügyletekben, 
ügyvéd közbenjárása nélkül. U. ott, 1854. 
— 7. Magyarország legújabb felosztása 
betűrendben. Segédkönyv mindennemű 
hivatalok, ügyvédek s magánfelek hasz-
nálatára, melyből kiderül, minden ma-
gyarországi, szerb vojvodina és temesi 
bánsági község és puszta melyik járás-
bírósághoz, s ez ismét melyik országos 
vagy megyetörvényszékhez tartozik. U. 
ott, 1856. (2. kiadás. Magyarország. Szerb-
vojvodina és Temesi bánság legújabb fel-
osztása stb. czim alatt. U. ott, 1858.) — 
Szerkesztette és kiadta a Komáromi La-
pokat, mely hetenként hatszor jelent meg, 
1849. júl. 11-től okt. 1-ig, összesen 68 
számot; a Müller Gyula Nagy Naptárát 
1853—56-ra. mely mintegy kezdete volt 
a későbbi s mostani nagy naptár-iroda-
lomnak; a Délibáb Képes Naptárt 1857-re; 
a Divatcsarnokot 1853. novembertől 1854. 
decz. 30-ig; a Magyar Nép Könyvtárát 
1854- 55-ben öt füzetben ; a Délibábot 
1855. jún. 17-től 1858. végéig ; a Hazai Be-
szély- és Regénytárt 1857-ben 8 füzetben ; 
a Színpadot 1872-től halálaig(189U. febr. 8.) 
— Kiadta Tompa Virágregéit (Pest, 1853), 
Tompa Verseinek II. kötetét (u. ott, 1854.), 
Czuczor NépiesKölteményeit(u.ott, 1854.), 
Szelestey Falu pacsirtáját (u. ott, 1854.), 
Petrichevich Horváth Lázár Szent sírját 
(u. ott, 1854.), a Legújabb Külföldi Regény-
csarnokot (u. ott, 1855—61. Dumas, Párisi 
Mohikánok, regény 34 kötetben), a Ne-
felejts cz. évkönyet 1855-re két kötetben 
Pesten és a Nagy Iván, Magyarország 
Családjainak I. és II. kötetét. — Ere-
deti színmüveit: Karácsonyi ajándék.Bem 
apó s a fordítottakat: Szőke Duna (Berg), 
Jég palota, Cancan a törvényszék előtt 

(operette), előadták a Molnár György-
féle budai népszínházban. — Kéz-
irata : A magyar gyermekbarát, olvasó-
könyv kisdedek használatára, Pécs, 1847. 
(Censurai példány a m. n. múzeumban); 
levelei Erdélyi Jánoshoz Pécs, 1853 ápr. 
30. és nov. 15. az Erdélyi Tárban (Er-
délyi Pálnál.) — Családi neve helyett a 
60-as évektől kezdve Rajkay F. István 
nevet használt. 

Közlöny 1848. 137. s z . — leienkor. E n c y c l o -
paedia . Pest, 1858. — Danielik. M. í r ó k I I . 
— Nagy Icán, M a g y a r o r s / á s C s a l á d a i I V . 
27G. 277. 1. — Figyelő, X I I . 312. 1. — Szinnyei? 

K o m á r o m 184S—49-ben. — Karcsú, Vácz 
T ö r t é n e t e IX . 309. 1. — Petrik, B i b l i o g r . 
— 1890. : Színészek Lapja 7. SZ. Fővárosi Lapok 
40. sz . Pesti Napló 39. s z . — K á l d y G y u l a 
szives közlése és gyász je len tés . 

Friebeisz József (rajkai), megyei al-
ispán ; kora ifjúságától fogva Pestmegyét 
szolgálta ±2 évig. utóbb főjegyző volt és 
halála előtt néhány évvel második al-
ispánnak választották meg. Meghalt 1820. 
jún. 9. Pesten. — Munkája: Pest Pilis 
és Solt vármegyék statutumai. Hely 
n., 1819. 

Hazai s Külföldi Tudósítások. 1820. I . 47 . 
sz . — Petrik B i b l i o g r . 

Fried Cyprián, ág. ev. lelkész; mi-
után Olmüczből elűzetett, 1570—90-ben 
a murányi cs. kir. várőrség prédikátora, 
a gömöri s kis-honti egyházkerület se-
niora volt. — A Leges et Articuli Fra-
ternitatis Muraniensis czikkelyeit ő irta. 
Nevét Friedt-nek és Fridtnek is irták. 

Barthoiomaeides, C o m i t a t u s G ö m ö r i e n s i s 
N o t i t i a 417. 1. — Fabó, M o n u m e n t a II . 131. 
IV. 117. I. 

Fried Vilmos, jogi doktor és ügyvéd 
Budapesten. — Az Ügyvédek Lapjának 
munkatársa. — Munkája: Védbeszéde, 
rablás és szándékos emberölés bűntetté-
nek elkövetésévei vádolt Sóvágó János 
és neje bűnügyében. Tartotta Nyíregy-
házán 1891. márcz, 2. Bpest. (Az Ügyvé-
dek Lapja melléklete.) 

Frieden P. X., rabbi Komáromban. 
— Munkája: Predigt bei Gelegenheit 
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der. . . Feyer der 40-jähr. Regierung Sr. 
Maj. Franz I. Komorn. 1832. 

Toldy Bibliogr. (Tud. T á r IV. 1834. 204. 1.) 

Friedenfels Jenő, es. kir. udvari taná-
csos, friedenfelsi Drottleff Márton unokája, 
F. Frigyes nagyszebeni biró és Schwind 
Luiza fia. szül. 1819. decz. 3.; miután 
anyja 1825-ben másodszor ment férjhez 
Bedeus Józsefhez, F. mostoha atyjával 
1826-ban Kolozsvárra, 1827-ben pedig 
Bécsbe költözött; ott végezte közép-
iskoláit és egyetemi tanulmányait, azután 
Kolozsvárt a hazai törvényeket tanulta s 
1839. aug. 5. mint irnok az erdélyi guber-
niumnál lépett államszolgálatba; a kir. táb-
lánál folytatott egy évi gyakorlat és az 
ügyvédi censura letétele után egyideig 
a nagy-szebeni városi s kerületi törvény-
széknél gyakornok volt. 1844. aug. az 
erdélyi kir udvari kanczelláriánál fogal-
mazónak lépett be. Kolozsvárt tartózko-
dása alatt a gazdag guberniális levéltár-
ban Mike Sándor allevéltárnok vezetése 
alatt a jogtörténet búvárlására adta ma-
gát, az 1841—43. országgyűlésen pedig, 
atyja mellett, az állam politikai szövevé-
nyeibe avattatott be. 1844. nov. Jósika 
Sámuel báró magához vette az erdélyi 
udvari kanczellária elnöki irodájába, 
hol 1846-ban tiszteletbeli udvari fogalmazó 
lett. 1848-ban, midőn az erdélyi udvari 
kanczellária feloszlattatott, visszatért ha-
zájába Nagy-Szebenbe. Beutazta a szá-
szok földjét, hogy a népet tanulmányozza. 
Az ujegyházi (Leschkircb) szék meg-
választotta követének a pesti ország-
gyűlésre ; szept. 19. azonban ő is el-
hagyta az országgyűlést és visszament 
Nagy-Szebenbe, hol az ujon alakult szász 
komitéhez csatlakozott, mely őt decz. 3. 
mint követet küldte a császári udvarhoz ; 
tevékeny részt vett a decz. 21. mani-
festum kibocsátásánál. Később is Bécs-
ben maradt és Stadion felszólítására 
mint fogalmazó a belügyminisztériumba 
lépett, hol 1850-ben miniszteri titkárnak 
nevezték ki. Az 1852. császári körúton 

a felség mellett volt és 1853-ban mint 
helytartótanácsos küldetett Magyaror-
szágba. 1859-ben udvari tanácsossá ne-
veztetett ki s 1860. máj. Benedek táborszer-
nagy mellé osztatott be; ekkor Budán 
maradt az év végéig, midőn Bécsbe 
hivatott, hol mint miniszteri tanácsos a 
sajtó ellenőrzésével volt megbízva. 1862. 
decz. 31. gr. Nádasdy miniszt. kívánságára 
mintelőadó az erdélyi udvari kanczelláriá-
hoz tétetett át. Az 1863—65. szebeni 
gyűlésre az újegyházi kerület ismét meg-
választotta követének; onnét pedig a 
bécsi birodalmi tanácsba küldetett, melyet 
annak föloszlásakor (1865. jul.) hagyott 
el. Midőn 1867. márcz. 9. az erdélyi 
udvari kanczellária ismét feloszlatott, 
F. rendelkezési állapotba, 1868. okt. 11. 
pedig nyugalomba helyeztetett. — 1844-től 
1863-ig számos publicistikai czikket irt a 
lapokba, nevezetesen a Tanssilvániába 
(184o-től Schuller és később Hann szer-
kesztése alatt). 1848-ban Zang Pressejébe, 
Benigni Siebenbürger Botejába s Scbmidt 
Henrik Unterhaltungen aus der Gegen-
wartjába (melyet 1818 kora tavasztól 
deczemberig szerkesztett is); 18-i9-Lől 
1851-ig szorgalmasan dolgozott a bécsi 
Pressébe, az ágostai Alig. Zeitungba, 
Kuranda Ostdeutsche Postjába, Pressbur-
ger Zeitungba s néha a Pester Zeitungba 
is; czikkei közül említendők az Archiv 
des Vereins für siebenb. Landeskundeban 
(II. 1846. Die Archive Siebenbürgens 
als Quelle vaterländischer Geschichte, 
Uebersicht der Josephinischen Grund-
ausmessungen in den Jahren 1786—1790.). 
a Wiener Zeitungban (1858. 143. sz. 
Nekrologdes Oberlandeskommissärs Jos. 
Bedeus von Scharberg, ugyanez a Trans-
silvaniában is), a szabadkőművesi Zirkel 
cz. lapban (1874. Freimaurer in Sieben-
bürgen. Kézirat gyanánt a Joseph Bedeus 
cz. munkájából), a Hermannslädter Zei-
tungban (1869. 144. sz. Nekrolog des 
Sektionschefs Ludwig Freiherrn von 
Rosenfeld), a Verhandlungen und Mit-
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theilungen des siebenbürg. Vereins für 
Naturwissenschaften in Hermannstadt cz. 
folyóiratban (1880 és 1885. Ueber Artemia 
salina und andere Bewohner der Soolen-
teiche in Salzburg); az Allg. Deutsche 
Biographie-ban is jelentek meg tőle élet-
rajzok, így a Bedeus Józsefé és Benigni 
Józsefé. — Munkái: 1. Beiträge zur 
Geschichte der Grafen von Burchperg in 
Siebenbürgen. Wien, 1852. — 2. Zum 
Leben des Bürgermeisters von Hermann-
stadt Georg Hecht. U. ott, 1853. — 
3. Joseph Bedeus von Scharberg. Bei-
träge zur Zeitgeschichte Siebenbürgens 
im 18. Jahrhundert. U. ott, 1876—77. 
Két kötet. — Kéziratban: Heinrich 
Schmidt. Eine biographische Skizze; 
Briefe aus dem Orient, 1872. (30 levél 
Egyptomban, Szíriában és Törökország-
ban tett utazásról.) 

Trausch, Schr i f t s te l l e r -Lexikon ITI. 566. 1. 

Friedenfels Rudolf, cs. kir. miniszteri 
tanácsos, előbbinek testvér bátyja, szül. 
1817. máj. 19. Nagy-Szebenben, 1825-
ben ő is Kolozsvárra s 1827-ben Bécsbe 
költözött; a gymnasiumot ugyanott és 
Nagyszebenben végezte s a jogot a ko-
lozsvári lyceumban hallgatta. 1837-ben 
az erdélyi guberniumnál lépett hivatalba, 
később az erdélyi kincstári hivatalnál 
szolgált. 1840-ben a cs. kir. udvari ka-
maránál vállalt hivatalt, 1847-ben tisz-
leletbeli udvari fogalmazónak, 1855-ben 
miniszteri titkárnak és 1864-ben osztály-
tanácsosnak neveztetett ki s 1874-ben 
nyugalomba helyeztetett. — Munkája: 
Karl Bernhardt Freiherr von Hietzin-
gen, k. k. wirklicher Geheimer-und Reichs-
rath. Wien, 1864. (Különnyomat a Wie-
ner Zeitungból.) — Kéziratban : Útleírása 
Németországban, Belgiumban, Angolor-
szágban. Francziaországban és Svájczban 
1843-ban. (Németül.) 

Trausch, Schr i f ts te l ler-Lexikon I I I . 572. 1. 

Friedenlieber L. Fr., L. Seits Leo. 
Friedenreich János Kristóf, orvos-

doktor, elszászi francziaországi szárma-

zású, a beszterczei kerület orvosa volt 
Erdélyben és 1793. aug. 24. meghalt 
Beszterczén 65. évében. — Munkája: 
Anweisung, wie man sich vor allen 
ansteckenden Krankheiten, insonderheit 
für jetzt grassirenden hitzigen Fleck- und 
Fäulungs-Fiebern verwahren könne. Für 
solche, die nicht selbst Aerzte sind. Auf 
Verordnung Eines Wohllöbl. Magistrats 
der k. Freistadt Bistritz und des dazu 
gehörigen Distrikts. Vor hiesige Stadt-
und Land-Leute zum Besten und wohl-
meinenden Unterricht entworfen. Bistritz, 
1791. 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I . 346. 1. 

Frieder Mór. L. Feleki Mór. 

Friedlaender M. H.. bölcseleti doktor, 
rabbi Orosházán, a hallei s lipcsei német 
keleti társaság tagja. — Munkái: 1. Die 
Rabbinen des modernen Judenthums. 
Vortrag. Grosswardein, 1862. Két füzet. 
— 2. Ueber R. Israel Nagarah wie 
über die spanischen Paitanim des Mittel-
alters. Ein Beitrag zur Literatur-Ge-
schichte. U. ott, 1862. — 3. Amalek. 
Predigt, gehalten zu Orosháza 1863. 28. 
Febr. Arad, 1863. 

Friedler Adolf, orvosdoktor és szü-
lészmester, szül. 1840-ben; 1865-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet Bécsben ; 
jelenleg városi főorvos Bazinban, Po-
zsonymegyében. — Orvosi czikkei az 
Ungar. Med. Chirurg. Presseben (1867. 
Ein Fall von Meningitis cerebralis. Ein 
Fall von Myelitis, 1868. Mit Erfolg ange-
wandter Dunsttrom bei mechanisch her-
vorgerufener spastischer Contraction des 
äusseren Muttermundes in der vierten 
Geburtsperiode. Fusslagen eines Zwillings, 
doppelte Armlösung und Extraction des 
Kopfes. Endometritis puerper; Heilung, 
Hiebwunde des Schädels mit Bruch und 
Eindruck der Schädelknochen, com-
binirt mit Gehirnerschütterung mässigen 
Grades; Peritanealreizung; Heilung, Die 
Impfung auf dem Lande in Ungarn, 1869. 

24. iv sajtó alá adatott 1893. decz. 1.9. 
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Ein Fall von Naturheilung einer Sturma 
cystica stb ) 

Oláh Gyula. M a g y a r o r s z á g Közegészség-
ügyi S ta t i s t iká ja 252. 1. — Orvosok Országos 
Czimtára. Bpest, 1393. 72. 1-

Friedlieber Ignáez, rabbi. F. Albert 
fia. szül. 1847-ben Sátoralja-Ujhelyben 
Zemplénmegyében; középiskolai tanul-
mányait Eperjesen végezte 1865-ben. 
azután a rabbi képzést Boroszlóban, 
Prágában és Bécsben nyerte; néhány 
évig német könyvkereskedő volt Czerno-
witzban Bukovinában ; 1884-től 1887-ig 
hitszónok az izraelita haladó-hitközség-
nél Ungvárt; azóta rabbi Szolnokon. — 
Czikkei a Philippsohn. Alig. Zeitung des 
Judenthumsban (1868. Das Jenseits nach 
jüd. Auffassung, aus dem Ungarischen), 
az Izraelita Közlönyben (1870. Nemzeti-
ség és kosmopolitismus. előadás tarta-
tott a s.-a.-újhelyi művelődési kör ala-
kulási ünnepélyén), az Egyenlőségben 
(1885. Kol Nidre, töredék egy Ungvárt 
tartott szónoklatból, 1886. Feltámadunk! 
Peszacb-ünnepi szónoklat, 1889. Sir-ha-
sírim nem a biblia-kritika szerint), a 
szolnoki izraelita iskola Értesítőjében 
(1889. Az első confirmatio a szolnoki 
izr. községben), a Spitz Gyula. Jüd. 
Bibliothekjében (5. füzet. 1889. Die 
Sephira und das Mittelalter); német elő-
szó s levél Rosner J. L. Mamlechet 
Kohanim cz. munkájához, Bécs, 1868. 
Azonkívül számos czikk magyar, német 
és zsidó folyóiratokban. — Munkái: 

1. Worte des Friedens gerichtet an das 
ung. Israel. Prag, 1868. (zsidóul is.) — 
2. Dr. Jetiinek Ad. néhány korszerű 
szónoklata ford. Ezt megelőzi: Die Grund-
pfeiler des Weltalls oder die Prämissen 
unserer Existenz, homilet. Betrachtung. 
Pest, 1869. — 3. Photographien aus 
dem ung. isr. Congresse, Wien, 1869. 
(Dr. Fried Liebig álnév alatt.) — 4. Der 
moderne Tempel eine Säule des Juden-
thums. Festschrift zur Einweihung des 
Tempels in Czernowitz. Czernowitz, 1877. 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írűk III, 

— 5. Des Volkes Liebe der Kronen 
schönste, homil. Festschrift anlässlich 
der Vermählung Sr. k. k. Hoheit des 
durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf am 
10. May 1881. U. ott. — 6. Seelenfeier. 
zum Gebrauche im Tempel zu Czerno-
witz. U. ott, év n. — 7. Két ünnepi 
szónoklat, tartotta az ungvári haladó 
hitközségtemplomában 1885. —8 .Peszah 
és Schemnot (húsvét és pünköst) ünne-
peken. Ungvár. — 9. Die Symbole des 
Sukkothfestes und die isr. Allianz. Pre-
digt. gehalten am Schemini-Azereth 5647. 
U. ott, 1886. —10. Két harezias szónoklat. 
Szolnok, 1888. — 11. Mózes halála és 
a Chewra Kadischa. hitszónoklat. Bpest, 
1888. — 12. Leo da Modena és viszonya 
a Talmudhoz és a Kaballához. U. ott. 
1890. (Doktori értekezés). 

Lippe, B ib l iograph isches Lexikon. Wien, 
1881. 117. 1887. fi5. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 

Friedmann A., rabbi Szakolczán Nyitra-
megyében. — Munkája: Siwche Zedek. 
Vollständiges Handbuch für Schechita 
und Bedika nach dem Ohel Jizechak. 
Neu geordnet und deutsch übersetzt. 
Bpest. 1881. 

Lippe, B ib l iograph i sches Lexikon. Wien, 
1881. 118. 1. 

Friedmann Arthur, ügyvéd Buda-
pesten. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1876. A büntetőjogi elévülés, 
tekintettel az uj magyar törvényjavaslatra, 
1886. Kell-e a kiskorúaknak hivatalból 
védőt kirendelni ? 1887. A magánvádló 
és az ügyészség jogköre kérdéséhez), sat. 
— Munkája: Das ungarische Concurs-
gesetz, XVII. Gesetz-Artikel vom Jahre 
1881. Mit ausführlichem Commentare 
versehen. Bpest. 1883. 

Friedmann Bernát, jogi doktor, ügy-
véd és bűnügyi védő, szül. 1843. okt. 10. 
Nagyváradon; iskoláit a premontreiek 
ottani gymnasiumában végezte; az ügy-
védvizsgálóbizottságnak, agyakorlati bírói 
vizsgálati bizottságnak évek óta tagja; 
jelenleg a budapesti ügyvédi kamara 

25 
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helyettes elnöke. — Czikkei a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1867. Az orvosi 
segélynek elegendő ok nélküli megtaga-
dása. Párhuzam 1843. büntető törvény-
javaslatunk börtönrendszere és az ujabb 
tapaszialatok között, 1869. A büntetés 
következményeiről, 1870. Hamis eskü, 
Észrevételek a kir. ügyészségről, 1871. 
Gyermekgyilkossági eset, 1872. Tanul-
mányok a külhoni váltótörvényhozás te-
rén. A börtönjavítás történetének lénye-
gesebb momentumai, 1876. A fenyítő 
törvényszék a várban van, 1878. Könyv-
ismertetés. 1883. Az ügyvédi kamara tár-
gyalása a bűnvádi eljárás iránt, 1887. 
Könyvismertetés, 1890. A temesvári tár-
gyalásról) ; irt a Honba (1868. 148. sz. 
Magyar kereskedelmi törvénykönyv, 151. 
152. sz. Börtönügyreform, 171—174. sz. 
A rabmunkáról. később Büntető hatalom 
és polgári szabadság), a Themisbe (1873), 
Pesti Naplóba, Nemzetbe sat. — Munkái: 
1. Hazai bányászatunk nemzetgazda-
sági és statisztikai szempontból, különös 
tekintettel culturai-, pénz- és hitelviszo-
nyainkra. A m. k. tud. egyetem által a 
Pasquich-féle díjjal koszorúzott pályamű. 
Pest. 1866. — 2. Népbirák és esküdt-
székek intézménye, tekintettel hazai vi-
szonyainkra, a büntető eljárásra. Bpest, 
1876. (a m. tud. akadémia által Horváth 
Boldizsár ajánlatából kitűzött 100 arany-
nyal jutalmazott pályamű). — 3. A 
felebbvitel bűnügyekben, tekintettel a 
közvetlen szóbeliségre. A magyar jogász-
gyűlés állandó bizottságának megbízásá-
ból. U. ott, 1878. — 4. Védbeszéd Keller 
Ármin az «Iparosok általános takarék-
és hitelegylete» volt igazgatója elleni bűn-
ügyben. U. ott, 1879. — 5. Észrevételek 
a magyar bűnvádi eljárási javaslat irány-
eszméi felett. U. ott. 1889. — Megjelentek 
még egyes nagyobb bűnpörökben tartott 
védbeszédei. 

Akadémiai Értesítő 1876. 134. 1. — Petrik 
Könyvésze te . — M. Könyvészet 1876. 1878—79. 
1889. és önéle t ra jz i a d a t o k . 

Friedmann Dávid, bölcseleti doktor, 
szül. 1869-ben Kovácsvágáson( A bauj-Tor-
dam.); Talmudi tanulmányokat folytatott 
előbb otthon. 1882—89. Prágában és egy-
úttal elvégezte a gymnasiumot; 1889-ben a 
prágai német egyetemnek, azután 1892-ig 
a budapesti egyetemnek és rabbiképző-
intézetnek volt hallgatója. 1893-ban lett 
bölcselet-doktor. — Munkája: Palesz-
tina földmivelése a római császárok 
idejében. A talmudi források alapján. 
Bölcsészettudori értekezés. Bpest. 1892. 

A budapes t i egyetem bölcse le tkar i i r a t t á -
rából . 

Friedmann Ignácz, izraelita tanító, 
szül. 1828 körűi Szeniczen Nyitramegyé-
ben ; meghalt 1861. júl. végén Pesten.— 
Czikkei a szegedi Ben Chananjában (L 
1858. Arnold Klaber, eine biogr. Skizze), 
az Izrael. Jahrbuchban (1859. Der Bau 
des Pester israelitischen Kultustempels 
és költem.. 1860. Die Sabbatfeier und 
ihre Bedeutung). — Munkája : Charak-
terbilder aus der jüdischen Geschichte 
von der Erbaung des zweiten Tempels 
bis auf die neueste Zeit. Pest, 1860.. 
(Csak az 1. füzete jelent meg). 

lieich Ignácz, Be th -El . Pes t , 1862. IV. 92. L 
— Petrik B ib l iogr . 

Friedmann Mór. az izraelita hitköz-
ség főkántora Budapesten, szül. 1827. 
márcz. 7. Hrabóczon Zemplénmegyében 
jómódú szülőktől, kik fiokat rabbinak 
szánták. Már gyermekkorában tanulta a 
talmudot, s miután szép hangja volt. a 
hagyományos ősi szent énekek tanulásá-
ban tünt ki ; 13 éves korában, mely kor 
az ósdi zsidóknál a függetlenség és fér-
fiasság kezdete, kezébe vette a vándor-
botot, hogy az ország többi rabbijánál 
tanuljon. Azonban egy ismerőse örök-
ségben virágzó üzletet hagyott örökül 
reá, de ezt csakhamar ott hagyta, és 
Nyitramegyében Brezován iskolát veze-
tett ; nappal tanított, éjjel tanult és régi 
hajlama a művészethez újra fölébredt 
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benne; mint vándor dalnok barangolá 
össze hazája nagy és apró zsidó községeit. 
1844-ben Német-Keresztúron, Goldmark 
Károly kitűnő zeneköltő atyjánál, mint 
második kántor és tanitó nyert alkalma-
zást és oktatást a rendszeres énekművé-
szetben ; ezen idő alatt a közeli Sopronba 
járt a paedagogiai tanfolyamot hallgatni. 
Ő volt az első. ki magyarúl tanított a 
német-keresztúri zsidó iskolában. 1848-
ban Sopronban lett kántor és vallás-
tanító ; a Jellachich ellen szervezett nép-
felkelők közé ő is beállott, azonban karját 
kificzamítá s haza bocsátották. Később 
Bécsbe ment, hol több zsinagógában 
szolgált, szünóráit zsidó irodalmi s paeda-
gogiai tanulmányokra fordítva. Érteke-
zései a Wiener Mittheilungen, Ben Cha-
nanja, Illustrirte Judenzeitung, Neuzeit 
sat. zsidó szaklapokban jelentek meg. 
1857. jún. 23. a pesti zsidó kitközség 
kántorának választotta meg; azonban 
mielőtt új hivatalát elfoglalta, hosszabb 
utazást tett külföldön . hogy a na-
gyobb zsidó hitközségeket tanulmányozza. 
Budapesten a dohányutczai zsinagóga 
felavatásakor (1859. szept. 6.) énekelt 
először. Az rrszágos rabbi képző intézet-
nek tanára, a cs. kir. arany érdemkereszt 
tulajdonosa, az országos izraelita hitköz-
ség hivatalnokok egyesületének és több 
más egylet elnöke volt. Meghalt 1891. 
aug. 29. Budapesten. — Midőn 1859-ben 
a pesti főkántorságát elfogadta, egy em-
lékiratban, melyet az elöljáróságnak be-
nyújtott. az isteni tisztelet terén alkotott 
czélszerű újítások elfogadását ajánlotta 
s azok meghonosítását keresztül is vitte, 
így származott az orgona a zsinagógában, 
mely az orthodoxok szemében még ma 
is szálka. Zene-szerzeménvei nemükben 
a legjobbakhoz tartoznak s maga Liszt 
Ferencz nagy elismeréssel nyilatkozott 
rólok 1865-ben. Az országnak számos, a 
pestihez módosított izr. hitközségeiben 
az ő szent énekei hangoznak. — Munkái: 
1 Israelita vallásos énekek, a nyilvános 

isteni tisztelet, az iskolai és a házi áhítat 
számára, ima könyvvé rendezte és zené-
vel kiadta Friedmann Mór, magyarította 
Tatai András. Pest. 1861. — 2. Gyász-
ének báró Eötvös József emlékére. U. ott, 
1871. — Kéziratban maradt 70 vallásos 
éneke. — Arczképe. fametszet a Fried-
mann-Album mellett. 

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 39. SZ. 
a r c z k . — Friedman»-Album. B u d a p e s t , 1875. 
a r c z k . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Lippe, Bibl io-
g r . - L e x i k o n W i e n , 1881. 120. 1. — Nemzet 
1891. 237. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Friedrich Tivadar, jogi doktor, szül. 
1862-ben Budapesten; tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte s 1885-ben 
ügyvédi oklevelet nyert. — 1882 óta a 
Pester Lloyd szerkesztőségének tagja; 
külföldi hírlapokba, különösen a lipcsei 
Illustrirte Zeitungba is ir. — Szerkeszti 
1893 óta a sütőiparos-egvletnek Hungaria 
cz. szaklapját. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Friedrich Vilmos, orvosdoktor, szül. 
1864. aug. 6. Budapesten, hol közép-
iskoláit az ág. ev. főgvmnasiumában 
végezte ; az orvosi előadásokat a buda-
pesti egyetemen hallgatta, mely idő alatt 
az egyetemi életben élénk részt vett, a 
mennyiben az orvosok segély- és önképző-
egvesületének választmányi tagja, később 
főjegyzője s alelnöke volt; mint ötöd 
éves orvostanhallgató belgyógyászati pá-
lyadíjat nyert egy munkájával, melyet 
később kibővítve a m. tud. akadémiában 
felolvastak. Tanulmányainak bevégzése 
után Korányi tanár egyetemi első bel-
kórodájához neveztetett ki segédorvosnak, 
hol másfél évig mint díjtalan és két 
évig mint díjazott orvos működött, azután 
Korányi tanár magán assistense lett. 
1892-ben a munkás poliklinika belgyó-
gyászati osztályának vezető orvosává 
választatott meg ; egy év múlva az akkor 
alakult budapesti kerületi betegsegélvző 
pénztár hely. főorvosává hivatott meg, 
mely állásban jelenleg is működik. — 

25* 
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Czikkei az Orvosi hetilapban (1889. A 
suspensio után fellépett haemoglobinuria 
esete, 1890. A különböző hőmérsékű s 
mennyiségű bevett viz befolyása az ép 
és kóros szívre, ugyanez németül a 
Wiener Medic. Presseben és a Math, und 
Naturw. Berichte aus Ungarnban); a 
dr. Korányi Frigyes 25 éves tanársága 
ünnepére kiadott Jubiláris dolgozatokban 
(1892. A szív viselkedése a heveny mun-
kával szemben, ugyanez németül a Wie-
ner med. Presseben); a M. Orvosi Archi- 1 

vumban (1892 Az ureum hugvhajtó 
tulajdonságáról, ugyanez németül az Ar-
chívum német kiadásában). — Munkája : 
Vény-gyűjtemény és orvosi utasítások 
betegsegélyző pénztári orvosok, hatósági, 
gyári, egyleti sat. orvosok számára. Bpest, 
1893. — A Pallas Nagy Lexikonának 
orvosi munkatársa. 

Corvina 1893. 19. sz. és öné le t ra jz i ada tok . 

Friedsmann (Ireneus) András, ág. 
ev. lelkész, Fr. Keresztély és Fölken 
Margit fia, szül 1529. nov. 15. Ujegybáz-
ban (Leschkirch); tanult 1547-ben Brassó-
ban és 1557. jan. 14. Nagy-Szebenben 
beszterczei prédikátorrá avatták föl, de még 
azon év májusában Budakra választották 
meg lelkésznek. Meghalt 1589-ben. — 
Kézirati munkája: Excerpta Transilvaniae 
et in specie Bistricii Históriám concernen-
tia, Fastis in Germania olim autore Phi-
lippo Melantone typis editis, jam vero 
acephalis partim per Andreám Ireneum 
parochum Budacensem anno 1557 elec-
tum, partim per Georgium Totscherum 
ad parochiam civitatis Bistriciensis anno 
1640 vocatum, partim per Fastorum 
proprietarium, modernum judicem prima-
rium Bistriciensem Joannem Emanue-
lem Regius addita insertaque. (Eredetije 
Trausch birtokában volt, másolata, 30 
ívrét levél, az erdélyi honismertető tár-
sulat birtokában van). 

Trausch, Schr i f t s te l le r Lex ikon I . 347. 

Friesel József János, orvos doktor, 
győri származású. — Munkája: Disser-

tatio inauguralis medica de apoplexia. 
Vindobonae, 1769. 

Horányi Memoria I . 724. — Szinnyei Köny-
vészete . 

Friesenhof Gergely báró, földbirtokos, 
szül. 1840. jan. 19. Szent-Pétervárott, 
hol akkor atyja, a bécsi származású b. 
Fr. Gusztáv, az orosz követségnél szol-
gált és 1846-tól Brogvánban (Barsm.) 
birtokos volt. F. 1859 —63-ban a bécsi 
egyetemen jogot hallgatott. 1863—65-ig 
a magyar-óvári akadémián mezei gazda-
ságot tanult, 1865-től 1887-ig gazdasági 
bérlő volt Nedanóczon Nyitramegyében; 
azóta pedig O-Széplakon (O-Krásznó) 
ugyanazon megyében egy kis birtokon 
gazdálkodik. 1873 óta meteorologiai ész-
leleti állomást vezet, melyből lassanként 
a jelenlegi nyitravölgyi agrarmeteorolo-
giai Observatorium létesült, mely kiváló-
lag időjóslással foglalkozik. F. kutatási 
rendszerével azon eredményrejutott, hogv 
képes 8 % biztossággal az időjárást 14 
napra előre megjósolni. — Czikkei a 
Gazdasági Lapokban (1872. A nyitra-
völgyi gazdasági egylet), a Wochenblatt 
für Land- und Forswirtheban (1872. Die 
Eichenschäl-Wirthschaft in Oberungarn) 
sat. — Munkái: 1. Dritter Jahresbericht 
des neutrathaler landwirtschaftlichen Ve-
reines, über die Thätigkeit und Leistun-
gen desselben, vom 1-ten Jänner 1874. 
bis 31-ten Dezember 1874. Skalitz. 1875. 
— 2. Leitfaden für Landfeuerwehr-Com-
mandanten zum Vorgange am Brandplatze 
bei der Leitung der Löschanstalten. Neutra. 
1877. — 3. Wetterlehre oder praktische 
Meteorologie. Populär dargestellt. Neda-
nócz, 1879. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1882— 
85. Három részben.) — 4. Können Gru-
bengas -Katastrofen verhütet werden. 
Auf Basis der Fluth-theorie besprochen. 
U. ott, 1885. — Observatoriumának első 
közleményei 1884-ben jelentek meg; há-
rom évig a gazdasági egylet havi jelentései 
mellett, egyig mint a gazd. egylet Közlö-
nyének melléklete. — Szerkeszti a Laub-
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frosch-t (1888 óta) és az Időjárás-t (1893 
óta), mely szaklapokban observatoriumá-
nak időjárási észleleteit közli; az Időjá-
rási Naptárt 1884 óta és a Wetterkalen-
dert (ezekben legfontosabb közleményei 
jelennek meg.) 

Szinnyei Könyvésze t e és önéle t ra jz i ada tok . 

Frigyesi Gusztáv alezredes, magyar-
országi származású s az 1849-ki magyar 
szabadságharczban mint 14 éves fiú több 
csatában vett részt; azután az osztrákok 
besorozták mint őrmestert a Don Miguel 
ezredbe. 1859-ben az olasz hadjárat alatt 
átlépett az olasz hadseregbe ; 1860-ban 
mint tiszt, egy önkéntes zászlóalj szer-
vezésével bizatott meg Palermoban.Milaz-
zónál könnyű sebet kapott; ekkor Gari-
baldi őrnagygyá nevezte ki s Monte-Leo-
ne-ban térparancsnokká tette. Meggyógyul-
ván a Basilicata zászlóaljat alakította s 
csapatait győzelemről győzelemre vezette; 
részt vett az okt. 1. volturnói ütközetben 
és okt. 5. ötezer bourbont vert vissza a 
capuai várba. 1861-ben a rendes hadse-
regbe osztották. 1862-ben Garibaldihoz 
állott, ki a sarnicói kudarcz után. magá-
val vitte Capreraba s innét Siciliába, 
hol az aspremontei katasztrófa után vizs-
gálati fogságba került a genuai várba. 1863-
ban a cuneoi magyar segélysereget kiegé-
szítő toborzókhoz ment és az ottani tiszti 
iskolában a katonai tudományok egyik 
szakosztályát adta elő a tisztjelölteknek. 
Garibaldi keletre küldte, egy olasz-magyar 
légió alakításával bizván meg, melynek 
Garibaldi vezérlete alatt Oláhországból 
kellett volna Magyarországba törni, s elő-
segíteni a velenczei kérdés megoldását. 
Azonban Frigyesit Oláhországban elfog-
ták és az egész terv meghiúsult. 1866-ban 
az olasz-porosz-osztrák háborúban vett 
részt; egyik legfényesebb tette volt a 
Monte-Giove bevétele; később Condinot 
szabadítá föl; ekkor a katonai vitézség 
érmét nyerte s alezredes lett. A hadjá-
rat bevégeztetvén, 1866. ősz végén Lon-
donba ment az angol nyelv megtanulása 

végett. 1867-ben kereskedői pályára lépett; 
azonban csakhamar a politikaira tért 
vissza. Garibaldi titkos megbízással Né-
metországba küldötte. Visszatérve, az ex-
peditio szervezésében tevékeny részt vett. 
de az olasz kormány elfogatta s a svájczi 
határszélre kisértette. Azonban titokban 
visszatért Olaszországba s Terniben két 
zászlóaljat szervezett és Garibaldi a2. had-
sereg parancsnokává nevezte ki. Monte-
Rotondo bevételét együtt tervezték ; F. a 
mentonai harczban megsebesült és Genfbe 
utazott. Később ismét visszatért Olasz-
országba s az 1867. hadjárat megírásá-
val foglalkozott. 1868-ban alapította Fi-
renzében Garibaldi fiával Ricottival a 
sardiniai telepítő társulatot, mely meg-
bukott; e miatt Garibaldinál kegyvesz-
tett lett, mit annyira szivére vett, hogy 
megőrült és néhány év múlva Milanó-
ban meghalt. — Czikke a Honvédben: 
1868. 24. sz. Az 1867-iki római hadjá-
rat. (Személyes visszaemlékezések). — 
Munkája: L'Italia nel 1867. Storia po-
litica e militare. Firenze, 1868—69. Két 
kötet, térképpel. — Kertbeny szerint Suták 
volt a családi neve. 

Kertbeny, Namensverze ichniss Ungr ischer 
E m i g r a t i o n . Brüssel, 1864.16.1. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1868. 7. SZ. a r c z k . — Hazánk 
s a Küllőid 1868. 35. sz. a rczk . (Óváry Lipót). 
— Pohler, Bibliotheca his tor ico-mil i tar is . 
Cassel, 1890. II. 711. 1. 

Frim Antal, a siketnémák nyilvános 
tan- és nevelő-intézetének igazgató tulaj-
donosa Budapesten, szül. 1855. máj. 28. 
Körmenden Vasmegyében ; a nagy-kani-
zsai gymnasiumban tanult; szüleinek 
szegénysége miatt tanulmányait négy év 
múlva kénytelen volt félbenhagyni, mire 
Kopreinitzba (Slavonia) ment nevelőnek, 
honnét két év múlva Bécsbe került, hol 
az izraelita elemi iskolánál mint segéd-
tanító nyert alkalmazást. Bécsből másfél 
év múlva 1874-ben Budapestre jött a 
Stern-féle elemi iskolába mint osztály-
tanító ; azonban félév után katonai köte-
lezettsége miatt kénytelen volt ezen állá-
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sától is megválni. Négy évig volt a had-
seregnél és a boszniai hadjáratban is 
részt vett. Azután a budapesti országos 
izraelita tanítóképző intézetbe lépett, hol 
a négy évfolyam befejeztével tanítói ok-
levelet nyert és a főváros egyik elemi 
iskolájában alkalmazták. Időközben eljárt 
az országos siketnémak intézetébe s hall-
gatta az ottani előadásokat és később 
nejével Schwarz Reginával, ki a siket-
némák intézeténél hét évig működött, 
1885-ben siketnémák számára iskolát 
alapítottak ; 1888-ban már 11 növendék-
kel tartottak nyilvános vizsgát. 1889-ben 
a váczi siketnémák intézetében szakvizs-
gát tett és iskolája a kormánytól nyilvá-
nossági jogot nyert. 1892. nov. az intézet 
a VIII. kerületi Hunyadi-utczában saját 
házába költözött. — Czikkei az Izraelita 
Tanügyi Értesítőben (1884, A büntetés 
az iskolában), az intézet Értesítőjében 
(1888. A siketnémák oktatása, 1889. A 
siketnéma gyermek az iskolában. 1890. 
Mi módon segíthetnénk a fővárosban élő 
siketnémáinkon, 1891. A siketnémák ok-
tatásának sikere. 1892. A siketnémák 
oktatása tekintettel az évkorra, 1893. Az 
írásbeli feladatok a siketnémák iskolájá-
ban). 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Frim Jakab, bölcseleti doktor, hülyék 
és gyengeelméjüek intézetének igazgató 
tulajdonosa, előbbinek bátyja, szül. 1852. 
máj. 1. Körmenden Vasvármegyében, hol 
atyja timármester volt; a gymnasiumot 
Nagy-Kanizsán járta. A papi pályára 
készült, de 14 éves korában egy hülye 
gyermek iránt érzett szánakozás más 
pályára terelte s ő a hülyék nevelésére 
szánta magát. Varasdon Horvátországban 
tanítói alkalmazást nyert és itt egy hü-
lyének nevelésével is foglalkozott. Majd 
Körmenden, Sárváron, Szent-Péterfán ta-
nított, utóbbi helyen egy hülyét is nevelt. 
Innét Szőnyi Pál budapesti nevelőintéze-
tébe ment házi nevelőnek. Öt évi taní-
tóskodás után azon meggyőződésre jutott, 

[ hogy a neveléstudományban való alapos 
jártasság nélkül kedvencz eszméjének 
nem élhet, mi okból Kőszegen a póttan-
folyamot hallgatta; azután Budapesten 
tanitóképző-intézeti növendék lett. hol 
ösztöndíjjal jutalmaztatott. E mellett egy 
nagykereskedő házánál egy hülye gyer-
mek nevelésére vállalkozott. A tanképe-
sítés elnyerése után egy hülye gyermeket 
vett magához és ennek nevelésével fog-
lalkozott. Érintkezésbe lépett a Német-
országban fennálló hülye-nevelő-intéze-
tek egyik-másik igazgatójával s levelezés 
útján iparkodott tapasztalatokat gyűjteni. 
1875-ben államsegélylyel külföldi útra 
indult; meglátogatta a németországi 
hülyeintézeteket, sőt Hollandiában a hágai 
s Oroszországban a rigai hülyeintézetet 
és a prágait is megnézte. Midőn utazá-
sából visszatért, megbetegedett és ezen 
betegsége alatt egy egylet segélylyel já-
rult törekvéseihez, úgy hogy 1875. nov. 1. 
Rákos-Palotán- megnyithatta a Munka cz. 
hülyék intézetét, melyet azonban, az in-
tézet felügvelésére kiküldött bizottság néze-
teit nem osztván, öt negyed év múlva meg-
szüntetett. mire 1877. febr. 1. ugyan azon 
házban, saját erejéből fölállította az Első 
magyar hülye-nevelő és ápoló intézetet; 
azonban még azon év nov. 1. beköltözött 
Budapestre. Ekkor ő felsége magánpénz-
tárából 300 frtot, a magyar kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium 500 frtot 
és a fővárosi tanács 200 frtot adományoz-
tak ; ennyivel támogatják évenként az 
intézetet. F. ezért alkalmas helyiséget 
vett fel a budai oldalon (I. kerület, alko-
tás-utcza 16. sz.) és itt van az intézet 
1880. nov. óta. Több fővárosi intézetnek 
tiszteletbeli tagja. Az 1876. szegedi orszá-
gos kiállításon és az 1878. párisi világki-
állításon érdeméremmel, az 1879. székes-
fehérvári országos kiállításon ezüst érdem-
éremmel tüntették ki. — A hírlapiroda-
lomban F. volt az első, ki a nevelésnek 
ez elhanyagolt ágára terelte a közönség 
figyelmét; irt 1875. máj. a Pester Lloydba, 
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aztán a Pesti Naplóba, Független Polgárba 
s több napi lapba. Felolvasást tartott 
1875. máj. a központi Fröbel nőegylet 
képzőjében és 1882. márcz. az iparegyesü-
letben. — Munkája: A hülyeség s a hülye-
intézetek különös tekintettel Magyaror-
szágra. Bpest, 1884. — 1879-től fogva 
intézetéről kilencz Értesítőt adott ki s 
-ezekben több czikke jelent meg. 

Magyar Paedagogiai Szemle 1882. f é n y n y o -
m a t ú a r c z k é p p e l (Ril l J ó z s e f ) . — Horváth Ig-
nácz K ö n y v é s z e t e 1884. 

Friml Aladár, bölcseleti doktor és 
középiskolai tanár, szül. 1864-benZólyom-
Lipcsén ; 1887-ben bölcseletdoktori okle-
velet nyert és a debreczeni kegyestanitó-
rend gymnasiumában tanított mint helyet-
tes tanár; onnét 1888-ban a sátoralja-
újhelyihez helyeztetett á t ; 1891. jan. 
29. a zsolnai kir. kath. algymnasiumhoz 
rendes tanárnak neveztetett ki. hol a 
latin és görög nyelvet tanitja. — Pro-
grammértekezései a debreczeni kegyes-
tanitórendi algymnasium Értesítőjében 
(1887. A latin nyelv módszeres tanításá-
ról a gymnasium I. osztályában; ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1888.). a sátoralja-
újhelyi kegyes tanitórendi gymnasium 
Értesítőjében (1888. M. Fabius Quintilia-
nus a tropusok- és figurákról.) — Mun-
kája : Nem és hivatás. Tudori értekezés. 
Bpest, 1887. 

Sátoralja-ujhelyi gymn. Értesítője 1891. 24. 
1. — Zsolnai gymn. Értesítője 1891. 21. 1. — fíaj-
ner N é v k ö n y v e 139. 1. 

Frint Mihály, nagyváradi egyházme-
gyei áldozópap és tanár. szül. 1808. nov. 
28. Metzenzéfen Abaujmegyében; 1834. 
szept. 10. misés pappá szenteltetett föl ; 
miután több évig káplán és administrátor 
volt, 1850-ben a nagyváradi plébánia 
igazgatója lett; 1852. a papnövendékek 
lelki igazgatója, 1867. szentszéki ülnök, 
a bölcselet, mathematika és physika ta-
nára. 1872-ben nyugalomba lépett. Meg-
halt 1887. jun. 14. Nagyváradon. — Pap-
növendék korában a pesti egyházirodalmi 

iskolának egyik legrégibb tagja volt és 
1833-ban mint társfordító tevékeny részt 
vett az az évi Munkálatokban. 

M. Sión, 1888. 299. 1. 1892. 49. 1. — Schema-
tismus M a g n o - V a r a d i n e n s i s é s g y á s z j e l e n t é s . 

Frisch Ármin, bölcseleti doktor, szül. 
1866-ban Migliczen (Abaujm.); a gymna-
siumot a rabbiképző intézetben, bölcse-
leti tanulmányait a budapesti egyetemen 
1893-ban végezte s bölcselet-doktori szi-
gorlatot tett. — Czikke a M. Zsidó-Szem-
lében (1893. Jákob és Mózes áldása On-
keloszban). — Munkája: Kant ethiká-
jának elmélete, különös tekintettel az 
általánosság és szükségességre. Bölcselet-
tudori értekezés. Bpest, 1893. 

Budapesti Szemle 1893. L X X V . 318. 1. é s a 
b u d a p e s t i e g y e t e m b ö l c s e l e t k a r i i r a t t á r á b ó l . 

Frischmann Gyula. orvosdoktor, szül. 
1848-ban Budapesten, hol a gymnasiumot 
végezte s 1872-ben orvosdoktori oklevelet 
nyert, mire a Wagner János tanár bel-
gyógyászati kórodájában segédgyakornok-
nak alkalmaztatott; a következő években 
a Kézmárszkv tanár vezetése alatt álló 
szülészeti kórodában működött; 1878-ban 
Kovács József tanár sebészi kórodájába 
jutottmint műtőnövendék: 1879-ben nyert 
műtőorvosi oklevelet. Öt évi klinikai 
gyakorlat után néhány külföldi kórházat 
keresett fel; azután gyakorló orvos lett 
a fővárosban. 1882-ben a budapesti keres-
kedelmi betegápoló egyesület megválasz-
totta rendelő orvosává; ugyanezen egylet 
elnöksége megbízásából 1890-ben Berlin-
be ment a Koch-féle gyógymód tanulmá-
nyozása végett; azután a kereskedelmi 
kórházban a tuberculosis betegek gyógy-
kezelésével bízatott meg és azon kórház 
belgyógyászati osztályának főorvosa lett. 
— Mint IV. éves orvostan hallgató az 
orvosi kar által kihirdetett pályázaton: 
Észleletek és kísérletek alapján kimutatni 
a csontforrat képződését cz. munkájával 
díjat nyert. Czikkei az Orvosi Hetilapban, 
Gyógyászatban és a Pester Med.-Chirurg. 
Presseben jelentek meg; ezek közül neve-
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zetesebbek: Adat a bordatörések aetiolo-
giájához két húgybeszüremkedés követ-
keztében, Terimbeles hugyaglob, Berliner 
Briefe. Nerv, radialis hüdése mint első 
tünet agybántalomnál, Anaemia perni-
ciosa progressiva sárgasággal, A budapesti 
kereskedelmi kórház leirása. 

Önéletrajzi ada tok . 

Frisovitz Boldizsár, magyarországi 
nemes származású. — Munkái: 1. Dis-
putatio juridica de successione ab inte-
stato. Praeside Matth. Krakow. Franco-
furti ad Oderám, 1624. — 2. Orationes 
tres de inclinatione Principum, seu causis, 
quae principes a recto tramite plerumque 
deflectere faciant. Directore M. Joach. 
Magiro. U. ott, 1624. — 3. Sufj-oúXeuaic, 
seu consultatio an principi impérium 
auspicanti conducat gravamina, et onera 
subditisflagitantibus relaxare sub persona 
Rechab. . . undecim oratiunculius instituta 
in Acad. Frankofurt. Directore Joach. Ma-
giro. U. ott, 1625. — 4. Oratio de virtute 
principis. (Melyet 1625-ben a frankfurti 
akadémiában mondott). — 5. Oratio de 
clementiae et justitiae temperamento. 
Directore Joach. Magiro. IJ. ott, 1626. — 
6. Dissertatio de nobilitate. Argentorati, 
1627. 

Hnrúnyi, Memoria I. 725 1. 

Fritsch Károly, orvosdoktor és hon-
véd-ezredorvos Szász-Régenben, hol 1889. 
jan. 7. meghalt 65 éves korában. — 
Czikkei a Sitzungsberichte der mathem. 
naturw. Classe der kais. Akademie der 
Wissenschaften in Wien cz. gyűjtemény-
ben (1863. Die Eisverhältnisse der Donau 
in Oesterreich ob- und unter der Enns und 
in Ungarn in den Jahren 1851—52 bis 
1860—61. Kalender der Fauna von Oester-
reich-Ungarn. reducirt auf Wien), a Denk-
schriften d. kais. Akademie der Wissen-
schaften math.-naturw. Classe cz. mun-
kában (Bécs. 1878. és 1880. Jährliche 
Periode der Insecten-Fauna von Oester-
reich-Ungarn). — Munkái: 1. Normaler 
Blüthen-Kalender von Oesterreich-Un-

garn, reducirt auf Wien. Wien, 1874. 
(Különnyomat a Denkschriftenből.) — 
2. Jährliche Periode der Insectenfauna 
von Oesterreich-Ungarn. I. Fliegen (Dip-
tera). U. ott, 1875. 

Szinnyei Könyvésze t e és gyász je len tés . 

Fritz Pál (friedenliebi), magyar kir. 
kincstári főmérnök. — Munkája : Az ál-
landó gőzkazán és gőzgép-üzem kézi-
könyve, vagyis a fűtősök és gépészek 
törvényes vizsgáinál előforduló kérdések 
tárgyalása. Kozák György munkája alap-

: ján a máramarosi kincstári gépész és 
fűtős személyzet hasznára ford. és össze-
állította. Máramaros-Sziget, 1878. 

>1. Könyvészet 1878. 

Fritz Péter, a budapesti kereskedelmi 
s iparkamara tollvivője, a pesti polgári 
kereskedelmi testület titkára. — Munkái: 
1. 1890-ik évi országgyűlési törvény-
czikkek jegyzetekkel, utalásokkal és ma-
gyarázatokkal ellátva. Bpest, 1890. (Dr. 
Imling Konrád és másokkal együtt.) — 2. 
1891-dik évi országgyűlési törvényczik-
kek jegyzetekkel, utalásokkal és magya-
rázatokkal ellátva. U. ott. 1891. (Dr. 
Imiing Konrád és másokkal együtt). 

Dl. Könyvészet 1890—91. 

Frivaisz István, kath. plébános, so-
morjai pozsonymegyei származású ; 1745-
től a bölcseletet és theologiát hallgatta 
Nagy-Szombatban ; 1751. okt. 6. plébános 
lett Cséven Esztergommegyében, hol 1759. 
apr. 20. meghalt. — Munkája: Divus 
Ivo oratione panegyrica celebratus, dum 
in academica soc. Jesu D. Joannis Bap-
tistae basilica, incl. facultas juridica 
coram senatu, populoque academico an-
nuos honores eidem divo tutelari suo 
solemni ritu instauraret. . . anno salutis 
1748. m. Majo die 19. Tyrnaviae, 1748. 
— Nevét Fribaisznak is irják. 

Necrol. Strigon 27. 1. — Zelliger, E g y h á z i 
í rók Csarnoka , 142. 1. 

Frivaldszky Imre (frivaldi), orvos-dok-
tor, a m. tudom, akadémia rendes tagja, 
szül. 1799. febr. 6. Bacskón Zemplén-
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megyében; atyja megyei törvényszéki 
ülnök és a báró Fischer család jogügyei-
nek ügyvivője s anyja ugyanazon család-
ból való volt. F. a gymnasium két osz-
tályát Sátoralja-Ujhelyen a kegyesrendiek-
nél kezdette ; a gymnasium folytatására 
báró Fischer érsek pártfogója meghívá-
sára Egerbe költözött, hol, mint a Fog-
lár-féle intézet növendéke a syntaxist, 
poesist és rhetorikát végezte. 1814-ben a 
gyengélkedő ifjút szülei egy évig otthon 
tartóztatták. Ez időben történt, hogy a 
hires hazai füvész Kitaibel Pál hegyaljai 
füvészi kirándulása alkalmával az ifjút 
kirándulásaira magával vitte, ez által a 
természettudományok iránti előszeretetet 
oltván a fogékony kebelbe. Ugyan ez 
évben Sadler József, a későbbi múzeumi 
őr és a pesti egyetemen a növénytan 
tanára, hegyaljai kirándulásaiban szintén 
magával vitte. 1814-től 1815-ig a bölcse-
leti tanulmányokat Kassán végezte. 1816-
ban Pestre utazott és az egyetemen az 
orvosi tudományokat hallgatta. Már mint 
első éves orvos növendék hajlamát a 
természettudományok, főleg az állat- és 
növénytan iránt kiválóan tanúsította; 
első nyáron a Kárpátokat vizsgálta meg; 
1818. szept. 6. Specz útitársával a lom-
niczi csúcsra is feljutott; 1819-ben a 
Mátra hegységet fürkészte át, 18'20-ban 
pedig Mehádia környékét és a bánsági 
havasokat kutatta át. 1821-ben bevégezte 
orvosi tanulmányait és letette a két or-
vosi szigorlatot. 1822. szept. 25. József 
főherczeg nádor kinevezte a muzeum ter-
mészetrajzi osztályához segédőrnek; 1823. 
márcz. 24. az egyetemen a szokott or-
vosi vitatkozást megtartván, orvosdok-
torrá avattatott föl. Azonban az orvosi 
praxisról végképen lemondván, a hazánk-
ban majdnem csak névszerint ismert leiró 
természettudománynak szentelte életét. 
Az első 10 évben túlnyomólag a hazai 
viránynak élt. az országnak minden ne-
vezetesebb vidékét beutazta s jelentékeny 
növénygyűjteményt szerzett. Miután ta-

pasztalta, hogy a természetrajz ezen ága 
több hazai tudós által buzgón felkarol-
tatott, a természettudomány oly ágát 
vette vizsgálat alá. mely akkoriban ha-
zánkban csaknem egészen parlagon he-
vert t. i. az állattant, leginkább pedig a 
pikkely- és téhelyröpüeket (entomologia). 
Nem csak Budapest faunáját fürkészte, 
hanem a vidékre is több kirándulást tett; 
a gyűjtötteket meghatározta s rendszerbe 
foglalta. F. hazánk minden vidékét több 
izben bejárta s ernyedetlen buzgalommal 
gyűjtött, mi által számos igen ritka, ré-
szint egészen új rovarfajokat fedezett fel, 
melyek hazánk sajátjai. 1830-ban a pesti 
egyetem orvosi kara megválasztotta jegy-
zőjévé. 1833-ban egy szakértőkből álló 
expeditiót szervezett, melynek vezetését 
Füle Andrásra, ki több évig nála szol-
gálatban volt, bizta. Ez még egy segéd-
del a Balkánba utazott és az európai 
török birodalom flóráját és faunáját sok-
kal tökéletesebben kikutatta, mint az ed-
dig történt. Az általa gyűjtött növények 
mintegy 2000 külön fajra rúgtak, melyek 
közt több új is szerepelt; a puhányok és 
rovarok száma pedig mintegy 3000 fajra 
ment; ezek között is több igen ritka s egé-
szen új fajok találtattak. Füle András 
azonban Szlivnótól nem messze minden 
nyom nélkül elveszett. 1836-ban F. a ber-
lini születésű Hinke Károlyt, Manolesco 
erdélyi oláh fiúval, ki F.-nál szintén több 
évig inaskodott. Macedóniába küldte; 
Hinke Törökországban meghalt, Mano-
lesco azonban gazdag gyűjteménynyel 
tért vissza Pestre. F. egy harmadik expe-
ditiót is rendezett, melynek élére Nogel 
Istvánt állította, kit még gyermekkorá-
ban vett volt házába, neveltetett és 
mindazon tárgyakban oktatott, melyek 
a növények és állatok gyűjtésére és 
azoknak kezelésére vonatkoznak. Nogel 
feladata volt, Ruméliának délkeleti ré-
szét, főleg pedig Konstantinápoly kör-
nyékét átvizsgálni, honnét Kis-Ázsiába 
átkelvén, Brussában, a Marmora tenger 
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partján telepedett ie; innét a Kauka-
zusba utazott, honnan szerzett érdekes 
gyűjteményeit F:-nak hiven elküldötte. A 
Kaukazusból Konstantinápolyba vissza-
térvén, a szultán kertjében nyert alkal-
mazást, mig végre Vetsera, egy német 
herczeg követje. megtette jószágigazgató-
jává. F. ezután egy negyedik expeditiót 
tervezett, melylyel Zach Ferenczet bizta 
meg, kit Candiába s a közel fekvő szi-
getekre küldött ; midőn azonban Zach 
•egy évig nem hallatott magáról, Fri-
valdszky János vállalkozott, hogy őt Can-
diában fölkeresi, hol Záchot föl is ta-
lálta, a ki azonban az expeditió érdeké-
ben semmit sem tett; ekkor Fr. János 
több hónapig ott maradt, nagy szorga-
lommal gyűjtött Smyrnában és Brussá-
ban is, azután 1845 tavaszán gyűjtemé-
nyével együtt visszaérkezett törökországi 
utazásából. 1846. áprilban Frivaldszky 
János társaságában maga kelt útra s a 
Balkánon át, annak déli oldalára Szlivnó 
városába hatoltak; innét Várnába s 
Konstantinápolyba mentek, majd a szom- ! 
széd szigetekre, Brussába s Smyrnába 
utaztak. F. azonban megbetegedett és e 
miatt visszautaztak; meglátogatták Sici-
liát, felmentek az Aetna tetejére s Pa-
lermon át Olaszországba és onnét haza 
tértek. F. ezentúl tudományos utazásait 
csak a hazára szorította; még élete 
utolsó szakában is két új ágát a leirati 
természettudományoknak választotta to-
vábbi működése tárgyául, t. í. Magyar-
ország földi s édesvízi pohányait és a 
magyarországi barlangok rejtélyes állatai-
nak kutatását. 1832-ben a firenzei tudom, 
akadémia rendes tagnak, 1833. nov. 15. 
a m. tudom, akadémia levelező tagjának, 

1836-ban a londoni Entomological So-
ciety szintén tagjának választotta meg. 
1837-ben a m. nemzeti múzeumhoz az ar-
chaeologia és numismatika helyettes őré-
nek neveztetett ki; 1838. szept. 7. a m. tud. 
akadémia a természettudományi osztály-
ban rendes tagnak választotta. 1841-ben • 

a kir. m. természettudományi társulat 
megalapításában tevékeny részt vett. 
Ugyanez évben a lipcsei természettudo-
mányi társulatnak levelező tagja lett. 
1842-ben a párisi Société entomologique 
de France és a stettini entomol. társulat 
mint megválasztott tagjukat oklevelök-
kel tüntették ki. 1845-ben a m. termé-
szettudományi társulat rendes és választ-
mányi tagjává, azaltenburgi természettud. 
társulat pedig level. tagjává választotta. 
1847-ben István főherczeg és az ország 
nádora kinevezte a m. nemzeti múzeum 
tiszteletbeli őrévé. 1849-ben a prágai 
Lotos cz. természettud. társulat tagsági 
oklevéllel tiszteié meg. 1850-ben a nemz. 
múzeum természetiek osztályához ren-
des őrnek neveztetett ki; ugyan ez év-
ben az erdélyi nagy-szebeni természet-
tudom. társulatnak lett rendes tagja. 
1851-ben a regensburgi állat-és ásvány-
tani társulat rendes és alapító tagúi vá-
lasztotta meg. Ugyanezen évben gyen-
gélkedő egészsége, részint a politikai és 
hivataloskodási viszonyok változása miatt 
múzeumi hivataláról lemondott. Egyik 
szemén is súlyos baj támadván, utolsó 
évi működése leginkább a szobájára 
szorítkozott; az év szebb részeit a Sváb-
hegyen levő villájában vagy Jobbágyiban 
(Nógrád) fekvő jószágán családja köré-
ben töltötte. 1870. ápr. 3 még egyszer 
útra kelt Törökországba; Konstantiná-
polyon át Brussába és Gemlikbe utazott, 
honnét június közepe táján visszatérvén, 
okt. 19. Jobbágyiban meghalt. — Czik-
kei az Orvosi Tárban (1831. Könyvis-
mertetés). M. Tudós-Társaság Évkönyvei-
ben ( I I - IV. 1832-38 . Közlések a Bal-
kány vidékén tett természettudományi 
utazásról, 27 színezett rajzzal, különnyo-
matban is; V. 1838—40. Magyarország 
kőszenei, természettani s helyirati tekin-
tetben, IX. 1848—59. Hazánk faunájára 
vonatkozó adatok és a puszta-peszéri 
erdő), a Tudomány-Tárban (1834. F. ter-
mészettudományi expeditiója a Balkány 
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vidékére); a Flora cz. folyóiratban (1835. 
Succinctae diagnoses specierum planta-
rem novarum europaeo-turcicarum in 
catalogo meo occurrentium), Gistl Fau-
nusában (1837. Neue Käfer, Falter und 
Schnecken aus den balkanischen Gebir-
gen), a Természettudományi Társulat Ev-
könyveiben (I. 1841—45. Természetrajzi 
utazás Törökországban, 22 színezett áb-
rával), a M. Orvosok és Természetvizs-
gálók Munkálataiban (1844. Kirándulás 
a szepesi Kárpátokra) a M. Tudom. Aka-
démia Értesítőjében (1855. 2. sz. Magyar-
ország és Erdély édesvízi és földi puhá-
nyai), a bécsi Zoolog.-botan. Verhand-
lungenban (VII. 1857. Drei neue Grot-
tenkäfer aus Ungarn. Frivaldszky Já-
nossal együtt), a Math, és term. Közle-
ményekben (II. 1863. Entomologiai kém-
leletek), az Ung. Revueben (1869. Aus 
den charakteristischen Angaben zur Fauna 
Ungarns). — Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. medica sistens monographiam ser-
pentum Hungáriáé. Pestini. 1823. — 2. 
Catalogus insectorum Emerici Frivaldsz-
ky. U. ott. 1834. — 3. Javaslat a ter-
mészettudományok hazánkbani felvirá-
goztatása ügyében. U. ott, 1844. — 4. 
Értekesés a vándor sáskáról, természet-
rajzi és stáfus-gazdászati szempontból. 
Buda, 1848. Két tábla rajzzal. (A tör-
téneti adatok Gerenday Józseftől.) — 5. 
Jellemző adatok Magyarország faunájá-
hoz. Pest, 1866. 16 kőrajzú táblával. 
{Előbb a m. tudom, akadémia Évkönyvei 
XI. kötetében 1865. jelent meg. A m. 
tud. akadémia 1870-ben a nagv jutalom-
mal tüntette ki. Ism. Hon 1867. 11. sz.) 
— Kéziratai: A Balkán vidéken tett ter-
mészettudományi utazás. Succincta di-
agnoses specierum novarum Europaeo-
Turcicarum (plantarum) a m. n. múzeum 
kézirattárában. — Arczképe: kőnyomat 
Grundtól (Magyar orvosok és természet-
vizsgálók XV. 1871. nagygyűlésének Mun-
kálataiban. Pest, 1872.) — Névaláírása 
1839-ből. (Vasárnapi Újság 1889.44. sz.) 

Tudom. Gyűjtemény 1822. X I I . 115. 1. — 
Orvosi Tár I I . 1831. 60. 1. — Hanák, A z á l -
l a t t a n t ö r t é n e t e . P e s t , 184!). 146—151 1. — 
l'jabbkori Ismeretek Tára I I I . 525. — FereHczy 
és Danteiik, M. í r ó k I . 14S. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1870. 44. SZ. a r c z k . — Hazánk 
és a Külföld? 1871. 1. SZ. a r c z k . — Természet-
tudományi Közlöny 1871. 501. 1. — Fővárosi 
I.apok 1871. 274. Sz. — M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálatai X V . 1872. a r c z k . — Nendt-
vich Károly, F r i v a l d s z k y I m r e é l e t r a j z a . P e s t , 
1872. ( É r t e k , a t e r m . k ö r I I I . 3. s z á m ) . — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s g y á s z j e l e n t é s . 

Frivaldszky János. L. Fridvalssky 
János. 

Frivaldszky János (frivaldi), királyi 
tanácsos, a magyar nemzeti múzeum 
természetrajzi osztályának igazgató őre 
s a m. tudom, akadémia rendes tagja, 
szül. 1822. jun. 17. Rajeczen Trencsén-
megyében ; gymnasiumi tanulmányait 
Trencsénben, Nagyszombatban és Léván, 
a bölcseletieket Váczon végezte ; 1840-ben 
Pestre jött és rokona Frivaldszky Imre 
tanácsára a mérnöki tanfolyamra iratko-
zott be. Már az első félévben tanulmányai 
közben fenmaradt üres idejét leginkább 
Frivaldszky Imre mellett töltötte, segéd-
kezet nyújtván annak a törökországi 
expeditiók következtében érkezett nagy 
számú tárgyak lajstromozásában és később 
rendezésében is. Ezen foglalkozásában 
annyira megkedvelte az állattant, hogy 
az később szenvedélyévé vált. 1842-ben 
a mérnöki tanfolyamot elvégezte s 1843. 
nyarán Frivaldszky Imre társaságában 
beutazta a bánsági havasokat. A rokona 
által rendezett negyedik törökországi 
expeditió vezetését magára vállalván, 
1844. tavaszán Terren András társaságá-
ban útnak indúlt és Konstantinápolyon 
és Smyrnán át, máj. érkeztek Caneába, 
hol tiz hónapig maradtak. Visszafelé 
Smvrna és Brussa vidékein megállapod-
tak ; ez utóbbi városnál kivált az Olymp 
hegynek átkutatása végett, honnan midőn 
ősszel Pestre visszatértek, roppant meny-
nyiségű állatot, közte sok uj rovart hoz-
tak magokkal. 1846-ban részt vett abban 
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az utazásban, melyet Frivaldszky Imre 
azon vidékek nagyobb részére intézett, 
melyeken küldöttei 12 évig oly nagy 
sikerrel működtek. Beutazták Bolgárorszá-
got. a Balkán-hegységnek déli, Rumeliá-
ban fekvő alját, Konstantinápoly környé-
két, Prinkipos szigetét, Brussa és Smyrna 
vidékét, mindenütt szorgalmatosan gyűjt-
ve ; azután Corfun, Máltán, Sicilián és 
Olaszországon, Trieszten és Bécsen át 
tértek vissza hazájokba. Utjokban meg-
mászták az Aetna és Vezuv hegyeket és 
tanulmányozták a nagyobb városok mú-
zeumait, a szak búvárok gyűjteményeit s 
többekkel léptek csereviszonyba. 1847— 
48-ban tette le a mérnöki szigorlatokat; 
de a mérnöki gyakorlat helyett a neki 
már nélkülözhetlenné vált állattani tudo-
mányt karolta fel, ezentúl kivált a magyar 
fauna kifürkészésére fordítván különösen 
figyelmét. 1850. jul. 1-től kezdve bete-
geskedő rokonát Frivaldszky Imrét he-
lyettesíté a m. n. múzemnál ; s annak 
1851-ben nyugalomba lépte után. 1852. 
jan. 29. az állat- és kézműtani osztály-
hoz segédőrnek neveztetett k i ; decz. 18. 
pedig rendes őr lett. 1870. jan. 22. a 
vallás- és közoktatási m. miniszter igaz-
gató-őrré nevezte ki. A m. tudom, aka-
démia 1865. decz. 10. levelező, 1873. 
máj. 21. pedig rendes tagjává választotta 
meg. Külföldi szakférfiak több különféle 
rendű rovarfajt neveztek el az ő nevéről. 
Tagja ezenkívül: a k. m. természettudo-
mányi társulatnak 1852 óta s jelenleg 
pártoló, választmányi tagja s az állat-
tani értekezlet elnöke; a bécsi állat-
növénytani társulatnak 1853 ; a magyar-
honi földtani társulatnak 1853 ; a. stettini 
rovarászati társulatnak 1858; a pozso-
nyi természetvizsgáló egyletnek 1865; a 
m. tud. akadémia mathem. és természet-
tud. állandó bizottságának 1871; a ter-
mészetvizsgáló Lipót-Károly-féle cs. német 
akadémiának Dejean névvel 1872; a 
németországi s berlini rovarászati társu-
latnak 1873 óta; elnöke volt a II. nem-

zetközi congressus alkalmával rendezett 
madárkiállitásnak 1891; tagja az orvosok 
és természetvizsgálók központi választ-
mányának. több hazai természetvizsgáló, 

! közművelődési s emberbaráti társulat-
nak ; végre alapító tagja s alelnöke a 
budapesti állat- növényhonosító társulat-
nak. Külföldi kutatásai mellett sokkal 
fontosabb az. a mit a magyar fauna 
kutatása körűi végzett, bejárván az ország 
számos vidékét; tárgyat tárgy után gyűjtve, 
évek során hihetetlen számokkal gyara-
pította a nemzeti intézet állattani kincseit, 
melyeket szakavatottan gondozott, fen-
tartott s rendbe szedett. F. munkásságá-
nak fősulya a leiró állattanra, főleg az 
anyag és adatgyűjtésre, ennek rendezé-
sére s irodalmi biztosítására esik; ez 
tette nevét ismeretessé s becsültté messze 
a haza határán túl is. O volt az, a ki a 
germanizatio korában folyton őrködött, 
gyarapított és gondozott; s kieszközölte 
azt, hogy a m. n. múzeum jó karban 
került vissza a nemzet kezére. — Czik-
kei a M. tudom, akadémia Értesítőjében 
(1856. Magyarország és Erdély édesvízi 
s földi puhányai), a bécsi Zoologischbota-
nische Verhandlungenban (1857. Drei 
neue Grottenkäfer aus Ungarn. Fr. Im-
rével együtt), a bécsi Entomol. Monat-
schriftban (1861. Ein neuer Grottenkä-
fer aus Ungarn), a Mathem. és term. 
Közleményekben (1865. Adatok a ma-
gyarhoni barlangok faunájához), a M. 
orvosok és természettudósok Munkálatai-
ban (1869. A magyarországi hangyafélék, 
1870. Adatok a magyarországi kétröpűek 
Diptera faunájához, 1878. Jellemző adatok 
Máramaros megye téhelyröpűinek fauná-
jához, 1880. Hazánk faunájának gyara-
podása az utóbbi években, 1887. Pótadatok 
a «Délmagyarország állattani tekintetben» 
dr. Tömösváry Ödön által összeállított 
jegyzékhez, 1891. Adatok Biharmegye fö-
delesszárny ú rovarainak faunájához, 1893. 
Megemlékezés halottainkról 1892-ben), 
a Münk Manó, Herkules-fürdő és kör-
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nyéke. Pest. 1872. cz munkájában (A 
Herkules-fürdő és környékén élő álla-
tok), a Térmészetben (1873. A hazánk 
barlangjainak állatvilága), a bécsi 1873. 
közkiállitás magyar Katalógusának Hon-
ismertető cz. bevezető részében (1873. 
Magyarország állattani viszonyainak váz-
lata), a Természettudományi Közlönyben 
(VI. 1874. Fekete tücsökről. VII. 1875. A 
Circus-fajokról. A Necydalis majorról, A 
torontáli sáskákról, VIII. 1876. Madarak, s 
idevágó irodalom, X. 1878. Chironumos 
pilipesről, Bombyxneustria ésTortrixpille-
rianáról, XI. 1879. Az agrotis segetumról, 
a Typhea-fajról, Agrotis segetum és A. 
tritici, A Corisa hieroglyphica striata, 
Gabona-darázs, Cephus pygmaeus, XII. 
1880. A paizstetvekről (Coccida), Rhyn-
chites betuleti. Lecanium persicae, XIII. 
1881. Hazánk és Európa lepkéiről szóló 
művek, Illusztrált munkák, madarak és 
madártojások meghatározása), a Term. 
Közlöny XXIL kötet Pótfüzetében (1890. 
Észrevételek Török Péter Bogárhatározó 
cz. munkájára), a Természetrajzi Füze-
tekben (I. 1877. Új téhelyröpűek Magyar-
ország déli részéből, Magyarországi új 
futó-bogarak, Új téhelyröpűek Kréta szi-
getéről és Kisázsiából, Új téhelyröpűek 
Magyarország déli részéből, Anophthal-
mus Merkiii, II. 1878. Az Anophthalmus 
alnem Magyarországban eddig fölfedezett 
fajainak átnézete, Animadversiones ad 
Catal. Coleopterorum Europae. Edit. se-
cunda. 1877, Új téhelyröpűek, III. 1879. 
Magyarországi új téhelyröpűek, A magyar-
országi Eucnemida-félék. Coleoptera nova 
ab Eduardo Merkl in M. Balkan inventa, 
IV. 1880. Új téhelyröpűek Magyarország 
déli részéből, Új téhelyröpűek Europa ke-
leti részében ésKisázsiában, V. 1881. Euró-
pai új téhelyröpűek, VI. 1883. Endomy-
chidae. Keletázsiában gyűjtötte Xantus 
János, Új téhelyröpűek Borneo szigetéről 
Xantus János által fölfedezve, VII. 1883. 
Magyarországi új téhelyröpűek, VIII. 1884. 
Új téhelyröpűek Kisázsiából, Magyaror-

szági új téhelyröpűek. A mult években 
Magyarországban gyűjtött s hazánk fauná-
jára nézve jellemző téhely-röpű fajok, 
X. 1886. Lepidoptera nova et varietates, 
in expeditione ad oras Asiae orientális 
comitis Belae Széchenyi, a Dominis Gu-
stavo Kreitner et Ludovico Lóczy col-
lecta, XI. 1888. Magyarországi új téhely-
szárnyúak. XII. 1889. Eltorzult és túlfejlett 
bogár-alakok a m. n. múzeum gyűjtemé-
nyében, 1890. és 1892. Coleoptera in 
expeditione d. comitis Belae Széchenyi 
in China, praecipue boreali, a dnis G. 
Kreitner et L. Lóczy anno 1879 collecta. 
Coleoptera duo nova ex Hungaria), a 
Wiener Entomologische Zeitungban (1883. 
Eine neue Phaenoterion-Art), a Rovar-
tani Lapokban (I. 1884. Az ivarok szám-
viszonyai a rovaroknál. Cartodere űlum 
Aub.. II. 1885. Synonymiai helyreigazítás, 
Paprikában élő moly), a M. Salonban 
(VIII. 1887—88. Emlősök, madarak, ha-
lak, rovarok, lepkék), a Budapest és kör-
nyéke orvosi természettudományi hely-
irata. Budapest, 1879. cz. munkában a 
Madarak és rovarok cz. részt is ő irta ; 
a gróf Széchenyi Béla, Keletázsiai utazá-
sának tudományos eredményei cz. munká-
ban (1893. Coleoptera, Lepidoptera, Or-
thoptera et Neuroptera). — Munkái: 1. 
Rövid vázlata azon szerzeményeknek, 
melyekkel Xantus János a m. n. mú-
zeum állattani osztályát gazdagította. 
Pest, 1865. — 2. A magyarországi egye-
nes röpűek magánrajza. (Monographia 
Orthopterum Hungáriáé.1) Székfoglaló ér-
tekezés. Pest, 1867. (Értekezések a term. 
tud. köi-éből I. 12. sz.) — 3. A magyar-
országi téhelyröpűek (coleoptera) mű-
szavainak magyarázata, rövid boncz- és 
élettani ismertetéssel, 3 táblával. U. ott, 
1867. (Mathem. és term. tud. Közlemé-
nyek V. köt. l . f ü z . ) — 4 . Magyarország 
téhelyröpűinek futonczféléi. (Carabidae). 
Bpest. 1874. (Értek, a term. tud. kör. V. 
2. sz.) — 5. Adatok Máramaros vár-

• megye faunájához. Jelentés az 1872. 
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év julius havában e megyében tett állat-
tani kirándulásról. IJ. ott, 1875. (Ma-
them. és term. Közlem. IX. 5. füz.) — 
6. Állattani kirándulásaim Orsova, 
Mehádia és Korniareva vidékén. A m. 
orvosok és természetvizsgálók XVI. nagy-
gyűlésén a Herkules-fürdőben előadta. 
U. ott. 1873. — 7. Adatok Tentes- és 
Krassótnegyék faunájához. U. ott, 1875. 
(Mathem. és term. Közlem. XIII. 10.) — 
8. Aves Hungáriáé. Enumeratio systema-
tica avium Hungáriáé cum notis brevi-
bus biologicis. locis inventionis, virorum-
que. a quibus oriuntur. U. ott, 1891. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyarország és a 
Nagyvilág 1877, 6. sz. a rczk . — Petrik Köny-
vészete. — Athenaeum Naptára 1878. a rczk . 
— Daday, A m a g y a r á l la t tan i i roda lom is-
m e r t e t é s e I . I I . — ?/. Salon v i l i . 1 8 8 7 — 8 8 . 
a r c z k . — Vasárnapi Újság 1892. 8 . SZ. a r c z k . 

Friz András, theologiai doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1711. 
júl. "28. Barcinoneban Spanyolországban; 
1726-ban lépett a rendbe; a poezist taní-
totta előbb Gráczban. azután Szakolczán 
és Győrött latint és görögöt. Később a 
bécsi Theresianumban volt tanár és a 
rend eltörlése előtti három évben Görcz-
ben a mathesist tanította s ugyanott 
1790-ben meghalt. — Munkája: Zrinyius 
ad Szigethunt. Comoedia a rhetoribus 
Posonii acta. Viennae, 1738. — Többi 
nem hazai tárgyú 12 munkája, melyek 
czímét Stoeger felsorolja, szintén külföl-
dön jelentek meg. 

Stoeger, Scr ip tores 89. 1. 

Frnda Mátyás, sajó-gömöri ág. ev. 
prédikátor. — Munkája: Megkettőztetett 
bánatnak idején Istenben való meg-
nyugovás, avagy oly halotti elmélkedés, 
melyet néha i . . . Nagy Sárossv Sárossy 
Borbálya aszonynak néhai . . . Dráskóczy 
Sámuel úr élete párjának úgy nem kü-
lömben kedves menyének n é h a i . . . Le-
géndi Radványi Joanna asszonynak. . . 
Dráskóczy János úr élete szerelmes párjá-
nak meghidegedett tetemeik felett, utolsó 

tisztességeknek megadattatásakor. . . el-
mondott 1793. febr. 11. Kassa. 

Kis János supe r in t endes Emlékezése i I. 8i. 
1. — Petrik Bibliogr. 

Frohmann Péter, sebész és természet-
gyógyász, külföldi származású volt és-
Bécsben tanult, hol 1828-ban nyert se-
bészi oklevelet; 1831-ben mint orvos 
Német-Óváron működött és az osztrák 
kormány kerületi orvossá nevezte ki. 
1832-ben beteg nején tett kísérletet a 
vizgyógvítással sikerrel; azután kizárólag 
ezen gyógyításmódot követte. 1836-ban 
Német-Óváron 256 kolerabeteget gyógyí-
tott ki; 1841-ben egy családnál volt házi 
orvos. Azután Pozsonyban telepedett le, 
hol 1848-ban szintén sikerrel gyógyította 
vizzel a kolera betegeket. Meghalt a 80-as 
években Pozsonyban. — Munkája: Hyd-
ropatische Notizen. Gesammelt in einer 
50 jährigen Praxis. Pressburg, 1882. 

Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g Egészségügyi 
Stat is t ik á j a. Bpest , 1876. 253. 1. — Horváth 
ignácz Könyvésze te 1882. 

Fromm Antal, ügyvéd, F. Pál orvos-
doktor unokaöcscse, szül. a 40-es évek-
ben Veszprémben; jelenleg gazdatiszt 
Gyömrőn Pestmegyében. — Gazdasági 
czikkeket irt a Gazdasági Lapokba (1867. 
1872), az Erdészeti és Gazdasági Lapokba 
(1867), a Borászati Füzetekbe (1870—73.). 
az Erdélyi Gazdába (1872), a Kertész 
Gazdába (1872—73). M. Gazdába (1873) 
és a Borászati Lapokba (1874-től). 

Szinnyei Repe r tó r iuma . Te rmésze t t ud . 

Fromm Pál, orvosdoktor, gyakorló 
orvos Budapesten, szül. 1812. okt. 18. 
Várpalotán Veszprémmegyében : közép-
iskoláit Pesten és Pozsonyban végezte ;-
az orvosi tanfolyamot Pesten hallgatta 
és részletesebb orvosi kiképeztetését Bécs-
ben nyerte. 1841-ben orvosdoktor lett 
Pesten. 1844-től 1847-ig segédtanár volt 
a pesti kórházban. 1848. máj. 4. a magyar 

, földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi-
j niszteriumba fogalmazónak neveztetett 
I ki ; nov. 3. a kormány az ó-kéri táborban 
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kitörtkoleraelfojtásáraküldteki; 1849 ápr. 
24. a pesti főtábori kórházban a kolera-
osztály vezetője volt; jun. 23. a kormány 
ismét a Szolnokon uralkodó kolera-jár-
vány elfojtására küldte ki. 1860. jun. 
23-tól 1885. decz. 31-ig a fővárosban 
kerületi főorvos volt. 1886. jun. 22. kir. 
tanácsos lett. Azóta Budapesten mint 
gyakorló orvos működik. — Czikkei az 
Orvosi Tárban (1845. Hallcsőtani leczkék 
a szívbántalmakról), a Fester Zeitungban 
(1846. az egyetemi kórházaknak áthelye-
zése tárgyában és igy a Rókus kórházi 
betegeknek tanítási czélokra való kihasz-
nálása végett irt czikkeket), a Gyógyá-
szatban (1862). az Egyetértésben (1885. 
192. sz.) sat. — Munkái: 1. Orvostudori 
értekesés. A kuruzsok orvosrendészeti 
tekintetben. Buda, 1841. — 2. Statissti-
kai egészségügyi adatok Budapest fő-
város IV. kerületéről az 1882.. 1883. és 
1884. években. Bpest, 1885. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — V. Könyvészet 1885. 
és önéle t ra jz i ada tok . 

Fromhold Arthur, számtanácsos, szül. 
1841. ápril 17. Bélán Szepesmegyében. 
Mint másodéves jogász. Garibaldinak 
Marsalánál való parti'aszállása után, Olasz-
országba ment, hol Aspremonteig mint 
amagyar legio harczosaszolgált. 1863-ban 
visszatért hazájába; részt vett az Almássy-
és a Crouy-féle összeesküvésben; máj. 
15. elfogták Debreczenben, vizsgálati fog-
ságban a Károly kaszárnyában, várfog-
ságban 1866-ig Josefstadtban és a porosz 
háború kitörése után az aradi várban 
volt. 1867-ben kegyelmet nyert és állam-
szolgálatba lépett. 1880 óta számtanácsos 
a m. kir. kereskedelmi minisztériumban. 
— Czikkei az aradi Alföldben (1867. jan. 
Gondolatok a kibékülés előestéjén, Bay 
Arthur névvel, hol többi czikke. is van), 
a Pesti Naplóban (1869. 58., 59., 62., 65. 
sz. Közlekedési eszközeink), Iverkapoly 
pénzügyi rendszere ellen küzdött a M. 
Politikában (F), a P. Lloydban (A) jegy 
alatt, a Reformban név és jegy nélkül; 

irt a Halász Imre szerk. alatti Nemzet-
gazdasági Szemlébe Forray Arthur név-
vel, továbbá a Közérdekbe, Kelet Népébe, 
a Magyarországba, a Pesti Hírlapba 
(Csukássy szerk. alatt) és a Budapesti 
Hírlapba, az első években. 

Önéle t ra jz i ada tok . 

Frommhold Károly, orvosdoktor, Fe-
rencz-József-rend lovagja, több külföldi 
vitézrend tulajdonosa és társulatok tagja • 
1848—49-ben bonvéd törzsorvos volt. 

; Meghalt 1876. jun. 9. Budapesten 65. 
évében. — Orvosi czikkei az Orvosi Tár-

| ban (1840. Berzdelejfolvammal nehánv 
i nap lefolyta alatt meggyógyított Fotther-

gill-féle arczfájdalom, 1841. Az electrici-
tásról mint gyógyszerről, 1842. A Buda-
pesten felállítandó mentőintézet szüksé-
géről, 1848. Climatologiai észrevételek 
Pestről), a M. Orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (1841. Az electrici-
tásról. mint gyógyszerről), a M. Orvos-
Sebészi Évkönyvben (1844. A berzeségről 
mint gyógyszerről az idegkórokban), a 
M. Akadémiai Értesítőben (1847. A beteg 
burgonyákban lakó ázacsokról). az Orvosi 
Hetilapban (1860. Adatok a villamfolya-
mok hasonságához pbysikai s orvosi 
tekintetben, 1865. 1867. A villamáram 
mint felszivató szer), a Gyógyászatban 
(1862. A felső szemhéj és belső egyenes 
szemizom, illetőleg a szemmozgató ideg 
bénulása. A túlérzékenységnek villámmal 
meggyógyított ritka esete, Ujdon tér-égető 
a módosítható villamégető készüléken, 
1863. Arczhűdés és gyógyítása villammal, 
A háti gerinczvelőaszály és a villám-
folyamok hatása, 1868. A fejszögzés és 
gyógykezelése villamárammal), a Köz-
egészségi és törvényszéki Orvostanban 
(1870. A nehéz kór tanulmányozásához), 
az Ung. Mediz.-Chirurg. Presseben (1865. 
Das Verhalten der Electricität-Ströme 
gegenüber den Rheumatismen, 1867. Mo-
dificirbarer galvanischer Apparat für den 
constanten Strom, 1868. Ozon als prophy-
lacticum gegen Cholera-Contagium, 1873. 
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Ueber Ozon von medizinischem Stand-
punkt. Ueber Electrokatalyse). — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica. Anatómia 
pathologica genitalium feminae. Budae, 
1837. — 2. Törvényszéki orvostan alap-
szabályai. Pest. 1843. — 3. A villam-
égetés (Galvanocaustik) és saját módo-
sítható villanókészülékem (Galvanocaus-
tischer Apparat). Bemutatva a magyar 
orvosok és természetvizsgálók 1863. évi 
IX. nagygyűlésen. Kivonat a «Villam-
gyógyászat»-ról szóló még munkában levő' 
művemből. U. ott, 1863. — 4. Electro-
therapie mit besonderer Rücksicht auf 
Nervenkrankheiten. Vom praktischen 
Standpunkte skizzirt. U. ott, 1865. — 5. 
Der constante galvanische Strom., mo-
dificirbar in seinem Intensitäts- und 
Quantitätswerth. Nachtrag zur Electro-
therapie. U. ott, 1866—67. — 6. A fél-
oldali ideges főfájás. (Migraine). U. ott, 
1868. (Értekezések a term. tud. köréből 
I. 13. sz.) — 7. Die Migraine und ihre 
Heilung durch Electricität. U. ott. 1868. 
— 8. Electrolysis und Electrokatalysis 
vom physikalischen und medicinischen 
Gesichtspunkt. Bpest. 1874. 

Szinnyei Könyvésze te és gyász je len tés . 

-- Fronius András, orvosdoktor, F. Dá-
niel szászhermányi ág. ev. lelkész fia, 
szül. 1714. jul. 9. Brassóban ; 1736-tól a 
hallei egyetem hallgatója volt, hol 1740-
ben orvosdoktor lett; azután gyakorló 
orvos volt Brassóban, hol 1764. jan. 25. 
meghalt. — Munkája : Dissertatio inau-
guralis medica de febrium malignarum 
indole etcuratione, praes. Henrico Schulze. 
Halae, 1740. 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 348. 1. — 
Szinnyei Könyvésze t e . 

Fronius Ferencz Frigyes, ág. ev. lel-
kész, szül. 1829. jan. 9. Szász-Nádason 
(Nadesch), hol atyja F. János György 
lelkész volt; a gymnásiumot 1838-tól 
1847-ig Segesvárt végezte ; azután a lip-
csei egyetem hallgatója volt; 1850-től a 
segesvári gymnásiumban tanította a val-

lást, német, latin, görög nyelvet és ter-
mészetrajzot. 1859-ben Erkeden(Arkeden) 
helyettes, 1868-ban pedig Szent-Ágotán 
rendes lelkész lett, hol 1886. febr. 14. 
meghalt. — Czikkei a Verhandlungen 
und Mittheilungen des naturw. Vereins 
zu Hermannstadt cz. folyóiratban (VI. 
1855. Zwei botanische Excursionen I. Von 
Hermanstadt auf die Frumoasze. II. Von 
Kronstadt auf den Butschetsch, VII. 1856. 
Beobachtungen über periodische Erschei-
nungen im Thier- und Pflanzenreiche aus 
der Umgebung von Schässburg, Eine 
naturhistorische Excursion auf den Negoi, 
VIII. 1857. Ausflug auf die Hargitta am 
1. Juni 1857.. IX. 1858. Botanische Excur-
sion auf das Gebirg Szurul, Eine natur-
historische Excursion in das Szeklerland), 
az Archiv für siebenb. Landeskundeban 
(III. 1858. Zwei Tage auf dem Szurul 
und sechs Tage im Szeklerland. Eine 
botanische Excursion, XI. 1873. Zur 
Erinnerung an Joh. Chr. Gottlob Baum-
garten), a Trauschenfeis Magazinjában 
(1859. Zur Pflanzenphänologie des Jahres 
1858.), Aus Siebenbürgens Vorzeit und 
Gegenwart. Hermanstadt, 1857. cz. album-
ban (Eine Kindstaufe in den 13 Dörfern), 
a Siebenb. Quartalschriftben (1860. Literae 
Obscurorum virorum cz. latin publicis-
tikai levelei), a Sächsischer Hausfreund 
cz. brassói naptárban (1860. Deutsches 
Badeleben in Siebenbürgen. 1851. Eine 
sächsische Bauernhochzeit im Haferland, 
1863. Die sächsische Bruderschaft, 1864. 
Sächsisches Bauernleben im Haferland, 
1866. Kinderleben unter Sächsischen 
Bauern im Haferland); a Jahrbuch des 
siebenb. Karpathenvereins cz. munkában 
(Nagy-Szeben 1881. Zur Charakteristik 
der siebenbürgischen Karpathenflora); 
programmértekezése a segesvári ág. ev. 
gymnasium Értesítőjében (1858. Flora 
von Schässburg. Különnyomatban is). —  
Munkái: 1. Bericht über die 2. Haupt-
Versammlung des evang, Hauptvereins 
der Gustav-Adolph-Stiftung für Sieben-

25. ív sajtó alá adatott 1894. febr. 5. 
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bürgen, abgehalten in Grossschenk am 4. 
u. 5. August 1863. Im Auftrage des Haupt-
vorstandes zusammengestelt. Kronstadt, 
1863. —2. Beiträge zur Entwicklungs-Ge-
schichte der evang.-sächsichen Gemeinde 
Arkeden. Festgabe zur Erinnerung an 
die vierte Jahres-Versammlung des Schäss-
burger Zweigvereins der Gustav-Adolph-
Stiftung für Siebenbürgen, in Arkeden, 
am Feste Pauli und Petri 1866. Hermann-
stadt, 1866. — 3. Festrede, gehaltan bei 
der Jahresversammlung des siebenbür-
gischen Hauptvereins der evang. Gustav-
Adolf-Stiftung in Hermannstadt am 13. 
August 1871. Kronstadt. — 4. Bilder aus 
dem sächsischen Bauernleben in Sieben-
bürgen. Ein Beitrag zur deutschen Cultur-
geschichte. Wien, 1879. (2. változott kiadás. 
U. ott, 1883.. 3. kiadás: Siebenbürgisch-
deutsche-Volksbücher III. U. ott, 1885.) 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 348. — 
Gross, K r o n s t ä d t e r Drucke 83. — Tipray 
Könyvésze te 1871. — Horváth ignácz K ö n y -
vészete 1883. 1885. — Archiv des Vereins 
f ü r s ibenb. Landeskunde . N. F . XXI. 1887. 
(G. D. Teutsch . ) 

Fronius Frigyes, ág. ev. gymnasiumi 
tanár 1867-től Szász-Sebesen ; 1874. vé-
gén lemondott tanári állásáról és azóta 
mezei gazdálkodással foglalkozik. — 
Programmértekezése: Ueber den Ge-
schichtsunterricht auf Gymnasien und 
die Zweckmässigkeit der Verbindung der 
Geographie und Geschichte beim Unter-
richt. (Szász-sebesi ág. ev. gymnasium 
Értesitője 1871). 

B a u m a n n F e r d i n a n d szászsebesi ág . ev . 
g y m n a s i u m i r e k t o r szives közlése. 

Fronius Márk (M.), ág. ev. lelkész. F. 
Péter keresztyénfalvai (Neustadt) lelkész 
és Albelius Borbála fia, szül. 1659-ben 
Brassóban ; ugyanott tanult Bayer György 
alatt, azután Kézdi-Vásárhelyen három 
évig Vajdas György és Nagy-Szebenben 
Zabanius Izsák városi lelkész vezetése 
alatt, kinek házában lakott, végre Brassó-
ban, hol Greissing Bálint és Gorgiás 
tanította. 1680-ban a vittenbergai egye-

l d . S z i n n y e i J . , Magyar irők III. 

temre ment; hat év alatt meglátogatta 
Lipcsét, Helmstadtot, Jenát és Erfurtot 
is. 1680-ban atyjának halálhírére vissza-
tért hazájába s átvette három árva öcs-
csének nevelését. 1690-ben lector volt 
Brassóban és 1691-től három évig lelkész, 
1696-tól hét évig Höltövényben (Helds-
dorf) volt pap, 1701-ben pedig Rozsnyón. 
1703. nov. 22. városi lelkésznek válasz-
tották Brassóban. Szokásba hozta az 
egyház-látogatásokat, melyek addig el 
voltak hanyagolva, úgy szintén a vasár-
nap délutáni prédikácziót és a gyermekek 
hitoktatását és katakizáczióját; Höltö-

j vényben a brassói fiatal theologusokkal 
' vitatkozásokat tartott, honnét a Tuscu-
lanae Heltesdenses származott és ugyan-
ott a brassói tanulókat, kik a szünidők 
alatt szállást vettek, a latin nyelvben 
oktatta. Jelen volt mint küldött három 
superintendens választásnál és hat évig 
mint bárczasági dékán működött. Meghalt 
1713. ápr. 14. Jó zenész és költő volt. 
rendkívüli ügyességgel bírt a rajzolásban 
és a latin nyelvben. — Munkái: 1. Bisser-
tatio Metaphysica, de distinctione, Prae-
side Christ. Donati Kai. Nov. Vitebergae, 
1671. — 2. Bissertatio de distinctione 
Totius et Partium. Respond. Joh. Hoch. 
Parathia Transsilvano. Kai. Nov. U. ott, 
1672. — 3. Bissertatio de xpcar/fvűiata 
primorum N. T. Fidelium, ante publi-
cum Christi Praeconium, Praes. Joh. 
Deutschmann. Ugyanott, 1682. (Ugyanez 
Deutschmannnak Theosophia et Triado-
sophia, Witebergae, 1685. cz. gyűjte-
ményében). — 4. Eccur prae se ferat 
aliud, aliud animo destinet, Deus Optim. 
Max.. Praeside M. Marco Fronio, Andreas 
Nekesch, Cibiniens. Transsilv. propugnabit, 
anno 1686. d. 8. Február. U. ott. — 5. 
Cum coelum levius sit, fitque gravissima 
t e r r a . . . U. ott, 1700. (Névtelenül. Költe-
mény). — 6. Tusculanae Heltesdendes 
Coronae, 1704. (Dissertationes de SS. 
Theologia, quibus Articulorum Fidei om-
nium connexio methodo scriptuaria e 
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septem omnino S. Sc. Locis deducta. com-
monstratur, ventilatae. Praeside Marco 
Fronio). — 7. Von der zum Himmel 
führenden Heimlichen und verborgenen 
Weisheit wie sie uns Gott durch seine 
Propheten und Apostel hat wissen lassen. 
Psal. 51, 8. I. Cor. 2. 7. Kronstadt, 1704. 
— 8. Patriam Quaerens Exul Psyche. .. 
U. ott, 1705. — 9. Der Artikel Von 
der Busse, in etlichen Sermonen fürge-
stellet, aus denen Worten des Propheten 
Joels 2. 12. 13. 1 4 . . . U. ott. 1707. — 
10. Ordinationspredigt, als Herr Simon 
Draud, Gymn. Cor. L. 1. zum Pfarrer 
in Roth-Bach ordiniret und installiret 
wurde. Im Jahre Christi, 1709. 12. Hor-
nung. U. ott. — 11. Enchiriclon, Der 
kleine Catechismus D. M. L. U. ott, 1709. 
(Az előszót, bevezetést irta F. s három 
éneket is csatolt hozzá. Rézmetszetekkel). 
— 12. Die heimliche und verborgene 
Weisheit Gottes, welche Gott verordnet 
hat für der Welt, zu unser Herrlichkeit. 
(I. Theil.) In sieben Sprüchen heiliger 
Schrifft entworffen. Seinen Kindern aber 
gezeiget, von M. F. P. C. U. ott. 1709. 
— 13. Sprüche, woraus die Glaubens 
Artikel, in schrifftmässiger Ordnung, nach 
Einleitung derer sieben Grund-Sprüche, 
welche unterm Namen der Heimlichen 
und Verborgenen Weisheit Gottes, heraus-
gegeben, sind abgehalten worden. U. ott, 
1710. (4. kiadás 1757., 5. kiadás 1765.) 
— 14. Die von unserm Herrn Jesu 
allen denen zu Ihm Kommenden und 
Beladenen versprochene Ruhe der Seelen, 
in einer Fest-Andacht betrachtet, zu Cron-
stadt 1711. Jahrs August Monat. U. ott. 
— 15. Ordinations-Predigt. als 1711. 
Jahres, den Pfingst-Montag zum heiligen 
Ammt, die Heerde Christi in Clausen-
burg zu weiden, die Hände auffgelegt 
werden. (Tit.) Hn. Georgen Marci, der 
H. Schrifit befliessenen, etc. geschehen 
in Cron-Stadt. U. ott, 1711. — 16. Ists 
auch recht ? Bei dem betrübten Falle 
eines Eigenmordes abgehandelt Am Sonn-

tage Trinit. über das ordentliche Evan-
gelium, von M. F. C. D. U. ott, 1712. — 
17. M. Marcus Fronius Visitations-
büchlein. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Sittengeschichte des Burzenlandes. U. 
ott, 1868. (Trauschenfels Jenő adta ki.) 
— Kézirati munkái közül Trausch 26 
darabot sorol föl czíműk szerint, melyek 
azonban, már 1868-ban elvesztek ; több-
nyire egyházi beszédek, katechetikai, ter-
mészettani, mathematikai s más tudo-
mányos munkák. — A Clos Péter-féle 
Geistreiches Kronstädtisches Gesangbuch-
ban (Brassó, 1751. sat. kiadás) a 631. 
és 772. ének Fróniusé. az utóbbi az ő 
latin eredetijének fordítása. 

/[órányi. Memoria I . 732. —Trausch, Schrift-
Steller-Lexikon 1. 349. — Szabó Károly, Régi 
M. K ö n y v t á r II. — Gross, Krons täd te r Drucke. 

Fronius Márton Gottlieb, orvosdok-
tor. F. András orvos fia, szül. 1743. 
máj. 13. Brassóban ; az orvosi tudomá-
nyokat 1762-ben Jenában és 1763-ban 
Halléban tanulta, hol 1765-ben orvos-
doktorrá avatták. Hazájába visszatérvén 
Medgyes város orvosa lett. Midőn rokonai-
nak látogatásán Brassóban volt, 1792. 
aug. 18. meghalt. — Munkái: 1. Disser-
tatio inauguralis medica de different.ia 
graduali morborum malignorum : Prae-
side Andrea Nunn. Pro gradu Doctoris die 
20. April 1765. Erfordiae. — 2. Nähere 
Untersuchung der Pestansteckung. Nebst 
2 Aufsätzen von dr. Lange u. Fronius 
über Berichte aus Moldau u. Walachei; 
und über Schädlichkeit der Contumazen. 
Wien, 1789. 

Trausch, Schr i t t s te l ler -Lexikon I. 358. — 
Szinnyei Könyyésze te . 

Fronius Mátyás, városi tanácsos, F. 
András lelkész fia, szül. 1522. febr. 28. 
Brassóban; 1543. márcz. 30-tól Luther 
és Melanchthon tanítványa volt a vitten-
bergai egyetemen ; azután tanító s 1545— 
46-ban rektor volt a brassói gymnásium-
ban, 1545-től 1569-ig városi jegyző s 
egyszersmind tanácsos 1573-ig. midőn 
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városkapitánynak választották. 1588-ban 
helyettes biró lett ; azonban még ugyan-
azon évben meghalt. — Munkái: 1. Sta-
tuta Jvrivm Mvnicipalivm Saxonvm in 
Transsylvania. Opera Matthiae Fronii 
revisa, locupletata et edita. Cum gratia, 
et privilegio decennali. 1583. Corona. 
(Szeben, 1721. és Erdélyországnak három 
könyvekre osztatott törvényes könyve. 
Kolosvár. 1779. és U. ott 1815. Melléklete). 
— 2. Statuta (der Sachsen in Sieben-
bürgen) : Oder eygen Landtrecht. Durch 
Matthiam Fronium Vbersehen. gemehret 
und mit Kön. Majest: in Polen gnad 
und Priuilegio in Druck gebracht. U. ott. 
1583. (Mellékelve van a Báthori István 
király által 1583. márcz. 13. Fronius 
Mátyás és utódainak adott latin nemes-
levél). — Bod Péter (Athenas 140) és 
utána Weszprémi (Biogr. Medic. Cent. 
II. 110.) hibásan tulajdonítják neki az 
Antikerzius cz. kéziratban maradt mun-
kát, melynek szerzője Reipchius Dániel; 
úgy szintén mások a Kronstadter Wand-
Chronik szerzőjének is tévesen őt állítják. 

Czvittinger, Spec inen 161. — Bod, M. Atlie-
n a s 88. — Horányi. M e m o r i a I . 735. — Franki, 
Hazai s Külföldi I sko lázás 83. — Trausch, 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 358. — Szabó Károly, 
I íégi M. K ö n y v t á r II . 45. — Petrik B ib l iogr . 
I . 662—63. I I I . 430. 

Fronius Mihály városi tanácsos és 
kapitány, F. Péter lelkész fia s F. Márk 
öcscse, szül. 1675-ben Keresztényfalván 
(Neustadt); miután atyja korán elhalt, 
bátyja s mostoha atyja Jeckel György 
városbíró nevelték. 1692-ben Bölönben 
bátyjával együtt nyolez hónapot töltött 
a magyar nyelv megtanulása végett; 
1694. jan. az enyedi kollégiumba ment, 
hol Enyedi, Kolosvári s Pápai tanárok 
alatt még a következő évben is a gram-
matikát és poétikát tanulta. 1696 elején 
Bécsbe ment. hol az ujonan alakult er-
délyi udvari kanczelláriánál Czakó György 
udvari titkár mellett működött; nov. 9. 
azonban Prágába, Drezdába s Vittenber-
gába utazott, hol 1697. húsvétig tanult báty-

jával együtt, kivel azután Lipcsébe ment, 
hol három évig volt az egyetem hallgatója. 
1699. okt. 19-től nagyobb utazást tett 
Németországban és meglátogatta Hollan-
dia nevezetesebb városait. 1700. márcz. 
30. érkezett vissza Brassóba, hol 1701-
ben a város hivatalnokai közé lépett, 
1703-ban amanuensis, 1705. divisor, 1707. 
titkár, 1715. szept. 16. városi kapitány 
lett, mely hivatalában 1728. decz. 27. 
történt haláláig maradt. A brassóiak több 
ízben választották meg követökül az er-
délyi országgyűlésre s az 1718. és 1719-
ben uralkodott pestis alatt Brassó egész-
ségügyét vezette. — Munkája: Cum 
Imperator Clementissimus Leopoldus 
Per Illustrem atque Amplissimum Domi-
num Georgium Csacko de Rosenfeld 

| Sacratissimae Suae Majestatis C.ancella-
rium et Taxatorem Regiae, Liberaeque 
Civitatis Coronensis Notarium Juratum, 
insigni nominis honorisque augmento 
condecorasset Patriae dulcissimae (quan-
dam nunc et afflictissimae) applaudebat 
Michael Fronius. Lipsiae, (1697.) — Kéz-
irati munkája : Diarium vom Jahr 1715— 
1727. Ebből töredékek jelentek meg a 
brassói Blätter für Geist, Gemüth und 
Vaterlandskunde cz. hírlapban (1840. 45. 
sz.) és a Transilvaniában (1847. 115. 1.) 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 366. 

Fronius Mihály, erdélyi kormányszéki 
tanácsos és városbíró, F. Mihály és See-
vald Márta fia, szül. 1727. okt. 31. Bras-
sóban, hol a gymnasiumot végezte; 1745. 
márcz. 29-től a jenai egyetem hallgatója 
volt; innét 1748. jún. 18. Haliéba ment 
az egyetemre. 1749-ben visszatért szülő-
városába s 1750. jan. 28. nőül vette 
Rheter György városi kapitány (Stadt-
hahn) leányát Mártát; apósa, ki a latin 
nyelvben és az üzleti dolgokban járatos 
volt, maga mellé vette s a hivatalos 
dolgokban is tanácscsal szolgált neki. 
1751-ben adópénztárnok, 1753-ban titkár. 
1758. aljegyző, 1762. szept. 20. városi 
jegyző, 1763. jun. 30. a tanács tagja lett. 
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Midőn 1770-ben a pestis kiütött, az egész-
ségügyi bizottságban a miklósvári székben 
és a fogarasi kerületben működött mint 
ülnök. 1772-ben gróf Auersperg kormányzó 
Nagy-Szebenbe küldte, hol a szászma-
jorsági (alliodalis) számadások átvizs-
gálásával foglalkozott. 1778-ban brassói 
városkapitánynak választották. 1781-ben 
ismét a majorsági számadásokhoz ren-
deltetett és 1782-ben a nagyszebeni szász 
egyetem gyűlésére küldetett, honnan jún. 
a városbíró megbetegedése miatt vissza-
hivatott. hogy azt helyettesítse. Midőn 
II. József császár 1783-ban Erdélyben 
utazott és Brassót is meglátogatta, F. 
városbíró fogadta Feketehalomnál és ki-
sérte a városba. 1786. márcz. erdélyi 
kormányszéki tanácsossá neveztetett ki ; 
azonban már 1787-ben hivatalbeli súrló-
dások miatt, kénytelen volt a magán-
életbe visszavonulni, mire a néhány év 
előtt bérelt Sárkány állami jószágon gaz-
dálkodott. 1790. ápr. 23. a régi szász al-
kotmány visszaállíttatván, ismét város-
bírónak választották és mint a brassói 
kerület követe részt vett az 1791. kolozs-
vári országgyűlésen, hol különösen a 
Publico politicis küldöttségben tevékeny 
részt vett és a szász nemzet érdekében 
működött. 1798-ban, az ellene támadt 
feladások és vizsgálatok következtében 
elkeseredvén, lemondott városbírói hiva-
taláról és Halmágyra vonult vissza, hol 
1799. jún. 28. meghalt. Privigvei Ananiás 
ág. ev. lelkész tartott fölötte gyászbeszé-
det, mely Szebenben (1799.) megjelent. 
— Munkái: 1. Instructio Comissariis 
lnvestigatoribus sive a Regio Gubernio. 
sive a praepositis suis Instantiis exmit-
tendis pro Cynosura deservitura. Cibinii. 
1786. (2. kiadás. U. ott, 1827). — 2. 
Leber das abschliessende Bürgerrecht 
der Sachsen in Siebenbürgen auf ihrem 
Grund und Boden. Von den Repräsen-
tanten der Nation. Wien, 1792. — Kéz-
irati munkái : Eigene Verfassungen der 
k. freien Stadt Kronstadt, wie solche im 

Jahre 1782 angefangen und endlich im 
Jahre 1785. nachdem sie vollkommen 
ausgefertigt und von Magistrat und Com-
munität bestätigt worden, hieher zur 
künftigen Wissenschaft und Darnachrich-
tung eingetragen worden sind. Nebst 
einem Anhang von Jurament-Formeln 
für alle, welche bei dieser Stadt in öffent-
lichen Diensten angestellt sind (két ívrét 
kötet). Einige aus der Geschichte und 
diplomatischen Urkunden gesammelte 
Materialien zur Beantwortung der Bitt-
schrift der gesammelten walachischen 
Nation in Siebenbürgen um Aufnahme 
in die Concivilität der drei andern Natio-
nen. Sammlung von Original-Schreiben 
siebenbürgischer Fürsten an die Kron-
städter ; a gyűjtő unokája F. Eduard 
rendezte ezen gyűjteményt más eredeti 
oklevelekkel együtt két kötetbe, mely a 
brassói városi levéltárban van. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 368. 

Fronius Mihály Traugott kir. taná-
csos és udvari titkár, F. Dániel gymna-
siumi lector és Colb Anna fia, szüle-
tett 1761. márcz. 28. Brassóban ; hét éves 
korában elvesztette atyját; mint gvmna-
siumi tanuló elsajátította a franczia s 
olasz nyelvet úgy, hogy tanulótársait is 
oktathatta a franczia nyelvre, sőt a Both 
Pál tanár Erdély történetét lefordította 
francziára s olaszra és a harmadik évben 
latinra is. 1781. máj. a göttingai egye-
temre ment. hol három évig tanult. 1784. 
nov. visszatért hazájába s a városi kapi-
tányságnál gyakornokoskodott; 1785. jún. 
11. számfeletti városi titkár lett, mely 
hivatalától decz. 22. megvált és 1786. 
márcz. 7. a kassai kerület iskolai főigaz-
gatóságánál alkalmaztatott; ápr. 24. ezen 
állásáról is lemondott és a nagyszebeni 
erdélyi guberniumnál vállalt hivatalt; 
1787. jan. 1. Bosenfeld András Ugocsa-
megye kir. biztosa meghívta magához 
irodatisztnek és igtatónak, hol 1788. 
nov. 1. titkár lett. Miután hivatala meg-
szűnt, II. Leopold 1791. márcz. 5. az 
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-erdélyi udvari kanczelláriához valóságos 
udvari fogalmazónak nevezte ki; ezen 
hivatala mellett udvari titkári teendőket 
is végzett és több kiküldetésben vett 
részt. 1804 jún. 21. valóságos udvari 
t i tkár lett 1200 frt évi fizetéssel. Midőn 
azon év végén a szász nemzet ügyeinek 
rendezése Gyiirky udvari tanácsosra bi-
zatott, F. mint bizottsági titkár rendel-
tetett mellé. Beutazták ekkor báró Bru-
«ckentbal Mihály szász comessel az erdélyi 
szász kerületeket és a szászok megelé-
gedésére s az ő helyi ismereteinek föl-
használásával végezték ezen nehéz föl-
adatot. 1805-ben visszatért hivatalába. 
1806. nov. 30. kir. tanácsos lett; 1810-
ben pedig az erdélyi országgyűlésre rega-
listának neveztetett ki. Meghalt 1812. 
márcz. 16. Bécsben. — Czikkei: a Ferro 
(Paskal József). Nähere Untersuchung 
der Pestantsteckung. . . Wien, 1787. cz. 
munkában (Schreiben an Herrn dr. Lange, 
den Werth der Contumaz oder Quaran-
taine betreffend, aus cameralistischen 
Gründen), az Ungar. Magazinban (II. 
Untersuchungen über einige barbarische 
Völker, die das römische Reich beunru-
higt und sich in Deutschland unter den 
Galliern und andern nördlichen Provin-
zen des röm. Reichs niedergelassen ha-
ben. Von Herrn Deguignes. I. Abtheilung. 
Die Hunnen, Alanen, Iguren und Sahi-
ren). a Siebeng. Quartalschriftben (I. 
1788. Forgach, Rerum Hung. Commen-
tarii ism., IV. Beschreibung eines im J. 
1781. an der Gränze Siebenbürgens, 
unweit Kronstadt gefundenen wilden Men-
schen ; ugyanez magyarul az Orpheus 
I. kötetében 1790.), a Historisch-politi-
sches Journal der k. k. Erblande cz. 
folyóiratban, melyből 6 füzet jelent meg 
és kiadásában is része volt Froniusnak 
(1791. I. Brief aus Siebenbürgen). — 
Munkái: 1. Thränen, welche auf das | 
•Grab der unvergleichlichen Frl. Johanna 
Friderika Josepha, des Wohlgeb. Herrn | 
Christoph Val. v. Fronius. k. k. Haupt-

manns innigstgeliebten Tochter, als die-
selbe zu Kronstadt den 21. Jänner 1781. 
in der schönsten Blüthe von 10 Jahren, 
3 Monaten an den Kinderblattern starb, 
geweint wurden, von einem gerührten 
Freunde und Vetter . . . Kronstadt, 1781. 
— 2. Versuch den am 29. November 
des 1780-ten Jahres erfolgten und für 
jeden Unterthanen höchst schmerzlichen 
Hintritt Ihrer römisch kaisl. kön. und 
apostolischen Majestät Marien Theresiens. 
unserer allergnädigsten Grossfürstin zu 
besingen. U. ott, 1781. — 3. Anoni-
mische Schrift, die im Grossfürstenthum 
Siebenbürgen in Vorschein gekommen 
ist, und die Trennung der siebenbür-
gischen Hof-Kanzlei von der ungarischen 
zum Gegenstande hat. 1791. (Latin czim-
mel is ; német és latin szöveggel. F. volt 
a munka kiadója s a német szövegnek 
latin fordítója.) — Kéziratban : Betrach-
tungen über die dermalige Regulation der 
sächsischen Nation in Siebenbürgen. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 378. — 
Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e . 

Fronius Péter. ág. ev. lelkész, F. Má- -
tyás Írónak fia. szül. 1572-ben Brassóban ; 
1593-ban a brassói gymnasiumban tanult; 
1595-ben a frankfurti egyetem hallgatója 
volt. 1603. szept. 29. prázsmári (Tartlau) 
lelkésznek választották meg. Meghaltl610. 
jul. 28. — Munkái: 1. De electione ex 
1. Cap. ad Ephes v. 4. praes. Christophoro 
Pelargo. Francof. ad Oderám. 1595. (Lo-
corum -Theolog. EísTr/.ci<;. Decad. VII. 
Disp. 1.) — 2. De scientiae clemonstra-
tivae divisione cognitis et pugnantibus, 
respondet . . . U. ott. 1596. (Hermann 
Leonhard. Aristotelis Analytici posterio-
res 2.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I: 384. 

Frosch (Froschius) János, ev. ref. 
lelkész Gyulafehérvárt. — Munkája : Der 
Cl. Psalm. Gelübd Dauids, von seiner 
Regierung. Zu Hertzlicher Vnterthanigster 
Glückwunschung, bei antretung der völ-
ligen Fürstlichen Regierung, Der Dvrch-
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levchtigsten Hochgebornen Fvrstin und 
Frawen Frawen Catharina von Gottes 
Gnaden gebornen Marggraevin avs dem 
Chvrfvrstlichen Stamme Brandenbvrg, des 
H. Römischen Reichs, vnd in Siebenbür-
gen Fürstinne, in Prevssen, zu Gülich, 
Cleve vnd Bergen Hertzoginneetc. Fraven, 
der Zaeckler Graevinne. Seiner Gnädigs-
ten Fvrstin vnd Frawen. Zu Weissenbvrg 
den 14. 21. vnd 28. Februarii des 1630. 
Jhars in drey vnterschiedenen Predigten 
e rk lä r t . . . Weissenbvrg, 1630. 

Siebenb. Quartalschrift V I I I . 1801. 6 . 1. — 
Szabó Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I I . 128. 1. 

Frosch Károly tanár a siklósi (Baranya-
megye) polgári iskolában. — Munkája: A 
sikcoordináták és azok transformatiója. 
Pécs, 1886. 

Fröhlich Adolf, orvosdoktor, nagy-
szebeni származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de Balneis simpli-
cibus. Viennae, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fröhlich Dávid, L. Frölich Dávid. 
Fröhlich Farkas, theologiai doktor, 

szent-Benedekrendi áldozópap. — Mun-
kái : 1. Predigt auf das Fest der heiligen 
Angela Stifterin des jungfräulichen Ordens 
der Ursulinerinen. Pressburg. 1810. — 
2. Predigt auf das heiligste Fronleich-
nams-fest, bei der feierlichen Prozession. 
Raab. 

Petrik B i b l i o g r . 

Fröhlich Ignácz, kamarai hivatalnok 
Budán. — Munkája : Carmen Dno Aloy-
sio Privitzer pro festa nominis die pie 
devoteque dicatum. Budae, 1815. 

Schematismus Hungáriáé 1815. 170. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . 

Fröhlich Izidor, bölcseleti doktor, 
egyetemi rendes tanár és a m. tudom, 
akadémia rendes tagja, szül. 1853. jan. 
23. Pesten ev. ref. szülőktől; a gymna-
sium első hat osztályát az akkor még 
csonka ág. ev., a hetedik és nyolczadik 
osztályt az ev. ref. főgymnásiumban vé-
gezte 1870-ben. mire a budapesti egye-

temre ment, hol Petzval Ottó-tói a mennyi-
ségtant, Kondor Gusztávtól a csillagásza-
tot, Jedlik Ányostól a kísérleti-, b. Eötvös 
Lorándtól az elméleti természettant, Than 
Károlytól a vegytant hallgatta ; e mellett a 
műegyetemen König Gyula mathematikai. 
Szily Kálmán s Sztoczek József physikai 
előadásaira is eljárt. Időközben (1871—72-
ben) védkötelezettségének tett eleget. 1874 
tavaszán Trefort Ágoston közoktatási mi-
nister, további kiképzése czéljából. állami 
ösztöndíjjal kiküldte a berlini egyetemre, 
hol két évet töltött, különösen Helmholtz 
H. és Kirchhoff G. tanárok mellett a 
kísérleti s elméleti természettan beható-
tanulmányozásával. 1875-ben bölcseleti 
doktor lett. 1876 tavaszán haza térvén, 
a budapesti egyetemen az elméleti physika 
magántanárává képesíttetett. A boszniai 
megszállásból 1878 végén mint tart. tüzér-
főhadnagy visszatérvén. 1879 elején a 
budapesti egyetemhez az elméleti physika 
rendkívüli s 1885-ben rendes tanárává 
neveztetett ki. A m. tudom, akadémia 
1880. máj. 20. levelező- s 1891. máj. 
8. rendes tagjává választotta meg ; a kir.. 
természettudományi társulat választmá-
nyi s az erdélyi Verein für Naturwissen-
schaften levelező tagja stb. Az 1881. párisi 
electromos kiállításon saját szerkezetű 
eszközt (electrodynamometert) állított ki. 
mely ezüst éremmel tüntettetett k i ; ez. 
alkalommal az ottani tudományos inté-
zeteket is látogatta; az 1882. és 1884. 
években ugyanott tartott nemzetközi elec-
tromos congressuson Magyarország hiva-
talos képviselője volt. — Értekezései s 
czikkei a m. tudom, akadémia Értesítő-
jében (1876. Electromos zárt vezetők 
potentiáljának meghatározása. 1881. A 
fény új módosulása keskenyközü fém-
rácsokról visszaverődés által, ugyanez a 
Wiedemann lipcsei Annalenjében és a 
D'Almeida párisi Journal dePhysiqueben); 
a Műegyetemi Lapokban (1876. Észre-
vételek Maxwell electromagnetikus fény-
elméletéhez, ugyanez németül a Poggen-
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dorff lipcsei Annalen-ében. Az elhajlított 
fény polarisatiója, ugyanez a Wiedemann 
Annalen-ében 1877, és franczia kivonata 
a párisi Journal de Physique-ben ; 1877. 
A Gramme-féle dynamoelectromos gép 
elméletéhez. Különnemű fényrezgése ösz-
szetevése, 1878. Az erély megmaradása 
elvének bevezetése a diffractio elméletébe, 
ugyanez Wiedemann Annalenjében 1878. 
és franczia kivonata D'Almeida Journal 
de Physique-ben, Néhány határozott in-
tegral a diffractio elméletében, 1878. Az 
elhajlított fény mtensitásának kísérleti 
megvizsgálása, ugyanez a Wiedemann 
Annalen-jében és franczia kivonata D'Al-
meida Journal de Physique-jében 1878., 
Egy új tétel a diffractio elméletében 
és ennek alkalmazása, ugyanez Wiede-
mann Annalenjében, a londoni Philoso-
phical Magazine-ban 1879. és franczia 
kivonata a D'Almeida, Journal de Physi-
queben), a Természettudományi Közlöny-
ben (1877. A galvanikus erély átalakítása 
mechanikai erélylyé, 1880. A lopótök 
teleszivásáról, 1883. Indítvány Magyar-
országon teendő elektromos ellenállás 
egységeinek meghatározására, Elektromos 
földáramok hazánkban), a Wiedemann, 
Annalen der Physik und Chemie-jában 
(VI. VIII. 1879. Die Bedeutung des Prin-
cipes der Erhaltung der Energie in der 
Diffractionstheorie, Das Kugelförmige 
Electrodynamometer, ugyanez a Carl Ph., 
Repertórium für Experimentalphysik XV. 
k. és Wiedemann. Lehre v. d. Electricität 
III. k., 1880. Bemerkungen zu den electro-
dynamischen Grundgesetzen von Clausius, 
Riemann und Weber és Wiedemann, Lehre 
V. d. Electricität IV. k. ; XII. k. 1881. 
Clausius' Gesetz und die Bewegung der 
Erde im Räume, Zur Berechnung des Po-
ten t ia l s von Rollen XXII. k., 1884), a M. 
tudom. Akadémia Mathem. és Term. tud. 
Értesítőjében (I. 1883. Az electromos abso-
lut ellenállás egységének electrodynamikus 
úton való meghatározásáról, I. 1884. A 
magyar korona területén megfigyelt elec-

tromos földáramokról, Kritikai megjegyzé-
sek az elhajlott fény polározása elméleté-
hez. VII. 1888. Zárt electromos vezetők 
lengése homogén magnesi térben ; mind-
ezen czikkek németül a Mathem. und Na-
turw. Berichte aus Ungarnban és az első 
s harmadik Wiedemannféle Annalenben 
is), a Mathem. und Naturw. Berichte aus 
Ungarnban (1889. Zur Integration der Diffe-
rentialgleichungen der electrodynamischen 
Induction).az Akadémiai Értesítőben (1891 
—92. Elméleti physika kézikönyvének ter-
vezete és első kötetének ismertetése), a Ma-
thematikai és Physikai Lapokban (1892. 
Az energia mozgása az electromágnesi tér-
ben, A Laplace-féle egyenlet egyik tulajdon-
ságáról. 1893. Kirchhoff súrlódási egyenle-
teinek physikai értelmezése, 1894. A forgó 
testek egy nevezetes tulajdonságáról; to-
vábbá számos könyvismertetés). Érteke-
zéseinek kivonatai a berlini Fortschritte 
der Physik 1876—1893. évfolyamaiban 
és némelyiköknek a Fortschritte der Ma-
thematikban. — Munkái: 1. A polarisatio-
ssög és törésmutató viszonyai magnetikus 
és díamagnetikus átlátszó közegeknél. 
Bpest. 1875. (Bölcseletdoktori értekezés.) 
— 2. As állandó electromos áramlások 
elméletéhes. U. ott, 1880. (Értekezések a 
mathem. tud. köréből VII. 20. német kivo-
nata Beiblätter zu Wied. Ann. 1881.) — 3. 
As elhajlott fény intensitásának vizsgá-
lata. U. ott, 1882. (Értek, a mathem. tudom, 
köréből IX. 12. sz.); ugyanez németülWie-
demann's Annalen 1882. — 4. As electro-
dynamometer általános elmélete. Adalék 
az elektrodynamikus inductio differentiál-
egyenleteinek alkalmazásához és integ-
ratiójához. U. ott. 1888. (A m. tudom, 
akadémia által a Bézsán-díjjal jutalmazott 
pályamű; ugyanez németül. Berlin és Buda-
pest 1888. Ism.aLaLumiére Électriqueben 
és a Liter. Centralblattban 1889.) — 5. 
Együttesen lengő elemi mágnesek köl-
csönös vonzásai és taszításai. Bpest, 1891. 
(Értek, a mathem. tud. kör. XIV. 5; németül 
a Mathem. u. Naturw. Berichte aus Ungarn-



813 Fröhlich 
815 

ban, IX. k. 1892.). - - 6. As elméleti phy-
sika késikönyve. Bevezető rész. Mathe-
matikai repertórium physikusok számára. 
U.ott, 1890; I. kötet. Kinematika (a mozgás 
tana). Különös tekintettel a kezdők igé-
nyeire. U. ott, 1892. (Al i . kötet. Dynamika, 
az erők tana. sajtó alatt. Ism. Tanár-
egyesületi Közlöny 1891. Mathem. és 
Pbysikai Lapok 1893. és a M. Mérnök-
és Épitészegylet Közlönye 1893.) — Szer-
keszti a Mathematische und Naturwissen-
schaftliche Berichte aus Ungarnt 1884. 
(keletkezése) óta. — Felülvizsgálta Czógler 
Alajos. Fizikai egységek. Bpest, 1891. cz. 
munkáját. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignáez K ö n y -
v é s z e t e 1890. — Vasárnapi Újság 1892. 8 . SZ. 
arczk . és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Fröhlich József, ág. ev. lelkész, szül. 
1844-ben Segesvárt. 1865-ben végezte a 
gymnasiumot, hol 1869. szept. 1-től az ág. 
ev. főgymnasiumban a classica philologiát 
tanította; 1882. jul. 16-tól szász-kézdi 
ág. ev. helyettes, később rendes lelkész. 
— Programmértekezése : Abriss der Sit-
tenlehre. (Segesvári ág. ev. főgvmn. Ér-
tesítője 1879.) 

Felsmann N é v k ö n y v e . — V. Könyvészet 1887. 
— Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 
33. 1. 

Fröhlich Márton, városi senator, 1638-
tól 1645-ig mint tribunus és senator Lő-
csén tevékeny részt vett a város ügyei-
nek vezetésében. — Naplót irt, mely 
elveszett ugyan, de Hain Gáspár, a Sze-
pesség legnagyobb krónikájának (Zipse-
rische oder Leutschauerische Gronica und 
Zeitbescbreibung) czímlapján az 151ti-tól 
1622-ig élt szepességi naplóírók sorában 
említi s Cronicájában valószínűleg F. 
naplóját is fölhasználta. 

Szepesmegyei Tört. Társulat Évköny ve I . 1885. 
39. 40. í. (Demkó K.) 

Fröhlich Róbert, bölcseleti doktor, a 
m. tudom, akadémia főkönyvtárnoka s 
levelező tagja, F. Izidor testvérbátyja, 
szül. 1844. márcz. 19. Pesten ; középis-

koláit Pesten az ág. hitv. és az állami 
gymnasiumban végezte 1862-ben; ekkor 
hallgatója lett az akkori protestáns (egye-
sült) theologiai intézetnek, melyben két 
évfolyamot végzett. 1864. őszszel Svájczba 
ment és a bázeli egyetem theologiai fa-
kultásába iratkozott be, melynek négy 
félévig hallgatója volt. Hazatérvén 1867-
ben letette az első theologiai vizsgát és 
1868-ban a másodikat. 1866 őszétől há-
rom évig mint segédlelkész működött 
Budapesten és Kis-Harsányban (Baranya-
megyében), 1868-ban ismét Budapesten 
és 1869-ben Kis-Harsányban; őszszel 
tanár lett a csurgói ev. ref. gymnasium-
ban, 1870-ben a pesti ev. ref. és 1873-
ban a pesti ág. hitv. főgymnasiumban. 
1883-ban a budapesi egyetemen az ókori 
történet és régészet magántárának habi-
litáltatott. 1892. máj. 5. a m. tudom, 
akadémia levelező tagjává s őszszel fő-
könyvtárnokává választatott (a gróf Teleki 
nemzetség alapító ága 1893. január 7. 
ezen választást megerősítette). Az Istituto 
Romano levelező, az országos régészeti 
s embertani társulat, valamint a buda-
pesti philologiai társaság választmányi 
tagja. — Programmértekezései a buda-
pesti ág. ev. főgymnasium Értesítőjében 
(1876. és 1877. A dór vándorlás, 1883. 
Nagy Sándor dunai hadjárata, 1889. He-
rodotos pontusi útja, 1890. Herodotos 
keleti útja); czikkei az Archaeologiai 
Értesítőben (1881. Egy aquincumi cas-
tellum, 1883. Az agathyrsek, 1887. A 
bácskai ú. n. római sánezok, Három 
római mértföldmutató, 1888. A krásznai 
aranylelet, Két római mértföldmutató kő. 
Adalék Pannónia helyrajzához, 1889. Cas-
tellum Onagrinum. 1890. és 1891. Római 
feliratok Alsó- és Felső-Pannoniából, He-
sione, 1891. Dacia nyugoti határa és a 
római sánezok, A németországi limes-
értekezlet, 1892. Acumincum vidéke s a 
régi pannóniai limes, 1893. A pilis-ma-
róthi római tábor. Római katonai elbo-
csátó levél O-Szőnyből), az Egyetemes 
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Philol. Közlönyben (1881. A pannonok 
földje és népe. 1882. Aquincum történe-
téhez, 1885. Ptolomaeusnak hazánkra vo-
natkozó térképei, 1886. A geták). az 
Ungarische Revueben (VII. Die sogenann-
ten Römerschanzen der Bácska), az Ar-
cbaeol.-Epig. Mittheilungen aus Oesterr.-
Ungarn-ban (XIV. kötet 1891. Römische 
Inschriften aus Pannónia inferior und 
superior), a Budapest Régiségeiben (III. 
és IV. k. Aquincumnak római feliratai), 
az Akadémiai Értesítőben (1893. Pannónia 
elfoglalása, akadémiai székfoglaló, kivo-
natban), a fejérmegyei régészeti társulat 
Évkönyvében (1893. Fejérmegye a római 
uralom alatt.). Számos kiadatlan feliratot 
tett közzé a Corpus Inscriptionum Lati-
narum III. kötetéhez tartozó Supplemen-
tumban. Ezenkívül több könyvismerte-
tést írt a M. Tanügybe, Egyet. Philol. 
Közlönybe s az Archaeol. Értesítőbe. 
A Pallas Nagy Lexikonába az Epigra-
phikát. ó-kori földrajzot és történetet 
írja. — Munkái : 1. A görögök története. 
Irta Curtius Ernő. A m. tudom, akadémia 
megbízásából, a 4. jav. kiadás után ford. 
Bpest, 1875- 80. (Az I—III kötetet fordí-
totta). — 2. Szótár Homeros két eposá-
hoz. Iskolai használatra. Bpest, 1888. 
(Elischer Józseffel. 2. jav. kiadás.) 

M. Könyvészet 1887. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Magyar Tudom. Akadémia Értesítője 
1889., 1892. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Fröhlich Tamás. L. Frölich Tamás. 
Frölich Dávid, ág. ev. rector és csá-

szári mathematikus. F. János laibiczi 
rector íia, szül. Kézsmárkon ; a hazában 
végezvén középiskoláit, az odera-frank-
furti egyetemre ment. hol különösen a 
mathesist. csillagászatot, történelmet és 
az orvosi tudományt tanulta. Midőn be-
végezte tanulmányait, tapasztalat gyűjtés 
végett hosszabb útra kelt; több országot 
beutazott és korának tudósaival ismeret-
ségre lépett. Végre 12 évi távollét után 
1630-ban (midőn Erdéiyben is utazott) 
visszatért szülővárosába ; hol akkor halt 

meg Praetorius Dávid a gymnásium 
rectora, ki gondviselője és szükségben 
segítője volt; ezen jóltevőjéről 1623-ban 
Boroszlóban nyomatott astrologiai mun-
kájában melegen emlékezik meg. A rec-
tori hivatalban ezután ő következett. A 
mathesisből és történelemből tartott elő-
adásainak hire III. Ferdinánd császár és 
király udvarába is elhatott, ki hozzá írt 
levélben fölhatalmazta, hogy császári ma-
thematikusnak Írhassa magát. F. volt az 
első, ki 1615-ben a Kárpátok csúcsait 
megmászta s arról ismertetést írt. Meg-
halt 1648. ápr. 24. Lőcsén, 53 éves korá-
ban. — Munkái: 1. Anatome revolutio-
nis mundanae. Acces. dissertationes de 
Antipodibus et de telluris quotidiana cir-
cum versione. Leutschoviae, 1632. (Meg 
volt a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár-
ban.) — 2. Ephemeris, vulgo Calendarium 
Astvo-Meteorologicum, Ecclesiastico-Poli-
ticum atque Historicum, ad Annum Aerae 
Christianae vulgatae 1633. verae 1635. 
Ex solidis principiis dilucide conscriptum, 

[ coeloque Hungarico et Transylvanico ac-
comodatum. U. ott, 1633. (Egyetlen csonka 
példánya a segesvári ág. ev. gymnasium-
ban.) — 3. Almanach übers 1633. Jahr, 
Gerichtet auffn Zipsz und Ober-Vngern. . . 
Nebenst einer Kvrtzen New-colligirten 
Chronica. Hermannstadt. (Töredéke Sze-
ben város levéltárában.)—'4. Kalendá-
rium 1634. esztendőre., . Kolozsvár. (A 
Prognosticont is külön czímlappal F. 
írta.) — 5. Judicium Astromanticum 
az Eghnek és Csillagoknak Forgásábul. . . 
M. DC. XXXV. Eszt. . . . Fejervar. — 6. 
Medulla Geographiae Practicae, Pere-
grinantium imprimis usui.deindeHistoria-
rum et rerum hoc tempore bellicosis-
simo gestarum, gerendarumque pleniori 
cognitioni accomodata: In qua potissi-
mum Europae Regiones nobiliores. et 
aditu faciliores, nova, compendiosaque 
Methodo proponuntur: earum situs, quan-
titas, qualitas, dominium, partitio. distri-
butio Urbium. Oppidorum, Arcium. res-
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que in iis memorabiles, conditio, politia, 
consuetudines et mores incolarum ; Insu-
lae. Peninsulae, Maria,. Sinus, Fluvii, Lacus, 
Portus. Promontoria, Montes, Thermae, 
Acidulae, Minerae, Agri, Viridaria, Sil-
vae. Vivaria, Animantia, Antiquitatum 
monumenta nec non alia quamplurima 
insigniora naturalia, atque artificialia 
cuiusvis lociGnorismata singillatim adum-
brantur : et tandem caeterae quoque Or-
bis terrarum Partes summatim pertractan-
tur : . . . Partim experientia atque oculari 
observatione, partim lectione neotericorum 
Geographorum concinnata, in Prodrorum 
suae Bibliothecae etc. Impens. Bartholo-
maei Bertrami. . . Bartphae. 1639. — 7. Der 
Vralte Deutsh-Ungerische. Zipserische 
und Siebenbürgische Landszmann Dasz 
ist: Vorlauffer Der Newen Ungerischen 
Chronic, Welche v o n . . . Auszfürlicher ge-
stellet, vnd zur Feder gebracht worden. 
Darinn zu diesem mahl Vornemblich von 
der jetzigen Zipser und anderer Deutschen-
Ungern, wie auch Deutschen-Siebenbür-
gern herkommen und Vorfahren gehandelt 
wird. Leutschau. 1641. (Latinul kiadta 
Bel Adparatusában Decas I. 381—418 1.) 
— 8. Kalendarium.... 1641. eszt. Ko-
lozsvár. — 9 .Az M. D. XXXXI. Eszten-
dőre való Calendarium. . . Csepreg. — i 
10. New vnd Alt Calender auff das 
Jahr nach Jesu Christi Geburt 1641. 
Gestellet auff Vngern. Syebenbürgen vnd 
adnexe vmbgräntzende Länder. Hermann-
stadt. — 11. Kalendariom (Uy és 0), 
Christus Urunk születése után M. DC. 
XLII. esztendőre. . . Lőcse. — 12 Kalen-
dariom. . . 1643. esztendőre. U. ott. — 

13. Kalendariom. . . 1643. eszt. Várad. — 
14. New vnd Alter Calender Auff das 
Jahr. . .1643. . . Cronstadt. — 15. Herne-
rologivm Historicvm, In Compvtvm Ec-
clesiasticum. sive Calendarivm Perpetuum 
Redactum. Stylo tarn Novo, quam Veteri, ; 
nec non Coelo ac Solo Pannonio accomo-
datum, principaliter autem pro privatis 
cujusvis necessitatibus, nec non publicis 

casibus . . . die cornpetenti inscribendis, 
destinatum. Bartphae, 1644. — 16. Bib-
liothecae, seu Cvnosurae peregrinantium. 
id est: Viatorium (omniumhactenus edito-
rum absolutissimum). Ulmae, 1643—1644. 
Három kötet. — 17. Kalindariom. . . 
1645. eszt. Lőcse. — 18. Quod Respubl. 
Christianae felidier succedat! Ephe-
meris Astronomico-Ecclesiastico-Historica 
Anni Christianae Libertatis MDCXLVI. De-
bita diligentia elaborata ac suppurata. 
U. ott. — 19. Gnomologia metrica, hoc 
est, Versiculi sententiosi, ex praestan-
tissimis quibusque poetis eruti, et juxta 
seriem alphabeticam congesti. In usum 
Adolescentum eorum, qui piae, eruditae 
et morális Sapientiae semitam compen-
diose ingredi nituntur edita a D. F. C. 
Breslae(l646.) — 20. Kalendariom..1648. 
eszt. . . Kolozsvár. — 21. Kalendariom.. . 
MDCLIX Eszt. Kőszeg. — 22. Kalen-
dariom . .. 1649. eszt. . . Lőcse. — 23. Ka-
lendariom . . . 1649. eszt. . . Várad. — 
Latin és német Calendariumai, melyek 
neve alatt Boroszlóban 1623-tól 1646-ig 
megjelentek, több astrologiai s egyéb 
megfigyeléseit foglalják magukban. — 
Chronologia Pannoniae cz. kéziratát Bél 
Mátyás után említi Horányi, mely azonban 
elveszett. 

Mnemata Poetica, V i r i Cl . . D . F r o e l i c b i i . . 
L e u t s c h o v i a e , 1648. — Czvittinger, S p e c i m e n 
160. 1. — Bod, M. A t l l é n a s 88. — Weszprémi, 
S u c c i n c t a M e d i c o r u m Biogr . I . 48. C e n t . 
A l t . P o s t . 307. — Horányi, M e m o r i a I . 725. 
— Klein, N a c h r i c h t e n I I . 410. — Wallaszky, 
C o n s p e c t u s 210. — Genersich, M e r k w ü r d i g -
k e i t e n 227. — Barlholomaeides, M e m o r i a e 
U n g a r . 130. — Tudom. Gyűjt. 1822. X I . 121. 1. 
— Kölesy é s ülelczer. M . P l u t a r k u s I I . 84. - -
Melzer, B i b l i o g r a p h i e b e r ü h m t e r Z i p s e r 34. — 
Közhasznú Esmeretek Tára V . 212. — M. Aca-
démiai Értesítő 1844. 162. — Gróf Kemény Jó-
zsef, K a l á s z a t o k 177. — Bud. Szemle I V . 
1858. 398. — Uj V. Huzeum 1859. I . 384. — .1/. 
Prot. Figyelmező 1871. 589. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — V. Könyv-Szemle 1878. 273. 1. 
1885. 91. 1. — Uj M. Athenás 547. — Szabó Ká-
roly, B é g i M. K ö n y v t á r I I . — Figyelő 1885. 
X V I I I . 61. — Gross, K r o n s ä d t e r D r u c k e 150. 1. 
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Frölich Jakab, pálos-szerzetes, pozso-
nyi származású ; 1764-től vasárnapi hit-
szónok Pesten ; 1773-ban a rend főnöke 
és városi plébános volt Kassán. — Mun-
kái : 1. Schutz der Frömmigkeit, als 
ein löbl. dritter Orden von der Buss ge-
nannt des heil. Seraphischen Francisci, 
das jährliche Fest ihrer Schutz-Frauen 
Elisabeth, einer andächtigen Princessin 
des Königreichs Hungarn, einer tugend-
reichen Landgräfin von Hessen und Thü-
ringen, als das hohe Titular fest benann-
ten dritten heil. Ordens, bei den Fran-
ciscanern zu Pest 1767. hoch feierlich 
begangen, in einer Lob- und Ehren-Rede 
verfasset. Pest. — 2. Der an den un-
fruchtbaren Feigen-Baume auf Einwilli-
gung des Herrn, noch ein Jahr umgrabene 
Evangelische Gärtner bei dem Evangelis-
ten Lukas XIII. 8. Cap. 8. versu; oder 
Sieben Buss-Predigen zu diesem Ziel und 
End eingerichtet, dass der Sünder doch 
schon einmal in sich gehe, und sich zu 
wahrer Buss christhaftig entschliesse. U. 
ott, 1769. — 3. Erstes von Übergab der 
Creuzkirche in die Hände der cathol. 
Priesterschaft im Jahre 1673. den 8. 
Mayens verflossenes saeculum, oder Jahr-
hundert, und einer Lob- und Dank-Rede 
den 9.Mayens 1773. vorgetragen. Kaschau, 
1773. — 4. Dank- und Droh-Rede, als 
dem allmächtig-erbarmenden Gott in der 
königl. hungarisch-freyen Stadt Pest ein 
alldasig löblicher Magistrat, und andäch-
tige Burgerschaft, in der sogenannten 
Rochus-Kirche wegen gnädiglichst, durch 
Fürbitterst-bemelten heiligen, abgetrieben-
anstekenden Seuche demüthigste Dank-
sagung abgestattet. Pest. év. n. — Kéz-
iratban maradt: vasárnapi és ünnepi 
német prédikácziói négy ívrét kötetben. 

Horányi, N o v a M e m o r i a I. — Genersich, 
M e r k w ü r d i g k e i t e n d e r k . F r e i s t a d t K é s m a r k 
240. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Frölich Tamás, ág. ev. lelkész ; Wit-
tenbergában tanult és előbb hodritzi, 
1560-tól kassai, majd lőcsei, 1570-től 

iglói, 1573. jan. 27-től fogva újra kassai 
lelkész volt. 1575. jun. 24. Radeczy egri 
püspök őt aug. 26-ra Egerbe idézte; (az 
idéző levél Történelmi Tár 1892. 571. 1.) 
azonban ott nem jelent meg. 1577-ben 
Beszterczebányára ment a kórház melletti 
iskolába rektornak. A Körmöczbányán 
1577. és 1580-ban tartott mindkét zsinaton 
jelen volt; az utóbbin Kálvin némely 
tanainak követésével vádolták, mely ügy 
szerencsésen elintéztetett. Meghalt 1580-
ban Beszterczebányán. Hilariusnak is 
nevezték. — Munkája: Ein schöner kur-
ser Sermon vom Allerheiligsten Abend-
mahl des wahren Leibs und Bluts unsern 
H. und Heylands H. C. gehalten auf 
Schemnitz den 2. Tag Apriel, im 1579. 
Jahr. Leipzig, 1581. (Reussius Dávid, 
Predigten cz. munkájának függeléke). 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 163. 1. — Fabó, M o -
n u m e n t a I I . 96. I I I . 85. 270. 271. 1. — Franki. 
H a z a i s K ü l f ö l d i i s k o l á z á s a XVI. s zázad -
b a n 78. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r 
I I . 39. 1. — Paikos Endre, K a s s a i he lv . 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 t ö r t é n e t e . Sá ros -
p a t a k , 1889. 20. 24. 1. 

Frusics Demeter, orvosdoktor, szül. 
1790-ben Divosban Szerémmegyében ; a 
bölcseletet és orvostudományt a hécsi 
egyetemen hallgatta; 1815-ben orvosdok-
tor lett, azután a trieszti kórházban több 
évig mint első orvos működött, hol 1838-
ban meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de ictero. Viennae. 1815. 
— Szerkesztette Récsben Davidovics De-
meterrel együtt a szerb hírlapot 1813. 
aug. 1-től 1816. máj. 23-ig. 

Schaffarik, G e s i c h t e der s ü d s l a v i s c h e n Li-
t e r a t u r I I I . 338. 426. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
sze te . 

Früewirdth Jóssef, bölcseleti és theo-
logiai doktor, Jezus-társasági áldozópap 
és tanár, 1726-tól a nagy-szombati egye-
temen a bölcseletet és theologiát tanította; 
catecheta s lelki igazgató is (Praefectus 
spirituális) volt. Meghalt 1743. jan. 21. 
Nagyszombatban. — Munkái: 1. Nata-
les liberae, regiaeque civitatis Tyrnavi-
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ensis calamo poetico desripti h o n o r i . . . 
neohaccalaureorum. dum i n . . . . univer-
sitate Tyrnaviensi . . . laurea condeco-
rarentur, promotore. Tyrnaviae, 1727. 
— 2. Svasoriae regum Hungáriáé, hono-
ribus. . . philosophiae magistrorum obla-
tae a rhetorica Tyrnaviensi. cum. . .per. . . 
supprema aa. 11. et philosophiae laurea 
donarentur. U. ott. 1728. — 3. Sanctus 
Ignatius dictione panegyrica celebra-
tus, dum inclyta facultas theologica in 
academica D. Joannis Bapt. basilica an-
nuos tutelari suo bonores persolveret. 
U. ott. 1736. 

Catalogus Socielatis Jesu 1726—1744. — Pet-
rik Bibl iogr . 

Frühauff Keresstély. gymnasiumi al-
igazgató, szül. 1713. márcz. 13. Lőcsén 
(Szepesm.); miután szülővárosában isko-
láit bevégezte, theologiai tanulmányok vé-
gett Vittenbergába s 1734-ben a téli fél-
évre Jenába ment; innét szülővárosába 
hivták meg conrectornak, hol azonban 
nem volt maradása, mert több felől ás-
kálódtak ellene s üldözték; azért le-
mondott hivataláról és 1741-ben ismét 
Vittenbergába ment vissza, hol bölcse-
leti. doktor és a bölcseleti karnak segéde 
lett ; onnét a zittaui gymnasiumhoz ment, 
hol 1748-ban ötödik tanár. 1760-ban sub-
rector és végre conrector lett. Meghalt 
ugyanott 1779. júl. 4. — Munkája: Dis-
sertatio de Immortalitate animarum ex 
justitia divina derivatam praeside Ern. 
Christiane Schroedero ad ampliorem eru-
ditorum disquisitionem publice proponet. 
Vittenbergae, 1747. — Ezenkívül még 
20 munkája jelent meg külföldön. 

Horányi, M e m o r i a I . 736. — Jöcher-Adelung, 
Gelehr ten Lexikon. Leipzig, 1787. II . 1280. 1. 
— Klein, N a c h r i c h t e n I . 80. — Bartholo-
mneides, Memoriae U n g a r o r u m 232. — Ulelzer, 
B i o g r a p h i e n b e r ü h m t e r Zipser 329. — Haan. 
J e n a Hungar i ca 57. — ülokos, Magyarország i 
t a n u l ó k a j e n a i egye temen 48. — Petrik, \ 
Bibl iogr . 

Frühbeck Ferencz. gyógyszerész, szül. 
1801-ben Erzsébetvárosban ; a gyógysze-

j részetet Bécsben és Pesten tanulta ; az-
után gyógyszertára volt Nagy-Szebenben, 

j hol 1870. ápr. 9. meghalt 70 éves korá-
j ban. — Munkája: Belehrung über den 
Gebrauch und die Wirkung der Dampf-
und Douche-Bäder. Nach Doctor Wilhelm 
Gollmann's Werkchen : Die Dampf- und 
Duche-Bäder. . . zur Anleitung für P. T. 
Badende, in dessen, zu diesem Behufe 
neu errichteter Badeanstalt. Hermann-
stadt, 1853. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 385. I I I . 
574. 1. és gyász je len tés . 

Frühwirth Károly, ág. ev. tanitó Sop-
ronban, hol 1868. óta működik ; 1877— 
79-ig az ottani tanitóképzőben is tanított. 
— Munkái: 1. Magyar olvasókönyv 
német tannyelvű népiskolák számára. 
Bpest, 1876. Két rész. (Másokkal együtt). 
— 2. Magyar nyelvtan és olvasókönyv, 
német tannyelvű népiskolák számára. U. 
ott, (I. rész. 2. jav. kiadás 1882. 3. jav. 
k. 1885. II. rész 1877. III. rész 1881. IV. 
rész 1881. Másokkal együtt.) — 3. Deut-
sches Lesebuch für Volksschulen. U. ott. 
1889. I. rész. (Polster Jánossal és Posch 
Lajossal együtt.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Soproni á g . 
ev. t an í tóképezde Ér t e s í tő j e 1879. 

Frühwirth Lajos, tanitó, szül. 1851. 
márcz. 28. Kőszegen Vasmegyében, hol 
az algymnasiumot is végezte ; Sopronban 
pedig Pálffy József alatt a képzőintézetet; 
1885. óta a pozsonyi ág. ev. lyceumban 
énektanító. — Czikkei a Néptanítók Lap-
jában (1871. Tudósítás a pozsonyi ev. 
polgári iskoláról) és a Trstyénszky Fe-
rencz Egyház és Iskola cz. lapjában. (Az 
egyházi ének). —Munkája: Erklärungen 
zu Luthers kleinem Katechismus. Press-
burg, 1884. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. — Wutz 
N é v k ö n y v e s Orbók Mór szives közlése . 

Frühwirth Sámuel, ág. ev. tanitó, szül. 
1848. decz. 30. Német-Ujvárott (Vasm); 
tanult 1859—1867-ig Felső-Lövőn; taní-
tott mint rendes tanitó 1867-től 1870-ig 



825 Frühwirth—Fuchsz 826 

Rohonczon (Vasm.); azután nyolcz hó-
napig Limbachon (Pozsonym.) és 1871 
óta Pozsonyban az ág. ev. theol. akadémia 
énektanitója s 1875 óta a lyceumi dalkör 
karmestere. — Irt az ev. egyházi énekre 
vonatkozó czikkeket az Evang. Egyház 
és Iskolába. — Munkája: Liturgia a 
magyarhoni ág. hitv. evang. egyházban. 
Bpest. Pozsony. 1889. — Irt még a theo-
logusok számára Kis choralgyüjteményt 
és Freuszmuth Frigyes kartársával: A 
gyermek első olvasókönyvét. 

V. Könyvészet 1889. és O r b ó k Mór s z i v e s 
közlése. 

Frühwirth Sándor, ág ev. lelkész 
Zala-Istvándon Zalamegyében. — Mun-
kája: A zala-istvándi evang. gyülekezet 
történelmének vázlata. Kecskemét, 1884. 

,)/. Könyvészet 1885. 

Fuchs Ádám, népiskolai igazgató a 
pécsi bányatelepen. — Munkája: Az er-
kölcs ápolásáról. Bpest, 1885. (Paedago-
giai Könyvtár. I.) 

M. Könyvészet 1885. 

Fuchs Albert, ág. ev. lyceumi nvug. 
tanár, F. Sámuel ev. lelkész fia, szül. 
1808. ápr. 8. Lőcsén Szepesmegyében; 
kőfaragó akart lenni; később a tanári 
pályára szánván magát, az akkori szokás 
szerint a theologiát végezte Pozsonyban ; 
azután pedig a csillagászatot Bécsben 
Litrowtól és a mathematikát Göttingában 
Gausstól hallgatta. Később Triestben ne-
velő volt, hol a tenger faunáját tanul-
mányozta. 1837-ben Eperjesen, 1846-ban 
Pozsonyban az ág. ev. lyceumban a ma-
thematika s természettan tanára lett. 
1876-ban nyugalomba lépett és Pozsony-
ban él. — Czikkei a pozsonyi Verhand-
lungen für Naturkundeban (1856. Über 
Eisbildung auf Flüssen, Über das Verhal-
ten eines kleinen Springbrunnens in-
nerhalb einer elektrischen Atmosphäre, 
ugyanez a Poggendorf 1857. Annalenjében, 
1857. Über das Wesen der Wärme und 
ihre Beziehung zur bewegenden Kraft, 
Über die neuere theoretische Ansicht 

der Wärme. 1858. Fortgesetzte Versuche 
über den Springbrunnen als Electroscop, 
Über Gewitter, 1859. Über zwei Methoden, 
sehr kleine Zeittheilchen zu messen, Dr. 
Jos. Grailich. Eine biographische Skizze, 
1864—65, Über die neue Wärmetheorie, 
Über die Calabar Bohne, (dr. Kankával 
együtt), a Magyarhoni Természetbarátban 
(1858. A hév), a Fresenius. Zeitschr. Anal. 
Chemie-jében (1862. Über die höchste 
Schwefelungstufe des Arsens). — Munkái: 
1. Természettan elemei. Kassa, 1845. (2. 
jav. kiadás. U. ott, 1854. Ism. M. Sajtó 
1856. 144. sz.) — 2. Ázsiának földrajza. 
Algymnasium számára. Pozsony, 1853. 
— 3. Populäre naturwissenschaftliche 
Vorträge gehalten im Verein für Natur-
kunde zu Pressburg. (1. Die Wärme. 2. 
Ueber Gewitter.) U. ott, 1858. 

Aihenxieum 1842. — Thewrewk József, M a g y a -
r o k S z ü l e t é s n a p j a i 38 . 1. — Protest. Jahr-
bücher 1854. 200. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Petrik Bibl iogr . és fiának F u c h s Káro ly -
n a k szives közlése. 

Fuchsz Bonifácz Ferencz, theologiai 
doktor, szent Benedek-rendi főapáti tit-
kár, szül. 1839. nov. 17. Kőszegen Vas-
megyében; 1855. szept. 8. lépett a rendbe; 
1861. aug. 8. fogadalmat tett. A pesti 
egyetemen végzett theologiai tanulmányai 
után 1863. jan. 11. misés pappá szentel-
tetett föl. azután Pannonhalmán az egy-
házi jog és egyháztörténelem tanára, 
székesegyházi lelkész és főapáti titkár 
volt 1879-ig; ez évtől fogva a soproni 
rendház főnöke s ünnepnapi egyházi szó-
nok. Utolsó éveiben Bakonybélben lakott. 
Meghalt 1887. jan. 24. Budapesten, hova 
gyógyulást keresni ment. — Czikkei a 
Tanodai Lapokban (I. 1858. A classica 
literatura s keresztyén erdekeink), a Kath. 
Néplapban (1866 Kruesz Krizostom élet-
rajza) a Fehér Ipoly, Győrmegye egyete-
mes leírásában (1874. A pannonhalmi 
főapátság és főmonostor, A pannonhalmi 
főapátság elkülönített egyházterülete), a 
Szent-István társulat által kiadott Egyete-
mes M. Encyclopaediában 81 czikket irt 
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az angol és franczia nemesi családokról, 
pápákról, vallás-reformátorokról, az egy-
házi s világi történet és földrajz köréből. 
— Munkái : 1. Predigt beim feierlichen 
Erstlingsopfer des Leopold Fr. Bierbrauer 
Benidictiner. . . Gehalten in Güns, 26. 
Dec. 1864. Güns. 1865. — 2. Egyházi 
beszéd, melyet nt. Bertalanffy Theodor 
Szombathelyen 1865. okt. 1. tartott új-
miséje alkalmával mondott. Szombathely, 
1865. — 3. Egyházi beszéd, melyet ft. 
Szkalka Kandid aranymiséje alkalmával 
mondott 1873. szept. 28. Győr, 1873. — 
Kézirati munkái: De declaratione Cleri 
Gallicani de 19. Mart. 1682. Dissertatio 
pro obtinendis gradibus theologicis a. 
1865., Nestorianusok. Nizam 1873. — 
Álneve s jegye: Faludi, F. B. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti 106. 1- — 
Szöllössy Károly, Szerzetes R e n d e k I. 80 1. és 
Németh Vilmos g y m n a s i u m i i g a z g a t ó n a k 
szives közlése. 

Fuchs ( F u k s z ) Emil fővárosi nyug. 
főkertész, szül. 1830. márcz. 25.' Vár- j 
palotán Veszprémmegyében ; iskoláit az 
ottani piaristák gymnasiumában végezte. 
A kertészeti pályára lépvén. Csurgón, 
Nagy-Lángon, Somlóváron és Alcsúthon 
nyerte kiképeztetését. 1865-től 1890-ig 
mint a főváros főkertésze működött, mire 
nyugalomba vonult. — Kertészeti czikke-
ket irt a Kerti Gazdaságba (1860. A 
gyümölcsfák megifjításáról, 1862. Ter-
meljünk kerti vetemény-magvakat ma-
gunk). a M. Kertészbe (1863. Mementó !). 
a Falusi Gazdába (1863. A pesti Erzsé-
bet-tér, műkertészi kritika. 1864. Mélyít-
sük a termő-réteget, A forgatott föld. 
Kertészeti műszerek. A forgatott föld 
aranybánya, Hoibrenh és gyömölcsfakép-
zése, A termőföld, Fenyvesek ültetése. 
Haszonkertészet. Faültetés, Csemeték is-
kolázása, Befásítás, 1865. A vadnövények 
mutatják a talaj vegyrészeit), a Kertész-
Gazdába (1865. Kertészeti szerszámok, 
A Pest-város-ligetnek rendezése, Pest-
városi fanövelde, 1866. A kertészet tíz 

parancsolatja, 1867. A korán megvénült, 
vagy száraz talajban sinlődő élőfák gya-
korlati megifjítása, Kapáljuk-e a gyü-
mölcsfa környékét, vagy begyepesedni 
engedjük ? Fatenyésztés, Hajló fűz, 1869. 
Pest-városligeti műkertész találmányai, 
1872. Kertészet, Faiskola, 1873. A kert-
talajokról, Zöldségkert. A kerti vegy-
trágya rendszeres készítése és felhasz-
nálása, A fenyőfélék, A növényélet), a 
Magyar Sajtó, Földmivelési Érdekeinkbe. 
1885 óta a Kertészeti Lapoknak felügyelő 
bizottsági tagja s levelezője : ebben neve-
zetesebb czikkei: A főváros boulevard-
jairól 1887, A népiskolai-kertekről 1888. 
— Munkái: 1. Vezérkönyv a gazdasági 
fanevelés, szaporítás és rendezés, vala-
mint a kiültetett fák évenkinti kezelésé-
ről. A magyar népiskolák számára kézi-
könyvül szerzé Fuksz Emi l . . . (2. kiadás. 
Pest, 1864. és 1874. czímkiadás.) — 
2. A fővárosi városliget, annak kör-
nyéke és a beltelki fasorok. Bpest, 1882. 

j (Különnyomat a Kertészeti Lapokból.) 
Szinnyei Könyvésze te . — Horváth Ignácz 

Könyvésze te 1882. és öné le t ra jz i ada tok . 

Fuchs (Xaver) Ferencz, bölcseleti s 
theologiai doktor, egri érsek, szül. 1744. 
Parendorfon Mosonmegyében; tanulmá-
nyait Pannonhegyén, a nagyszombati s 
budai papnevelőben végezte; a böl-
cselet és hittudományi doktorságot is 
elnyerte. 1768-ban az esztergomi egy-
házmegyében szentelték föl miséspapnak; 
előbb káplán volt Esztergomban, majd 
Andrássv Károly gróf fiainál Betléren 
nevelő volt. 1773-ban nyerte el a szo-
mori parochiát. De csakhamar lemondott 
javadalmáról és elment bölcseletet taní-
tani a budai egyetemhez. Batthyány bibor-
nok 1780-ban behívta udvarába titkár-
nak ; 1783-ban pozsonyi s 1784. máj. 7. 
esztergomi kanonok lett. 1787. márcz. 10. 
nvitrai püspök lett, hol templomokat és 
kórházakat építtetett és leszállt a nyomor 
kunyhóiba, hogy enyhületet és vigasztalást 
öntsön a kesergő szivekbe. Rendszerint 
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legalább 12 tanulót élelmezett udvarában 
s utóbb 12 tanulóra a nyitrai gymnasium-
nál és 4 leányra a nagyszombati Orsolya 
szüzeknél ösztöndíjakat alapított. E mel-
lett ezrével nyomatta a jóirányú köny-
veket és azokat fejedelmi bőkezűséggel 
osztogatta szét Magyarország és Erdély 
összes egyházmegyéiben. Midőn 1804-ben 
a magyar kormány az egri püspökséget 
érsekséggé emelte, aug. 20. ennek fejévé 
s Heves és Külső-Szolnok főispánjává 
Fuchsot nevezte ki a felség. Azt a rövid 
két évet. mikor érsek volt. egyházme-
megyéje rendezésével töltötte el. Gyors 
egymásutánban adta ki erre vonatkozó 
szabályait és rendeleteit és azok végre-
hajtásáról azonnal jelentést tétetett magá-
nak. Majd folytonos álmatlanság gyö-
törte, mihez a túlfeszített szellemi munka 
is hozzájárulván megtört életereje s 1807. 
jún. 27. meghalt. — Munkái: 1. Miscel-
lanea quibus regnum rationis christia-
norum animalium, placita carni, affec-
tibusque dolosis blandientia, pro totidem 
rationis legibus adoptantium, dilucidatur 
partim ex principia gentilium rationa-
lium cum ratione insanientium minus ; uti 
Epicteti. tabulae Cebetis, Senecae, Plu-
tarchi, Isocratis etc. circa disciplinam 
civium. et educationem juventutis; par-
tim per principia et cognitionem scientifi-
cam quid virtus ? in christianorum sensu 
genuino secundum rationalem philoso-
phiam sanam. Posonii, 1801. (Névtelenül). 
— 2. Adplausus Serenissimo Regni Hung. 
Palatino Archiduci Petropoli feliciter re-
duci concinnatus. Agriae, 1803. — 3. Ars 
longaevae vitae per medicam corporis 
et animae curam. quam quisque sibi 
debet ex lege rationis practicae, prae-
cipiente animae et corporis culturam ita 
ut naturae physicae instinctus ac stimu-
las jucunditatis, voluptatis ac tanuitatis j 
omnisque utilitatis, semper naturae morá-
lis instinctui et stimulo honestatis subiici 
debeat vi eiusdem legis morális; ne 
character dignitatis hominis laedatur velut 

entis rationalis, Jussu et impensis. . . 
Posonii, 1804. — 4. Institutiones epis-
copalis seminarii Nitriensis ad S. Ladis-
laum, cleri studentis, deficientis, et eme-
ritorum parochorum. Tyrnaviae. 1804. — 
5. Compendium institutionis pastoralis, 
pro iniciantibus in cura animarum coo-
peratoribus, capellanis, aliisque sacerdoti-
bus. U. ott, 1804. — 6. Visit ationalici 
statuta generalia. U. ott, 1804. — 7. Me-
moriale vitae sacerdotalis. Posonii. 1804. 
— 8. Morális philosophiae christianae 
de virtutibus, et vitiis tractatus pro Om-
nibus, qui de bis in christianorum sensu 
genuino cum nexu recentiores philoso-
phiae rationalis principiorum sanorum 
scientificam cognitionem sibi comparare, 
aut comparatam profiteri volunt. Editio 
altera post Posoniensem. Tyrnaviae, 1805. 
— 9. Sensa moralia. et religiosa viro-
rum saeculi 16. in singulos anni dies 
distributa; similia sensa moralia et reli-
giosa virorum saeculi 19. In compendio 
ut quis isthic beatos, et felices dies 
vivere, ac tandem tranquille et cum 
gaudio mori valeat, cum subnexo Epi-
cedio in memóriám Pii Sexti Pont. Ma-
ximi XX. Febr. 1802. Posonii, 1805. — 
10. Littera Encyclica de dato 1 maii 
a. 1805. U. ott. — 11. Littera Encyclica 
de dato 20. jan. 1805. Agriae. —12. Littera 
Encyclica dd. 24. apr. 1805. U. ott. — 
13. Littera Encyclica dd. 4. 24. et 30. 
aug. U. ott. — Littera Encyclica de dato 

j 23. nov. 1805. U. ott. 1805. — Statuta 
Peculiaria pro archi-dioecesi Agriensi. U. 
ott, 1805. — 16. Methodus gubernandi 
parochiam et dirigendi animas in s. tribu-
nali poenitentiae. Tyrnaviae. 1805. Két 
kötet. — 17. Enciclica... ad DD. Vice-
Archidiaconos archidioeceseos pro visi-
tationis canonicae praeliminaribus actis 
praeparandis materiarum rubricas con-
tinens (Hely n., 1805.) — 18. Littera 
encyclica de dato 12. febr. a. 1806. 
Agriae. 1806. — 19. Statuta generalia 
pro archi-dioecesi Agriensi. U. ott, 1806. 
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— 20. Ankündigung über die Cano-
nische Visitation. U. ott. 1806. (Ezt kö-
veti: Az isteni szolgálatról való tudósítás.) 
— 21. Vetni való jó mag jó földbe. 
Oktató és imádságos könyv. . . Irta Jais 
Egyed német nyelven. Most pedig F. pa-
rancsolatjából megmagyaráztatott és. . . 
költségével kinyomtattatott. Nagy-Szom-
bat 1806. — 22. Statuta generalia. Ag-
riae, 1806. — 23. A Krisztus követéséről 
négv könyv, melyek. . . parancsolatjára és 
költségével magyarra fordíttattak és kinyo-
mattak. Nagyszombat, 1807. — 24. Há-
rom beszéd, melynek egyike a nagymélt. 
országbirája, kettője pedig a mltgos első 
egri érsek által tartattak és gróf Stoll-
berg története. Eger, 1807. — 25. Legum 
decimalium regni Hungáriáé discussio, 
et combinatio brevis, et succincta; sig-
nanter autem relate ad dominorum deci-
mae jus proprietatis in decimas salvis 
tribus primis §§. articuli 95. 1647. et 
una dominorum terrestrium de jure aren-
datitio cum titulo praeemtionis, sive prae-
arendationis diebus fatalibus praescriptis : 
qualiter haec duo jura consistere possint, 
ac debeant ? et eatenus rite adminis-
tretur justitia in causis decimalibus ? U. 
ott. 1807. (Névtelenül.) Nevét többen hibá-
san Fuxnak irják. 

Hazai Tudósítások 1807. I I . 2. 3. s z . ( H a l á l a s 
v é g r e n d e l e t e . ) — I"ereinigte Ofner-Pester Zei-
tung 1807. 53. 54. 56. s z . — Vurum, E p i s c o -
p a t u s í í i t r i e n s i s M e m o r i a 439—458. 1. — 
Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 77. 1. — 
Pesti Növendékpapság Munkálatai 1846. — 
Garns, S e r i e s E p i s c o p o r u m 376. 1. — Egyete-
mes M. Encyclopaedia V I I I . 505. ( F r a k n ó i Vi l -
m o s ) . — Petrik B i b l i o g r . — 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. 91. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 
I I . — Zelliger, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 142. 

Fuchs Frigyes, főerdész és mérnök. 
F. Albert tanár unokatestvére, az új-lublói 
vashámor felügyelője volt a 30-as évek 
végétől. Meghalt 1874. okt. 6. Lőcsén 74. 
évében. — Czikkei a Mittheilungen des 
Ungar. Forstvereins cz. gyűjteményben 
(1858. Über die Hindernisse der Entwicke-

lung eines rationellen Forstbetriebes in 
ungarischen Privatwaldungen), az Erdé-
szeti Lapokban (1862. A szepességi köz-
ponti Kárpátok és azok környéke legjele-
sebb fanemeinek természetes tenyészeti 
határairól az északi szélesség 48° 30' és 
49° 30' között, 1866. A fenyőknek vetemé-
nyezéséről dorongok alatt faiskolában), a 
bécsi Verhandlungen der k. k.geol. Reichs-
anstalt-ban (1870. Die Fauna der Con-
gerienschichten von Radmanest bei Lúgos 
im Banate). — Munkái: 1. Beschreibung 
einer neuen Einrichtung der Pochwerke 
mit vorzüglicher Anwendung beim Berg-
und Hüttenwesen. Pest, 1844. Rézmetszetű 
tábla rajzzal. — 2. Ungarns Urwälder, 
und das wesentlichste zur Kenntniss. 
Beurtheilung und Einführung eines ratio-
nellen Forstbetriebes in ung. Privat Wal-
dungen. U. ott, 1860. — 3. Die Cen-
trai-Karpaten mit den nächsten Vor-
alpen. Handbuch für Gebirgsreisende. U. 
ott, 1863. Térképpel. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fuchs Gottfried Zsigmond, theologiai 
doktor, apostoli hittéritő s a beverni ez-
redben tábori lelkész Magyarországon. — 
Munkája: Besponsum critico-polemico-
apologeticum ad epistolam dogmaticam, 
cujusdam pseudo-theologi lutherani e 
Saxonia. Cassoviae, 1724. (Báró Falken-
stein csanádi püspöknek ajánlva. 2. ki-
adás. U. ott, 1731. Hozzá: Appendix de 
ratione comparandae Theologicae facul-
tatis, quatenus ad Dogma utilis et neces-
saria est, ac exinde fructuose disputandi 
contra Heterodoxos. Marullinak a szent 
Jánosrend commendátorának ajánlva). 

Petrik B i b l i o g r . 

Fuchs Ignácz, könyvnyomdatulajdo-
nos és hirlapiró, szül. 1829-ben Péter-
váradon ; a gymnasiumot Vinkovczán 
járta. Újvidéken nyomdát alapított és 
1857-ben Neusatzer Kreisblatt czímmel 
ottan az első német lapot indította meg 
(mely később Neusatzer Lokalblatt und 
Bacskaer Bote cz., majd Bacskaer Bote 

26. tv sajtó alá adatott 1894. febr. 10. 
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cz. járt és jelenleg Bács-Bodroger Presse 
cz. mint politikai hetilap jelenik meg) 
és haláláig szerkesztette. Német nevelés-
ben részesülvén, dicséretére válik, hogy 
németajkú létére is teljesen át volt hatva 
a magyarállameszmétől, melynek megerő-
södéseért, úgy lapjában, mint társadalmi 
s politikai téren, lankadatlanúl harczolt. 
Nagy része volt az egyleti társulás fontos 
kérdésének sikeres megoldása körül és a 
legtöbb újvidéki egylet alakításában tevé-
keny részt vett. Azon kevesek közé tar-
tozott. kik az Újvidékre nézve szomorú 
Miletics-korszakban a törvényhatósági 
életben nemcsak kitartással küzdöttek, ha-
nem a kisebbségben levó', német ajkú. 
de magyarul érző polgárság élén előké-
szítették a talajt, melyen ma már mint 
biztos alapon sikeresen működhetik a 
törvényhatóság. Meghalt 1877. szept. 24. 
Újvidéken. 

Z a n b a u e r Á g o s t s z ives k ö z l é s e . 

Fuchs János. ág. ev. lelkész, brassói 
származású, F. Márk marienburgi lelkész 
fia, tanult a brassói, majd a szepes-iglói 
gymnasiumban. végre a vittenbergai egye-
temen. Hazájába visszatérvén, 1657-ben 
gymnasiumi tanár lett Brassóban és 
1662-ben ág. ev. lelkész Vidombákon 
(Weidenbach), hol 1686. júl. 15. meghalt 
55. évében. — Munkái: 1. Juveni Prae-
eximio. . . Martino Albrichio Mediensi 
Transsilvano Supremam in Philosophia 
Lauream Wittebergae -dignissime adepto 
bene precatur. . . Wittebergae, 1652. — 
2. De constitutione Metaphysicae Diss. 
I. sub praes. M. Aegidii Strauchii d. 10. 
Aug. 1653. U. ott. — 3. Collegii Meta-
physici Disp. II. proponens Axiomata 
affectionis entis disjunctas partim pri-
marias, partim secundarias concernentia. 
Praes. M. Joanne Weissen. . . d. 18. Maii, 
U. ott. 1653. — 4. Exercitatio metaphy-
sica de ratione Entis in ordine ad infe-
riora, quam Ente entium annuente sub 
praes. M. Josiae Christoph. Neandri . . 
ad diem 25. Junii. U. ott, 1653. — 5. 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III, 

Exercitationum physicarum Disp. II. 
de causis corporis naturalis in genere et 
in specie de matéria. Praes. M. Joanne 
Frid. Tatinghoff. . . d. 23. Julii. U. ott, 
1653. — 6. Jehova feliciter concedente 
de Coelo. Ex Physicis praes. M. Job. 
Frid. Tatinghof. . . d. 23. Junii 1654. U. 
ott. — 7. Centuriae primae axiomatum 
sive Regularum philosophicarum Decas 
IX. Praes. M. Christophoro Graumülle-
ro. . . Febr. U. ott, 1654. (Ezen hat vita-
irat mellé Brassóban 1659-ben új czímla-
pot nyomatott: Fasciculus Disputationum 
Philosophicarum. quem Jehova feliciter 
concedente in electorali ad Albim Aca-
demia Wittebergensi florentissima, toto-
que orte celeberrima, consentiente tamen 
et permittente Amplissima Facultate Phi-
losophica publici academici exercitii gra-
tia placido dextre Philosophantium exa-
mini exposuit in Auditione Philosophorum 
A. C. 1653. et 1654.. — febr. 18. kelt. 
s a brassói biróhoz és tanácshoz intézett 
ajánlattal együtt.) 

Horányi M e m o r i a I . 740. 1. — Trausch. 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I. 385. 1. — Gross, K r o n -
s t ä d t e r D r u c k e 14. 1. — Szabó Károly, R é g i M. 
K ö n y v t á r I I . 254. 431. 1. ( T r a u s c h P á l n a k F . 
h a l á l á r a i r t n é m e t g y á s z v e r s e , K r o n s t a d t , 
1686.) 

Fuchs János. L Fukss János. 
Fuchs ( F a l u d i ) János, tanító, szül. 

1836. márcz. 10. Ágostyánban Komárom-
megyében, hol atyja alerdész volt ; 
1846-ban a kegyesrendiek tatai gymna-
siumába lépett, hol négy osztályt végzett; 
időközben atyja meghalt (1849.) és anyja 

; a tanítás költségeit tovább nem visel-
| hetvén, F. tanítógyakornoknak, majd ké-
sőbb segédtanítónak ment és egy évig 
Tolnán (Komáromm.), két évig Ó-Sző-
nyön, egyig Környén (Komáromm.) mű-
ködött ; ezalatt tanképesítő vizsgára ké-
szülte Környén Nogáll Károly későbbi 
győri kanonok könyvtárát használta. 
1856-ban tanképesítő vizsgát tett; az-
után Székesfejérvárt öt évig a Janny 
József főelemi mintatanító igazgatása 

27 
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alatt álló leányiskolában tanított. 1861-
ben pesti tanító lett s azóta, két évi 
megszakítással, midőn miniszteri hiva-
talnok volt. itt működik. — Tanügyi 
czikkeket irt 1861 óta a Tanodai La-
pokba, a Nép-nevelők Lapjába (1868. 
Pest városa népnevelés ügyéről, 1870. 
Pestalozzi Henrik élete és hatása. 1873. 
A házi feladatokról.) — Munkái : 1. Az 
általános földrajz elemei, különös te-
kintettel az osztrák-magyar birodalomra. 
Pest, 1865. (2. kiadás 1869., 5. k. 1872. 
U. ott, 7. k. 1873., 8. átdolg. k. 1875., 
ö. k. 1877., 10. átdolg. k. 1879. Bpest. 
Ugyanez németül. Pest. 1865.) — 2. 
Geschichte der Ungern von Johann 
Nogáll; nach der fünften Autlage über-
setzt. U. ott. 1866. — 3. Az egyetemes 
földirat elemei, különös tekintettel Ma-
gyarországra. U. ott, 1867. (8. kiadás. 
Bpest. 1875. Magyar és német nyelven. 
Pest, 1867). — 4. A magyar korona 
tartományai, az osztrák örökös tarto-
mányok, Európa s a többi földrészeknek 
földrajzi áttekintése. . . (Népiskolai Isme-
rettár I. 20. k. 1877., 22. k. 1877., 43. 
k. 1882., 48. k. 1883., 53. átdolg. k. 
1884. U. ott. Ugyanez németül. U. ott. 
1878. Ugyanez tótúl 1879. U. ott.) — 5. 
- L magyarok történetének fö vonalai 
dióhéjban... (Népiskolai Ism. II. 15. k. 
1877.. 20. k. 1881.. 23. k. 1883.. 39. k. 
1884. Ugyanez németül. U. ott. 1878. 
Magazin für Volksschulunterricht II.) — 
6. A természetrajz elemei. Pest, 1872. 
(Népisk. Ism. III., it. k. Bpest. 1876., 19. 
k. 1881., 21. k. 1883., 29. k. 1884. és 
1889. U. ott. Ugyanez németül. U. ott, 

1878.) — 7. A természettan elemei. A 
népiskolák felsőbb osztályainak haszná-
latára. Pest, 1870. (2. k. 1872. Népisk. 
Ism. IV., 3. k. 1877.. 4. jav. k. 1879., 
11. k. 1878.. 17. k. 1881.. 18. k. 1882. 
Bpest. Ugyanez németül 1878. és tótúl 
1879. U. ott.) — 8. Kereskedelmi irály -
tan, tekintettel hazai viszonyainkra. Ke-
reskedelmi és ipariskolák használatára. 

Bpest, 1874. — 9. Praktischer Lehr-
\ gang zur schnellen Erlernung der unga-
rischen Sprache. I. Curs. U ott, 1874. 

; — 10. Az egyszerű könyvvitel alapvo-
nalai ismétlőiskolák, valamint magán-
használatra is. U. ott, 1876. (Népisk. 
Ism. V. Ugyanez németül. U. ott, 1876.) 
— 11. Kereskedelmi levelezökönyv. Gya-
korlati utmutatás mindennemű üzleti fo-

I galmazványok szerkesztésére. Uj olcsó 
kiadás. U. ott. 1878. — 12. A polgári 
jogok és kötelességek, vagy rövid alkot-
mánytan. Népiskolák használatára. U. ott. 
1877. (Népisk. Ism. VI., 2. átdolg. k. Ii. 
ott, 1889.) — 13. Számvetési példatár. 
Fokozatos gyakorlatok az 1-től 100-ig 

i terjedő számkörben, a népiskola II. oszt. 
számára. U. ott, 1878 (2. kiadás 1881. 4. k. 
1883. 6. k. 1884.7. k. 1886. 8 k. 1887. U. ott. 
Népisk. Ism. VII.) —14. Számvetési példa-
tár 1-től 1000-ig terjedő számkörben és a 
vegyes számokkal való számolásban. A 
népisk. III. oszt. számára. U. ott, 1878. 
(2. k. 1881. 4. k. 1883. 5. k. 1885. 6. k. 
1886.7. k. 1887. 8. jav. k. 1888.U. ott.(Nép-

j isk. Ism. VIII.) — 15. Számvetési példa-
, tár 1000-en felüli számkörben, a vegyes 
számokkal s közönséges törtekkel való 
számolásban. A népiskola IV. oszt. szá-
mára. U. ott. 1878. (2. k. 1881. 4. k. 
1885. 5. k. 1886. 6. k. 1887. 7. jav. k. 
1^88. U. ott. Népisk. Ismerettár. IX.) — 
16. Számvetési példatár. Fokozatos gya-
korlatok a közönséges és tizedes törtek-
kel való számolásban a népisk. V. oszt. 
számára. U. ott. 1879. (Népisk. Ism. X. 
2. k. 1887.) — 17. Számvetési példatár. 
Folytatólagos gyakorlatok a közönséges 
és tizedes törtekkel való számolásban, 
tekintettel az olasz gyakorlatra, továbbá 
a hármasszabály, a kamatszámítás, össze-
tett hármasszabály, összetett kamatszá-
mítás. társaságszabály és vegyitéssza-
bályra nézve. A népiskola VI. oszt. szá-
mára. U. ott, 1879. (Népisk. Ism. XI. 2. k. 
1887. Ugyanez németől a II—VI. oszt. 

i számára. U.ott, 1879. 3 rész.) — 18. Vezér-
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könyv a számvetés tanílásához. a nép-
iskolák I. és II. oszt. számára. U. ott, 
1879. — 19. Vezérkönyv a számvetés 
tanításához a népiskolák III —VI oszt. 
számára. U. ott. 1879. — 20. Magyar 
ABC és olvasókönyv a népiskolák I. oszt. 
számára. U. ott. 1881. (Ism. Néptanítók 
Lapja 1880.) — 21. Magyar olvasókönyv 
nyelvtannal, jegyzetekkel és magyaráza-
zatokkal a népiskolák II. oszt. számára. 
TJ. ott, 1881. (2. jav. kiadás 1884., 3. jav. 
k. 1887., 4. k. 1892. TI. ott.) - - 22. Ma-
gyar olvasókönyv.. . a III. oszt. szá-
mára. Különös tekintettel a hazai tör-
ténet és alkotmánytanra. U. ott. 1881. 
(2. kiadás 1885.. 3. k. 1888. U. ott.) — 
23. Magyar olvasókönyv a IV. osztály 
•számára, ü. ott. 1881. (2. k. 1886. u. ott.) 
Mind a négyet Szép Józseffel együtt irta. 
— 24. Német ABC és olvasókönyv a 
népiskolák II. oszt. számára. U. ott. 1881. 
(3. jav. k. 1883.. 4. 1884.. 5. k. 1885., 
8. és 9. k. 1887.. 10. k. 1889.. 11. k. 
1893. U. ott.) — 25. Német olvasókönyv 
a III. oszt. számára. U. ott. 1881. (3. jav. 
k. 1884., 4. jav. k. 1886., 6. átdolg. k. 
1889. U. ott.) — 26. Ném,et olvasókönyv 
a IV. oszt. számára. Különös tekintettel 
a hazai történet és alkotmánytanra. U. 
ott, 1881. (3. jav. k. 1884.. 4. jav. k. 
1887.. 5. átdolg. k. 1889. U. ott.) — 
27. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv. 
A népiskolák II—IV. oszt. számára U. ott, 
1882. 3 rész. (Népisk. Ism. XII—XIV., 
2. átdolg. k. 1890. U. ott.) — 28. Föld-
rajz a népiskolák 111. oszt. számára. Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kunmegye U. ott, 1882. — 
29. Földrajz a népiskolák IV-dik oszt. 
számára. Magyarország, a szomszéd or-
szágok. Európa többi államai, a többi 
földrészek a legáltalánosabb körvonalak-
ban. U. ott, 1882. (2. átdolg. k. U. ott. 
1889.) — 30. Földrajz a népiskolák V. 
és VI. oszt. számára. A magyar biroda-
lom. az osztrák császárság, továbbá Európa 
a lehető legáltalánosabb vonásokban, és 
a többi földrészeknek rövid vázlata, a 

földgömb ismertetése, végre a mathema-
tikai földrajz elemei. U. ott, 1883. (2. jav. 
k. U. ott, 1889.) — 31. Számvetési gya-
korlókönyv. A vidéki városok és más 
községek iskoláinak szükségletére. U. ott, 
1884. (II—IV. oszt. számára. 3 füzet. I. f. 
2. jav. kiadás 1889., II. f. 2. jav. k. 1887.. 
3. jav. k. 1889. III. f. 2. jav. k. 1889. 
U. ott.) — 32. Segédkönyv az első nyelv-
gyakorló és olvasókönyvhöz. U. ott. 1884. 
— 33. Magyarok története kapcsolatban 
a világtörténelem legfőbb vonásaival. A 
népiskolák V. és VI. oszt. számára. TJ. 
ott, 1891. — 34. Természetrajz a nép-
iskolák V. és VI. oszt. számára. U. ott, 
1891. — Nevét 1882-től Faludi (Fucbs) 

i Jánosnak, legújabban Faludi Jánosnak 
irja. 

Szinnyei Könyvésze te . — Petrik K ö n y v é -
szete. — Tipray Könyvésze te 1876—79. — 
M. Könyvészet 1876—1S92. — Horváth Ignácz 
Könyvésze t e 1880—91. és önéle t ra jz i a d a t o k . 
Fuchs János Miksa, mérnök és a 

magyar-óvári gazdasági akadémia tanára, 
szül. 1834-ben Ostrauban Morvaország-
ban: előbb az osztrák állami vasuttársa-

! ságnál Oraviczabányán mint másodfőnök 
volt alkalmazva; 1869. nov. 19-től 1873. 
febr. végéig a magyar-óvári m. kir. gaz-
dasági tanintézetben a mérnöki tudomá-
nyok rendes tanára s a gazdasági tan-
intézettel kapcsolatos gazdasági eszköz-
és gépkisérleti állomás jelentéstevő míí-
tani tagja volt. Innét Bécsbe ment. mint 
az Alpine Montan-Gesellschaft vezértit-
kára, s ez állásában jelenleg is működik. 
— Czikkeket irt különösen a mezei gaz-
dasági eszközökről és gépekről a Gazda-

! sági Lapokba (1870—72), a Wochenblatt 
für Land- und Forstwirthe-ba (1870— 
72.) a Gyakorlati Mezőgazdába (1872.) 
— Munkái: 1. Lehrbuch der reinen 
Elementar-Mathematik zum Gebrauche 
als Leitfaden zu Vorlesungen an land-
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten 
sowie zum Selbststudium. I. Theil. Arith-
metik und Algebra. Ung.-Altenburg, 1871. 
(A II. rész nem jelent meg). — 2. Be-
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richte der Versuchstation für landwirt-
schaftliche Geräthe und Maschinen, an 
der k. ung. landwirtsch. Lehr-Anstalt in 
Ung.-Altenburg. Jahrgang 1870. Ung-
Altenburg, 1871. Jahrg. 1871. Wien, 1872. j 
(Magyarul is megjelent, de nem a szerző j 
fordításában, a ki magyarul nem tud.) j 

Szinnyei Könyvésze te és Bálás Á r p á d n a k , a 
m. -óvár i gazdaság i a k a d é m i a i g a z g a t ó j á n a k 
szives közlése . 
Fuchs János Sámuel, ág. ev. lelkész, 

egy régi lőcsei nemes család ivadéka, 
szül. 1770. okt. 16. Lőcsén Szepesmegyé-
ben; tanulmányait ugyanott, Debreczen-
ben és Jenában (1790. téli félévtől) vé-
gezte; 1792-ben, midőn visszatért hazá-
jába, egy nemes család fiai mellett, kik 
Kézsmárkon tanultak, magántanító s ne-
velő lett. 1796-ban a lőcsei protestáns 
ifjak nevelőintézetének fölállításánál köz-
reműködött és egyszersmind ugyanott az 
ág. ev. gymnasiumban a bölcselet s ma-
thematika tanára volt. 1809-ben kézs-
márki lelkész, 1813-ban Lembergben lel-
kész és superintendens lett. hol 1817. 
jan. 25. meghalt. — Czikkeket irt a pesti 
Patriot. Wochenblattba (1804. Über den 
Safranbau, als einen in Ungarn noch 
beinahe gar nicht benutzten Erwerbszweig, 
Aufforderung zur Errichtung von Scheu-
nen sat.), a Genersich János, Alfréd és 
Wilhelmine Lesebuchjaiba (Bécs. 1811. 
és 1812. és más tudományos folyóira-
tokba s gyűjteményes munkába. — Mun-
kái : 1. Institutiönes logicae usibus scho-
lasticae juventutis accomodatae. Leutso-
viae, 1800. — 2. Elementa juris naturae. 
U. ott, 1803. — 3. Romanorum scriptorum 
specialiter Livii assiduam lectionem com-
mendat. U. ott, 1807. — 4. Rede, am 
Grabe des wei land . . . Herrn Andreas 
Ujházy Erbherrn zu Budamér. Gehal-
ten zu Lemberg den 29. Mai 1813. 
Kaschau, 1826. — 5. Schulordnung für 
die evang. Schulen zu Käsmark. . . és 
több kisebb munka. 

Zeitschrift von und für Ungern I I I . 1803. 
382. 1. — Allg. Literatur Zeitung, H a l l e u n d 

L e i p z i g , 1818. I . 823. 1. — Tudom. Gyűjt. 
1817. I I . 174. 1. — Oesterr. .Vational-Encyclo-
pädie . Wien , 1835. II . 239. 1. — Philos. Pálya-
munkák I . 1835. 120. 137. 1. — Petrik B i b l i o g r . . 
és u n o k á j á n a k F u c h s Ká ro lynak szives köz-
lése. 

Fuchs Károly, gymnasiumi tanár, F. 
Albert tanár fia,szül. 1851.jun. Ö.Pozsony-
ban, hol a gymnasiumot végezte, mire a ta-
nári pályára készült; Bécsben (1869—74.) 
hallgatta a mathematikát és physikát. Haza-
térvén előbb a budapesti tanárképző gya-
korló gymnasiumánál működött 1874-tőí 
1876-ig ; azután a soproni városi leány-
iskolánál nyert alkalmazást, honnét 1886-
ban Pozsonyba s 1891-ben Pancsovára 
helyeztetett át. — Czikkei 1883-tól kezdve 
a müncheni Repertórium der Physik-ben : 
Über Verdampfung. Über die Bückwirkung 
der Flutbewegung auf den Mond, Über 
den Zusammenhang von Oberflächen-
spannung, Oberflächendichte und ober-
flächlicher Wärmeentwicklung, Über den 
Einfluss der Flut auf die Bewegung des 
Flutträgers und des Fluterzeugers. Über 
die Mischungsschicht zweier Flüssigkeiten. 
Über Liebreichs todten Raum und das 
Glühn des Platins in Alkoholdämpfen. 
Beitrag zur Theorie der Crystallisation, 
Über den Einfluss der Capillaritäts-Con-
tanten auf chemische Prozesse, Schein-
anziehungen und Scheinablassungen zwi-
schen suspendirten Theilen, Über die 
Bewegung suspendirter Tbeilchen in der 
Mischungsschicht zweier Flüssigkeiten, 
Randwinkel und Kantenwinkel. Strömun-
gen durch Capillaritaetskräfte, Ein neues 
Element der Verclampfungswärme, Die 
Molekularkräfte in der Endesmose, Über 
Verflüssigung bei der kritischen Tempe-
ratur. Über den Einfluss der Schwere 
auf die Mischung zweier Flüssigkeiten. 
Das Pendel als Wage. Über theilweise-
Miscbungen, Das Zerfallen freier Flüssig-
keitsfäden, Schwellenthermometer, Über 
den osmotischen Druck, Über die Stabili-
tät von Flüssigkeitshäutchen; a Zeitschrift 
des Ingenieur und Architectenvereins-ben: 
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Über Centrifugalregulatoren; a berlini 
Zeitschrift für den physikalischen und 
•chemischen Unlerricht-ben : Zusammen-
setzung von Drehungen. Die Linsen-
formel. Die Barometerformel. Die Zei-
genwelle ; a Widemann Annalen der Phy-
sik und Chemie-jében: Über den Rand-
winkel einander berührender Flüssigkeiten 
-és a Beiblätter szaktudósítója, több czik-
kei; a Stuttgarti Cosmosban: Mikromecha-
nische Skizzen, Titus Lucretius Carus. 
Riesen und Zwerge, Die Wärmebewegun-
gen gravitirender Moleküle sat.; a Hum-
boldtban ; Über das Gleichgewicht. . . 
Verbreitung der Thiere sat.: a Natúrban • 
Vogelflug und Bumeráng ; a bécsi tudom, 
akadémia kiadványaiban : Über die Ober-
flächenspannung einer Flüssigkeit mit 
kugelförmiger Oberfläche, Direc'e Ab-
leitung einiger Capillaritätsfunctionen. 
Über die Entstehung organischer Cvlinder-
gebilde ; a berlini Zeitschrift des electro-
technischen Vereins-ben : Electrischer 
"Strömungsmesser. Control-Uhr. Pendel-
Auslösung ; a berlini Zeitschrift für Luft-
schi ffahrtban: Zur Theorie des Fluges; 
-az Oedenburger Botéban : Meine Urgross-
mutter, ein Culturbild aus Oedenburgs 
Vergangenheit, Flamme und Rose, die 
Symbole des Lebens, culturgeschichtliche 
Studie, Dr. Martin Luther, zur 4L0 jähri-
gen Feier seiner Geburt; az Unsere Flora-
b a n : Die electrotecbnische Ausstellung 
in Wien. Lehrervereine; a pozsonyi Grenz-
boteban : Religion und Wissenschaft; a. 
m. tudom, akadémia Értesítőjében (1886. 
Adalékok a hajcsövesség elméletéhez, 1889. 
A hajcsövesség állandóinak befolyásáról 
a vegyfolyamatokra), a pozsonyi m. kir. 
állami felsőbb leányiskola Értesítőjében 
(1889. A természettani szertár), a Ma-
them. és Physika! Lapokban (1892. Az 
•elektromos számoló gépről sat.) 

Néptanítók Lapja 1891. 585. 1. é s ö n é l e t r a j z i 
ada tok . 

Fuchs Márk, ág. ev. lelkész, F. Miklós 
szász-hermányi (Honigberg) lelkész fia. 

szül. 1557-ben Brassóban; miután az 
ottani gvmnasiumban és Németország kü-
lönböző egyetemein ismereteket gyűjtött, 
1582-ben Brassóban mint nyilvános tanitó 
alkalmaztatott; négy évig mint a gym-
nasium lectora s négy évig mint a nagy-
templom prédikátora szolgált. 1590-ben 
Szász-Hermányba hivatott meg lelkész-
nek. Forgátsch Mihály és Benkner János 
ajánlására megismerkedvén Cyrillus pat-
riarchával, ezzel a szentek segítségül 
hívása felől írásban vitatkozott. Meghalt 
mint a bárczasági káptalan seniora 1619. 
ápr. 12. — Kézirati munkája: Notatio 
historica rerum gestarum in Hungaria 
et Transsilvania. . . ab anno Christi 1586 
uscjue ad haec nostra tempóra (1618-ig). 
Kiadta Trausch József a Chronicon Fuch-
sio-Lupino-Oltardinum . . . Coronae, 1847. 
cz. munkának I. kötete 80—217. és 
227—293. lapjain. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 386. 1. — 
Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 30. 1. 

Fuchs Mátyás, orvosdoktor, soproni 
származású. — Munkája: Dissertatio 

! inaug. medica de sudore et signo. Budae, 
! 1778. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fuchs Miksa Viktor, orvosdoktor, cs. 
kir. katonai törzsorvos. — Munkái: 1. Die 
Dermo-Pneumo-Tetanus. Eine Auffas-
sung der von wuthkranken Thieren aus-
gehenden Hydrophobie des Menschen, die 
ein in der Durchführung bewährtes Prin-
cip ihrer Begegnung und Heilung in sich 
trägt, wie auch die Vorurtheile berichtigt, 
die bis nun die Heil- und Rathlosigkeit, 
in dieser Krankheit verschuldet haben. 

: Einem langjährigen Verkehr mit den 
Drangsalen dieser Krankheit entnommen. 
Hermannstadt, 1867. — 2. Die Wuth-
krankheit der Thiere in ihrer Beziehung 
zum Menschen. U. ott, 1868. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fuchs Pál. reáliskolai tanár. szül. 1834. 
! decz. 10. Sérczen Sopronmegyében, hol 
atyja népiskolai tanító volt, ki őt melles-
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leg a földrajzban, latin nyelvben és zené-1 
ben is oktatla; ezután a kis-martoni ! 
felsőbb népiskolát látogatta, hol különö-
sen a zenében és összhangzattanban nyert 
bővebb kiképzést. Az 1847/8 tanévben 
hajlama ellenére a papi pályára kellett 
előkészülnie s e czélból a soproni gym-
nasiumban tanult. 1848-ban azonban az 
iskolát bezárták és ő a szülői házhoz 
vonult. 1850 elején a bécs-újhelyi reál-; 
iskolába ment, hol az 1. és 2. évfolva- j 
mot végezte; ezután a tanári pályára 
készülvén, 1852—54-ben a bécsi Szt.-Anna 
tanintézettel kapcsolatos két évi népiskolai 
tanítóképző tanfolyamot bevégezte s ok-
levelet nyert; szorgalmasan látogatta a I 
bécsi polytechnikumon ünnep s vasárna-
pokon tartatni szokott népszerű előadáso-
kat és itt a mennyiségtani, mértani, ter-
mészettani, erőműtanisgéptani szakokban 
tett előmenetelt. 1854. októbertől 1855 
végéig mint kisegítő tanár nyert alkal-
mazást a Szent-Anna iskolánál; 1855. 
novemberétől a bécsi Bauernmarkt reál-
iskolánál működött és tanári vizsgálatot 
tett. 1853-ban a pécsi alreáliskolához 
neveztetett ki rendes tanárrá; 1862-től 
1870-ig a soproni kath. alreáliskolában 
a mennyiség- és természettan tanára volt; 
1870-ben azon intézet, főreál iskolává ki-
bővíttetvén, igazgatója lett; 1872-ben csa-
ládi viszonyai miatt a pécsi állami főreál-
iskolához mennyiségtan tanárának vissza-
ment. Meghalt 1876. ápr. 27. Pécsett. — 
Czikke az Országos Középtanodai Tanár-
egylet Közlönyében (1873—74. Kérdemé-
nyek a mennyiségtani természettanból); 
programmértekezése a pécsi főreáliskola 
Értesítőjében (1859. Einiges über Rabatt 
und Terminrechnung, 1860. Über Kons-
truction und Berechnung der Seiten regu-
lärer Chordenpolygonen, 1862. Az egye-
nes-csonka vagy rövidített kúp alaplap-
jaival egyenközűleg haladó síkokkal való 
osztása, 1875. A kerülékes szegvény-
rendszer, valamint az ebben foglalt külön-
leges szegvényrendszerek leglényegesebb 

tulajdonságainak megfejtése), a soproni 
főreáliskola Értesítőjében (1869. Adalék 
az erőműtani munka s hő közötti rokon-
ság tanához, 1870. Hogyan lehet föld-
tekénk középső és tetszés szerint választott 
mindegyik pontja tömegének sűrűségét 
meghatározni ?). 

Pécsi m. kir. állami föreáltanoda Értesítőé nye 
1876. 19. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Fuchs Rudolf, kereskedő, F. János Sá-
muel ág. ev. lelkésznek unokaöcscse, a 
40-es években alapítója s társtulajdonosa 
volt az első magyar dohány-és szivargyár-
nak. mely 1850-ig a dohánvmonopolium 
behozataláig fennállott. Azután termény-
kereskedésre adta magát; szakszerű is-
mereteivel és szolid üzleti elveivel jó 
hírnévre és tekintélyes vagyonra tett 
szert. A 60-as években több kiváló ke-
reskedelmi intézet megalapításában volt 
része; egyik alapítója és sokáig igazgatója 
volt az első magyar általános biztosító 
társaságnak, később a magyar általános 
hitelbanknak, melynek igazgató tanácsosa 
s 1892-ig alelnöke volt. Sokáig volt igaz-
gatója a pesti hengermalom-részvény-
társaságnak és a legutóbbi időkig az al-
föld-fiumei vasútnak. Áldásos működést 

. fejtett ki a budapesti német evang. egy-
házkerület kebelében; sokáig volt tagja 
a budapesti ipar- és kereskedelmi kamará-
nak. Meghalt 1892. nov. 22. Budapesten 
84 éves korában. — Élete utolsó éveiben 
a szakirodalommal is foglalkozott. Élénk 
levélváltása volt több hires közgazdasági 
íróval, többek közt az amerikai Careyvel 
is. A hírlapirodalomban is működött, 
különösen a Pester Lloydnak volt munka-
társa s határozottan a védvámos rendszer 
hívének vallotta magát. — Munkája : 
Rechnung über den allgemeinen Kirchen-
fond für das Jahr 1854. (der evang. Ge-
meinde A. B. in Pest). Pest, 1855. 

Egyetértés 1892. 325. SZ. — Pester Lloyd 1892» 

268. s z . ( e s t i k i a d á s ) . 

Fuchs (Kador) Sándor L. Kador 
I (Fuchs) Sándor. 
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Fuchs Tamás L. Füssy Tamás. 
Fuchs Tivadar, a bécsi cs. és kir. 

udvari természetrajzi múzeum osztály-
igazgatója, F. Albert tanár fia. szül. 1843-
ban Eperjesen; a gymnasiumot Pozsony-
ban végezte. Bécsben az orvosi pályára 
készült, azonban Grailich és Suess bizta-
tására 1863-ban a bécsi cs. és kir. Hof-
Mineralienkabinetbe lépett; később a cs. 
és kir. természetrajzi Hofmuzeum geolo-
giai s palaeontologiai osztályának igazga-
tója s nem sokára a bécsi akadémiának 
is tagja lett. — Czikkei többnyire a bécsi 
akadémia kiadványaiban jelentek meg 
és a Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-
anstalt köteteiben (1868. Die Tertiärbil-
dung von Goys und Breitenbrunn am 
Neusiedler-See, 1870. Die Fauna der Con-
gerienschichten von Tihany und Kúp in 
Ungarn sat)., a Budapesti Szemlében 
(1879. A régi germánok mint államala-
pítók), a Természetrajzi Füzetekben (1881. 
A természethistóriai rendszer és a Dar-
vinismus). 

Öcscsének F u c h s K á r o l y n a k szives köz-
lése. 

Fuchs Vilmos, vegyi doktor, bánya-
tanácsos, F. János Sámuel fia, szül. 
1802-ben Lőcsén, a gymnasiumot ugyanott 
Lumnitzer alatt és Lembergben járta. 
Atyja halála után (1817) anyja nyolcz 
gyermekével visszatért Lőcsére. F. 1819-
ben gyógyszerészsegéd lett és 1826-ban 
gyógyszerészetet hallgatott Bécsben. Kü-
lönösen a füvészetet és vegytant kedvelte I 
s 1829. jan. 17. vegytani doktor lett. 
Dissertatiója a brennbergi barnakőszén 
vegyelemezése volt. Jaquin Frigyes báró ; 
názának rendes látogatója volt és dr. 
Kralovaszky Lászlóval együtt kiadta a i 
Flora Schneebergensist, melyből öt füzet 
jelent meg. 1833-ban a bányászatra adta 
magát és a selmeczi bányász akadémiát 
látogatta ; azután Szomolnokon és 1834. 
végén Agordóban (Tyrol) mint kémlő műkö-
dött.1836 jul. Szászkabányán bányamester 
le t t ; 1838. Szomolnokra ment bányaigaz-

gatónak és azon év aug. visszatért Agor-
dóba. 1844-ben Selmeczbányán főbánya-
igazgató és bányatanácsos lett. 1848-49-
ben a magyar minisztériumban a magyar 
kohászati s pénzügyi osztály elnöke volt 
és a minisztériumot Debreczenbe is kö-
vette. A szabadságharcz után 1851. szept. 
a szerb kormány az ottani bányászat 
vezetését bizta reá. Meghalt 1853. jan. 28. 
Belgrádban. 1848. jun. 26. a bécsi tudom, 
akadémia levelező tagjai sorába válasz-
totta. — Czikkei a bécsi akadémia 
Sitzungsberichtejében (1850. Über einige 
wenig bekannte metallurgische Erschei-
nungen, Geschichte des ung. Hütten-
wesens). — Munkái: 1. Friedrich Mohs, 
ein biographischer Versuch. Wien. 1843. 
— 2. Ueber den Einftuss der Gestalt 
des Terrains auf die Resultate barometri-
scher und trigonometrischer Höhenmes-
sung der geogr. Lage eines Punktes auf 
der Oberfläche der Erde. Wien, 1843. — 
3. Die Venetianer Alpen. Ein Beitrag 
zur Kenntniss der Hochgebirge. Mit einer 
geogr. Karte und Gebirgsprofilen in 18 
Tafeln. Solothurn und Wien, 1844. — 
4. Beiträge zur Lehre von Erzlagerstätten 
mit besonderer Berücksichtigung der ös-
terreichischen Monarchie. Mit 3 Kupfer-
tafeln. U. ott, 1846. — 5. Einige Be-
merkungen über die Lagerungsverhält-
nisse der Venetianer Alpen. U. ott. 1851. 
(Különnyomat az 1850. Sitzungsberichtek-
ből). — A szerb bányatörvény is az ő 
műve. — Kéziratban : Bericht über die 
geognostischen Verhältnisse der Alpen-
gegend von Agordo és Darstellung des 
Berg- und Hüttenwesens in Agordo (a 
bányászati könyvtárban) és befejezetlen 
maradt: Geschichtliche Darstellung des 
ungarischen Hüttenwesens cz. munkája. 

Almanach der ka is . A k a d e m i e der Wissen-
scha f t en . Wien , 1854. 126. 1. — Selmeczbányai 
emlékkönyv 1871. 148. 1. — Természetűid. Köz-
löny 1871. 452. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e é u 
unokaöcscsének , F u c h s K á r o l y n a k szives 
közlése. 
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Fuchshofier Damian. L. Fuxhoffer i 
Damian. 

Fugger Károly, ievélkihordó Komá-
romban. — Munkája: Kleinigkeiten zum 
neuen Jahr 1829. den geehrten Gönnern. 
Komorn. (Költemények, adomák és postai 
szabályok). 

Petrik Bibl iogr . 

Fuhrmann Pál. kézsmárki származású 
s ugyanott városi tanácsos volt. — Mun-
kája : Perenne honoris monumentum 
quod dno Adamo Podkonitzky die nomini 
suo sacra XXIV. Decembris feliciter re-
currente inclyta classis primae stúdiósa 
juventus per P. F. impensis communibus 
exstruere voluit. . . Leutschoviae. 1786. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r Unge rn VI. 1804. 
250. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Fuker íFucker) András, kereskedő, 
eperjesi származású, hol atyja F. Márton, 
gazdag kereskedő volt, ki ág. ev. vallása 
miatt üldöztetvén vagyonát elvesztette. F. 
1717-ben Jenában tanult jogot és mathema-
tikát; hazájába visszatérvén, borkereske-
désből élt. Meghalt 1751-ben Eperjesen. — 
Munkái: 1. ComitatusSarosiensistabula. 
Eperiesini. 1733. — 2. Montium viti-
ferorum. Tokaiensis, Tarczal. Tálya, Mád 
et reliquorum nec non regionis vicinae 
geographica repraesentatio. U. ott, 1749. 
— Kéziratban: Tokainum illustratum 
1751 (a m. n. múzeumban kivonatos 
másolat nagyobb munkájából; végén élet-
rajza németül). Másik kéziratát Topogra-
phisch-historische Beschreibung der Stadt 
Eperjes, unokaöcscse, ki orosz ezredes 
volt, magával vitte Oroszországba, előbb 
azonban egy másik unokaöcscselemásolta 
s ezt Sinckenthaler Pál iglói aljegyző 
latinra fordította. 

Petrik Bibl iogr . — Mokos, Magya r t anu lók 
a .jenai egyetemen 39. 1. 

Fuker András, orvosdoktor, szemész, 
gnezdai szepesmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
influxu lucis chemico-physiologico. Pes-
tini. 1837. 

Eupp, Beszéd 157. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Fuker Frigyes Jakab, orvosdoktor, 
szül. 1749-ben Kassán, hol a gymnasiu-
mot végezte, mire az orvosi tudományo-
kat a nagyszombati egyetemen hallgatta s 
1773-ban orvosdoktor lett; azután mint 
gyakorló orvos szülővárosában és Tályán 
működött 1805 ig, midőn egy utazás al-
kalmával a megfagyás áldozata lett. — 
Több humorisztikus czikket irt Lübeck. 
Patriot. Wochenblattjába és Miscellenjeibe. 
— Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica. 
Generalia medicinae. Tyrnaviae, 1773. 
(Censurai kézirata a budapesti egyetemi 
könyvtárban). — 2. De salubritate et 
morbis Hungáriáé schediasma. Lipsiae, 
1777. — 3. Klagelied von einem Ungarn 
auf den Tod seiner grossen und guten 
Königin M. Theresia. Wien. 1780. — 
4. Was Pius VI. in Wien gemacht ? 
Eine Anfrage aus der Provinz. Wien, 
1782. — 5. Versuch einer Beschreibung 
des Tokayer Gebürges. Wien, 1790. (2. 
kiadása : Beschreibung des Tokayer Ge-
birges, nebst Belehrung wie bei der dor-
tigen Weinlese verfahren wird, und wie 
man durch den Handel mit dem unver-
fälschten Tokayer Weine ein reicher Mann 
werden könne. U. ott, 1801. 3. kiadás: 
Geographische und naturhistorische Schil-
derung des Tokayer Gebirges. . . U. ott. 
1833.) — 6. Principia adornando syste-
mati rationis rei litterariae deservitura. 
Pestini. 1791. (F I. F.) — 7. Kranken-
geschichten und Kurarten. 1. Heft. 
Kaschau, 1800. (Több nem jelent meg.) 

Horányi M e m o r i a I . 740. 1. — Oesterreichische 
Nat iona l Encyc lopäd ie II . 251. 1. — Szinnyei 
Könyvésze te . — Ballagi Géza, Pol i t ika i I ro -
d a l m u n k fi09. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Fuker Mihály, orvosdoktor és szülész-
mester, gnezdai. szepesmegyei származású. 
— Munkája: Disputationes nonnullae 
circa hypochondriam. Pestini, 1833. 

Szinnyei Könyvésze t e . 

Fuksz Emil. L. Fuchs Emil. 
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Fuksz János, bosnai kanonok. — 
Munkája: Dicsőséges szent Istvánnak. .. 
szentül hada- s adakozó keze. Bécs, 1787. 

Uj M. Sión 1884. 675. 1. — Zalka L á s z l ó . 
Győri p a p n e v e l ő in tézet k ö n y v t á r á n a k Czím-
j e g y z é k e 241. 1. 

Fuld Keresztély, a cs. és kir. osztrák 
Kreditanstalt fiókintézetének hivatalnoka 
Brassóban. — Munkája: Handels- und 
Industrie- Verhältnisse Siebenbürgens. 
Kronstadt, 1857. 

Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 72. 1. 

Funk András, ág. ev. lelkész, nagy-
szebeni származású; 1747-től a jenai 
egyetemen tanult; azután prédikátor volt 
Nagyszebenben. 1764. jun. 17-től Nep-
pendorfban, 1778. jul. 1. óta berethalmi 
lelkész és superintendens. Meghalt 1791. 
decz. 23. 65 éves korában. — Munkája: 
Rede über Römer 11 bei der zu Birthelm 
im Jahr 1789. den 12. Oktober an dem 
Wohledlen und Wohlgelahrten Herrn 
Martin Kuhn, vormaligen ansehnlichen 
jüdischen Rabbiner, vollzogenen öffentli-
chen Tauf-Faierlichkeit. gehalten und auf 
besondere Veranlassung gegeben. Her-
mannstadt. — Kéziratban: Maria The-
resia die Grosse, dies- und jenseit des 
Grabes. Trauerrede, gehalten am 7. Ja-
nuar 1781. (a báró Bruckenthal Sámuel-
féle könyvtárban). — Az erdélyi ág. ev. 
liturgia javításán is dolgozott, melynek 
bevégzését azonban nem élte meg. 

Siebenb. Quartalschrift I I . 1791. 35. 313. 1. 
— Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i c o n I . 389. 1. 

Funk Gyula, budai polgár és szőllős-
gazda. — Czikkei a pesti Wochenblatt 
für Land- undForstwissenschaftban(1871 
Skizzen über den gegenwärtigen Stand 
der Schafzucht in Deutschland, 1874. 
Viehzucht und Darvinismus, Eine neue 
Ouelle zur Hebung der ungarische * Schaf-
zucht). — Munkája : Weinbau von Ofen 
und dessen Umgebung. Ein Beitrag zur 
Hebung und Förderung der Cultur des 
Weinstockes. Pest, 1868. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Funták Cosmas, bolgár provincziabeli 
szent Ferencz rendi szerzetes, vingai 
káplán és egyházi szónok. — Munkái: 
1. Onomasticon adm. rev. patri Gab-
rieli Gyurma, provinciáé Bulgáriáé et 
Valachiae ministro Provinciali, oblatum 
a patribus Vingensibus die 24. Mártii 
1834. Temesvarini. — 2. Kljucs nebeski. 
Arad, 1834. (Mennyei kulcs, azaz : Isten 
előtt kedves énekek és imádságok, bol-
gár nyelven.) 

Toldy B i b l i o g r a p h i á j a . (Tud . T á r V I I . 1835. 
210. 1 . ) — Petrik B ib l . 

Furdek Kelemen, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, 1829-ben Váczon gymnasiumi 
tanár és hitszónok, 1842—43-ban gym-
nasiumi igazgató és könyvtárnok volt 
Szabadkán Bácsmegyében. — Munkái: 
1. Beszéd, melyet fels. Ferencz császár-
nak születése napján 1819. Mária There-
sia várossának deák oskolabéli ifjúságá-
hoz mondott. Szeged 1819. — 2. Ode 
honoribus rev. dni Josephi Bán, abbatis 
B. M. V. de curru juxta fluvium Kőrös, 
parochi Gvöngyösiensis. . . dum archidia-
conus V, districtus Patensis denomina-
retur in tesseram venerationis a juventute 
regii gymnasii Gyöngyösiensis, anno 1829. 
devote oblata. Vacii. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus 1842. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Furiakovics János Ernő, sebészdok-
tor, szemész- és szülészmester, karloviczi 
szerémmegyei szármzású. — Munkája. 
Dispositio in morbos ex diversitate sexus. 
Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1838. 

Rupp, B e s z é d 160. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete . 
Furlani János András (felsenbergi), 

bölcseleti s orvosdoktor, Sopron város 
tiszti főorvosa. — Munkája: Collocutio-
nes de novis Rakosiensium thermis. 
Examen physico medicum. Sopronii, 1738. 
(Latin verses ajánlással gróf Eszterházi 
János helytartósági tanácsoshoz), 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Furmann ( F u h r m a n n ) János, ág . 
ev. lelkész, beszterczei származású ; Vit-
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tenbergában és Jenában (1690) tanult; 
1707-ben Olaszfaluban (Wallendorf), 1710. 
Zsolnán (Senndorf), 1714. Szent-Györgyön 
és 1717-ben Nagy-Demeteren (Metters-
dorf) volt lelkész. Meghalt 1720-ban. — 
Munkái : 1. Suhjectum Philosophiae 
morális, generali triade positionum ex-
positum. Praeside Joh. Deutschmann. 
Wittebergae, 1690. — 2. De Daemono-
logia recentiorum Auctorum falsa, praes. 
Nathan Falk d. 1. Octobr. 1692. U. ott. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 389. 1. — 
Voltos, Magyarország i Tanu lók a J e n a i E g y e -
temen 30. 1. 
Fusz János, zeneszerző, szül. 1777-ben 

Tolnán ; miután iskoláit elvégezte, nevelő 
volt Fehérmegyében, hol az isteni tisz-
telet alkalmával a templomi zenét is 
vezette; innét Pozsonyba ment zene-
mesternek ; az itteni német színpadon 
Pvramus és Thisbe cz. duodramáját elő-
adták. Azután Bécsbe került, hol Alb-
rechtsbergertől további kiképeztetést nyert 
a zenében, Haydn pedig pártfogolta; 
innét ismét Pozsonyba hívták meg kar-
mesternek ; végre visszatért Bécsbe, hol 
folytatta a zene terén működését 1819. 
márcz. 9. 42. évében Budán történt halá-
láig. — A lipcsei Musik Zeitungnak 1810-
től munkatársa volt; itten ismertette a 
hazai tánczokat és népdalokat. Több 
operettet, duo- és melodrámát (Watwort, 
Isaak, Judith, Jakob und Rachel, Pvra-
mus és Thisbe. Romulus és Remus) 
szerzett és Schiller Messinai arájához 
nyitányt irt. 

lud. Gyűjt. 1818. I I I . 112. 1819. I I I . 118. 1. 
— Alig. Deutsche Biographie VII I . 252. 1. 
(Kür schne r József) . 

Fusz Károly Adolf, ág. ev. lelkész, j 
F. Keresztély lelkész fia, szül. 1817. okt. i 
29. Nagy-Szebenben, hol a gymnasiumot 
18%-ben végezte; Azután Berlinben theo- ! 
logiát tanult, egyszersmind a gymnasiumi 
tanárságra is készült: itten Knuth tanár 
megkedveltette vele a természettudományt; 
midőn 18ö7-ben hazájába visszatért, bátyja 
F. Mihály vezetése mellett, ki jeles füvész 

volt. folytatta természetrajzi tanulmányait. 
1816. decz. a nagy-szebeni Bruckenthal -
könyvtárnál mint segéd alkalmaztatott, 
egyúttal az ottani ág. ev. gymnasium-
ban a természettant és később, mint 
conrector (1865 végéig) a természetrajzot 
is tanította. 1849. máj. néhány barátjá-
val együtt megalapította az erdélyi termé-
szettudományi társulatot, melynek előbb 
titkára, majd több évig elnöke volt. Ki-
válólag Erdély rovarfajainak összegyűjté-
sével foglalkozott és ezen czélból számos 
utazást tett Erdély különböző részében és 
a külfölddel is összeköttetésbe lépett. 
1866 elején Holczmányba (Holzmengen) 
választották meg papnak; azonban még 
azon év aug. 26. városi lelkész lett 
Nagy-Szebenben, hol 1874. jul. 1. meg-
halt. A bécsi zool.-botanikai, a stettini 
entomologiai, a regensburgi zoologiai, a 
hallei természettudományi társulatok tag-
jaik sorába választották; 1850-től az 
erdélyi honismertető társulatnak is vá-
lasztmányi tagja volt. — Természetrajzi 
czikkei nagyobbrészt a nagyszebeni Ver-
handlungen und Mittheilungen des sieben-
bürgischen Vereins für Naturwissenschaf-
ten-ben jelentek meg (1850—1876), a 
nagyszebeni ág. ev. gymnasium Prog-
rammjában (1857 és 58. Die Käfer Sieben-
bürgens), az Archiv des Vereins für 
Siebenb. Landeskundeban (Uj folyam I. 
1853. Bericht über eine Excursion in 
den Gebirgen von Tihutza bis Borszék, 
IV. 1860. Die Schwimmkäfer. Dytiscidae. 
Siebenbürgens, Die Tastkäfer, Silphaies, 
Siebenbürgens, 1863. Die Knopfkäfer. Sil-
phaies, Siebenbürgens, VIII 1869. Ver-
zeichniss der Käfer Siebenbürgens nebst 
Angabe ihrer Fundorte) — Munkái: 
1. Erster Jahresbericht der evang. Ge-
meinde A. B. zu Hermannstadt über das 
Jahr 1866. Hermannstadt, 1867. —2.Zwei-
ter Jahresbericht . . 1867. U. ott, 1868. 
— 3. Dritter Jahresbericht. .. 1868—69. 
U. ott. 1870. — 4. Vierter Jahresbericht 
. . . 1870. U. ott, 1871. 
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Archiv des Vereines fü r S iebenb . Landes -
kunde XII. (Teutsch G. D.) — Verhandlungen 
und Mitiheilungen des S iebenb . Vereins für Na-
tu rwis senseha f t en XXVI. (Czikkeinek j egy -
zékével.) — Szinnyei Repe r tó r iuma . Termé-
szet tud. — Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon I. 
390. I I I . 574 . 1. — Alig, Deutsche Biographie 
VIII . 254. 1. és gyász j e l en t é s . 

Fusz Keresstély, ág. ev. lelkész, szül. 
1788-ban Nagy-Csűrön (Gross-Scheuern, 
Szeben-szék); előbb Nagy-Szebenben volt 
lelkész; innét 1830. febr. 10. Holczmányba 
hivták meg papnak, 1836. szept. 21. 
Újfaluba (Neudorf), 1849. máj. Nagy-
Csűrbe, hol mint a nagy-szebeni káp-
talan pro-dékánja 1861. ápr. 14. meg-
halt. — Munkája : Numophylacii Gymn. 
Cib. A. C. add. Descriptio. Fasciculi II. 
Pars 2. Cibinii. 1817. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 391. 

Fusz Mihály, ág. ev. lelkész, F. Ke-
resztély lelkész fia, szül. 1814. okt. 5. 
Nagy-Szebenben, hol 1832-ig iskoláit 
jár ta ; azután a bécsi protestáns tbeolo-
giai intézetben tanult. 1834-ben hazájába 
visszatérvén, egy ideig Nagy-Csűrben ta-
nító volt; azután Nagy-Szebenbe ment 
és az ottani ev. gymnasiumban működött 
és a botanikával is foglalkozván, neve 
ismertté lett ; úgy hogy a hatvanas évek 
kezdetén Havnald Lajos akkori erdélyi 
püspök őt jelölte ki Erdély Flórájának (1. 
5. sz. a.) megírására s a munka költsé-
geinek tekintélyes részét már mint car-
thagoi érsek sajátjából fedezte. 1848. jan. 
4. a regensburgi zool.-mineralogiai egye-
sületnek rendes ragja lett. 1854-től a nagy-
szebeni ág. ev. gymnasium conrectora volt. 
Tiszteleti tagja volt a pfalczi Pollichia ter-
mészettudományi egyesületnek, nemkü-
lönben választmányi tagja az erdélyi hon-
ismertető társulatnak és a nagyszebeni 
természettudományi egyletnek. 1861. máj. 
30. a fenyőfalviak (Girelsau) lelkésznek 
választották. 1870-ben superintendentialis 
vicarius lett és 1878-ban Nagy-Csűrbe 
hivatott meg, bol 1883. ápr. 17. meghalt. 
— Botanikai czikkei az Archiv für siebenb. 

Landeskundeban (II. 1845. Verzeichnis^ 
derjenigen Pflanzen, welche entweder 
ausschliesslich oder doch hauptsächlich 
in Siebenbürgen angetroffen werden, nebst 
Angabe ihres Fundortes und der wich-
tigsten SynonymeJII. 1848. Alphabetische 
Zusammenstellung der sächsischen, unga-
rischen, wallachischen und deutschen 
Trivialnamen in Siebenbürgen wildwach-
sender oder allgemein cultivirter Pflan-
zen ; Eresei, Nemes Tordamegye Flórája 
és Sternheim Uebersicht der Flora Sieben-
bürgens bírálata; N. F. I. 1853. Notizen 
zur Flora Siebenbürgens, XIV. 1878. Auf-
zählung der in Siebenbürgen angegebenen 
Cryptogamen) ; a Verh. u. Mitth. des sie-
benb. Ver. für Naturw. (I. 1850. Ueber 
eine neue Hepatica; Botanische Notiz. 
IV. 1853. VIII. 1857. XVI. 1865. Zur 

! CryptogamenfloraSiebenbürgens; V. 1854. 
j VI. 1855. VIII. 1857. XIII. 1860. XIV. 

1863. Zur Flora Siebenbürgens és könyv-
ismertetés ; XIII. 1862. — XXII. 1872. 
Herbarium normale Transsilvanicum); 
— Munkái: 1. Lehrbuch der Naturge-
schichte als Leitfaden bei Vorlesungen 
an Gymnasien. Mit besonderer Berück-
sichtigung Siebenbürgens ausgearbeitet. 2. 
Heft. Botanik. 3. Heft. Zoologie,Hermann-
stadt, 1840. 1845. (Az I. füzetet Neu-
geboren Lajos irta.) — 2. Bericht über 
den Stand der Kenntniss der Phane-
rogamen-Flora Siebenbürgens mit dem 
Schlüsse des Jahres 1853. (Különnyomat 
a nagy-szebeni gymnasium Programmjá-
ból.) — 3. Flora Transsilvaniae excur-
soria. . . U. ott, 1866. — 4. Der Lebens-
odem des Protestantismus. Festpredigt 
bei der Jahresversammlung des Hermann-
städter Zweigvereins der evang. Gustav-
Adolf-Stiftung, am 25. Juni 1868 in Gross-
Scheuern. U. ott, 1868. — 5. Nagy gond-
dal és sok eredeti megjegyzéssel adta 
ki Baumgarten és Schur egy-egy munká-
ját : Enumeratio Stirpium Magno Trans-
silvaniae Principatu praeprimis Indige-
narum in usum nostratum Botanophilorum 
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conscripta, inque ordinem sexuali-natu-
ralem concinnata auctore Joh. Christ. 
Gottlob Baumgarten. . . T. IV.ClassisXXI. 
Cryptogamarum Sect. I—III. exhibens. 
Mantissa I. auctore Michaele Fuss et 
Indices ad I. C. G. Baumgarten Enume-
rationen! stirpium Transilvanicarum cu-
rante M. F. U. ott, 1846. — 6. Auszug 
aus dem Berichte über eine im Auftrage 
Sr. Durchlaucht Carl Fürsten zu Schwar-
zenberg, Gouverneur von Siebenbürgen. . . 
vom 5. Juli bis 15. August 1853. unter-
nommene botanische Rundreise durch 
Siebenbürgen von Dr. Ferd. Schur, auf 
Anordnung der k. k. siebenb. Statthalte-
rn redigirt. U. ott, 1859. — Özvegye, F. 
kívánságára, természettudományi könyv-
tárát és 500 fasciculusból álló rendezett 
herbáriumát a nagy-szebeni természet-
tudományi egyletnek ajándékozta. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I . 391. 1. — 
— Hl. Növénytani Lapok 1883. 78. Sz . ( I v a n i t z 
Ágost.) — Archiv des Vereines f ü r s ieben-
b ü r g i s c h e L a n d e s k u n d e . X. F . XIX. 1884. 
(Teutsch G. D.) — Petrik Bibliogr. 

Futó Ferencz. törvényszéki pertárnok, 
szül. 1852. máj. 28. Tatán, Komárom-
megyében, hol atyja városi pénztári ellenőr 
volt; a gymnasiumot ugyanott a kegyes-
rendieknél és Esztergomban a benczések-
nél végezte; a jogot 1873—76-ban a 
budapesti egyetemen hallgatta ; de a jogi 
vizsgákat, betegsége miatt 1879-ben Nagy-
váradon a jogakadémián tette le. 1877. 
febr. 1. a budapesti törvényszéknél jog-
gyakornok lett; később u. ott a válóperek 
tárgyalásánál jegyzőkönyvvezető volt és 
jelenleg a budapesti kir. törvényszék per-
tárnoka. A főváros társasköreinek moz-
galmaiban hirlapi czikkeivel vett részt; 
a tabáni népiskolai könyvtár szervezésé-
nél is közreműködött. — Czikkeket irt 
az Esztergom cz. lapba, (1870.) a Tóth 
Kálmán Bolond Istókjába, a Honba (a 
Petőfinek általa felfedezett Levél Várady 
Antalhoz cz. költeménye). Ellenőrbe a 
gymnasiumi reformról sat.; esztergomi 

leveleket is irt e lapba (1871—72); a 
tatai hírlapban az ipariskola indítványo-
zója, a lapnak vezérczikkirója s munka-
társa volt; irt az Üstökösbe (1875—83), 
a Hódmezővásárhelyi, Félegyházi, Váczi 
Közlönybe s a Tata-Tóvárosi Híradóba 
(1882—85), utóbbinak most is munka-
társa ; balladákat és verseket irt a Ma-
gyarország és a Nagyvilágba (1882—83), 
a Honba s a Pesti Naplóba (1882—83. 
közügyi és jogi czikkeket 216. sz. gróf Esz-
terházy Miklós életrajza, 1893.) ; a Fővá-
rosi Lapokba (1883 óta tárczákat. ujab-
ban vezérczikkeket, többi közt 1884. Kié 
volt a városliget? 1885. Petőfinek egy 
jó barátja. Várady Antal) és a Hölgyek 
Lapjába (1883—85); a Pesti Hirlapba 
(1886—92. A közalapok természete cz. 
czikksorozata és tréfás történetek Sza-
ladó névvel és névtelenül) és a Buda-
pesti Hirlapba (1893.), a Vasárnapi Újságba 
(1884. Tata, négy képpel), a Nemzetbe. 
Jogba s Ügyvédek Lapjába (1884-től a 
a jogi életből vett tárczákat). — Munkái: 
1. A budapesti központi kézbesítő hiva-
tal tervezete. Tanulmány. Bpest, 1878. — 
2. A zöld asztal mellől. Karczolatok és 
tanulmányok jogi dolgokról s a birósági 
teremből. U. ott, 1885. — 3. Justitia 
asszonyságnál. Humoros történetek. U. 
ott, 1890. (Útközben! XII.) — 4. Szép 
asszonyok kocsisa. Regény. U. ott, 1894. 
(Sajtó alatt). — Álneve s jegyei: Szaladó 
(Üstökös és Budapesti Hirlap), F—ó, 
—ó—c (vidéki lapok) és F. F. (Fővárosi 
Lapok). 

,)/. Könyvészet 1885. 1890. — M. Szalon X V I I . 
1892. a rczk . és öné le t ra jz i a d a t o k . 

Futó János, honvédtüzér volt 1848-
ban, azután vidéki színész lett és a 60-as 
évek végén meghalt. — Két levelet irt 
az Életképekbe (1848. okt. 7. Ozoráról 
és decz. 7. Beleznáról); czikkei vannak 
a Hölgyfutárban (1851. Szél András cz. 
vers), a M. Sajtóban (1856. 98. sz. Vidéki 
színészetünk érdekében, 235—36. sz. Szín-
művészetünk állapota). Valószínűleg ő 
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volt az, ki Pajer Antal, Villámok (Pest, 
1854.) cz. munkáját kiadta. 

Benkö Kálmán. M . S z í n v i l á g 137. 1. 

Futó Mihály, ev. ref. főgymnásiumi 
igazgató-tanár. szül. 1835. febr. 2. Bold-
ván Borsodmegyében ; tanulmányait a 
sárospataki ev. ref. főiskolában végezte; 
innét mint rendes tanár 1860. okt. 1. 
a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymna-
siumhoz hivatott meg, hol 1877-től mint 
igazgató-tanár működik és a magyar 
nyelvet s irodalmat tanítja. — Czikkei 
a Kazinczy Ferencz születésének száza-
dos ünnepe Sárospatakon. Sárospatak, 
1859. cz. munkában (Emlékbeszéd), a 
Sárospataki Naptárban (1861-re Nándor-
fejérvár 1456-ban, A kenyérmező 1449-
ben) a Sárospataki Füzetekben (1862. 
A hódmezővásárhelyi ref. egyház és iskola 
története), a hódmezővásárhelyi ev. ref. 
főgymnasium Értesítőjében (1873. Irály-
gyakorlatok középtanodáinkban, 1874. 
Történetstatisztikai rajz a hódmezővásár-
helyi ref. főgymnasium életéből. 1884. 
Igazgatói évzáró beszéd, 1885. Igazgatói 
beszámoló beszéd, 1890. A társadalom, 
a szülők és az iskola), a tiszántúli ev. 
ref középiskolai tanáregyesület Évköny-
vében (1880. Javaslat a ref. gymnasiumi 
Értesítők egyöntetű kiállítása tárgyában, 
Adatok a hódmezővásárhelyi főgymna-
sium múltjához, Töredékes gondolatok a 
magyar Írásbeli dolgozatokról, 1881. Minő 
eszközökkel lehet prot. középiskoláink 
belső életére hatni, szellemét éleszteni s 
a növendékek tanulásvágyát, erkölcsét és 
jellemét fejleszteni és megerősíteni? Pálya-
nyertes mű, 1890. Felolvasás, a magyar 
irodalomtörténet tanítása köréből a nem-
zeti érzület ápolása szempontjából, Mivel 
sokszor hangoztatott dolog, hogy hazai 
ev. ref. középiskoláink szellemi és anyagi 
állapotában, kormányzati és tanrendszeré-
ben még mindég sok gátoló körülmény 
forog fenn, a melyek a korkövetelte na-
gyobb mérvű fejlődésükben az állami 
iskolákkal való nemes viszonyukban nem 

kevéssé akadályozzák, mutattassék ki, 
hogy mely mértékben és mely irányban 
léteznek a bajok, mennyiben háríthatók 
el nagyobb áldozatok nélkül maguk által 
a tanári karok által, mennyire követel-
nének fentartó testületeink részéről na-
gyobb anyagi áldozatokat, vagy mennyi-
ben volnának orvosolhatók a prot. tanár-
képzés vagy más szervezeti reformok 
által. Pályanyertes mű. Ezenkívül szá-
mos czikke jelent meg a Hódmezővásár-
helyben, a Sárospataki Lapokban, a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lapban (1892. Sipos 
Pál életrajza sat.) és a Debreczeni Prot. 
Lapban (különösen tanügyi, napi kér-
déseket fejtegető értekezések, tanévet meg-
nyitó és évzáró iskolai ünnepi beszédek 
sat.) — Munkája: Emlékbeszéd néhai Tóth 
Ferencz h.-m.-vásárhelyi ref. lelkész fölött. 
Elmondotta a békésbánati ref. egyház-
megye aug. 5. 1869-ben tartott közgyű-
lésén. H.-M.-Vásárhely, 1869. — Alapí-
totta és szerkesztette a Hód-Mező-Vásár-
hely cz. társadalmi hetilapot 1871. ápr. 
1-től 1874 végéig. — Levele Erdélyi 
Jánoshoz. Hódmezővásárhely, 1860. okt. 
21. (a dr. Erdélyi Pál birtokában levő 
Erdélyi-Tárban.) 

Szinnyei Gerzson és D o m b i L a j o s sz ives 
közlésök. 

Futó Mihály, főreáliskolai tanár, szü-
letett 1851. oktober 2. Bárándon Bihar-
megvében tekintélyes polgári családból; 
1861-ben a debreczeni ev. ref. főgymna-
sium növendékei közé lépett és három 
osztályt végzett. 1864-től 1867-ig tartó 
betegeskedéséből felépülvén, Debreczen-
ben folytatta gymnasiumi tanulmányait 
1872-ig, midőn érettségi vizsgát tett. Az-
után Budapesten a József-műegyetemnek 
négy évig volt hallgatója. 1876. okt. a 
debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet-
hez a technikai szakokra segédtanári 
czímmel neveztetett ki; honnét 1878. 
okt. a debreczeni főreáliskolához előbb 
helyettes, utóbb rendes tanárnak ment 
át. Meghalt 1886. márcz. 4. Debreczen-
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ben. — Munkája: A determinánsokról. 
Mennyiségtani tanulmány. Bpest, 1885. 

)/. Könyvészet 1885. — Debreczen 1886. 43. 
gz. — Debrecieni Főreáliskola Értesítője 1886. 
(Zimmermann Gyula) és gyászjelentés. 

Futtaky Gyula, hírlapíró, szül. 1850. 
decz. 26. Uj-Futtakon Bácsmegyében, hol 
atyja Wilhelm Ignácz jó módú kereskedő' 
volt. Bende Imre akkor uj-futtaki plébá-
nos. mostani nyitrai püspök pártfogása 
mellett tanult; a gymnasium három osz-
tályát Újvidéken a szerb gvmnasiumban 
végezte; de miután a magyar nyelvet 
nagyon fogyatékosan tudta, atyja Kalo-
-csára adta, hol zsidó létére a jezsuiták 
nem akarták bevenni az iskolába; azon-
ban Sennyey Pál báró meghagyásából 
még is bevették a IV. osztályba; a VIII. 
osztályra Pestre jött a piaristákhoz és 
1868 ban tette le az érettségi vizsgát. 
1869-ben atyja meghalt, anyját és kisebb 
két testvérét kellett segítenie; ezért nevelő 
lett egy vidéki családnál, majd Braun 
kereskedelmi iskolájának növendékei mel-
lett. — Már ekkor kezdett irni a Berecz 
Természetébe. 1870 elején lépett be Visi 
Imrével együtt Rákosi Jenő Reformjához 
mint korrektor; itt mint országgyűlési 
tudósító is működött; azután átment a 
Pesti Naplóhoz. Egyidejűleg megismerke-
dett a politikai körökkel, Deák Ferencz 
személyesen vezette be a Deák-körbe. Az 
akkor még nagyon fejletlen politikai hír-
szerzéssel foglalkozott és hireit a P. Nap-
lónak és a Pester Lloydnak szolgáltatta. 
1873. jan. 1. belépett a Pester Corres-
pondent szerkesztőségébe, melyet azon-
ban csakhamar elhagyott és folytatta hír-
szerzési szolgálatát. Miután szerbül és 
horvátul tudott, közben lement Karlóczára 
s az akkor ott működött szerb congressus 
tanácskozásairól az összes lapoknak ő 
küldötte a híreket, sőt a Miletics és tár-
sainak titkos conspiratiójáról is értesítette 
a sajtót. Azután Zágrábba utazott és az 
•ottani mozgalmas tartománygyűlés tár-
gyalásairól és titokban folytatott össze-

esküvésekről küldött sokszorosított tudó-
sításokat. 1874 elején mint a P. Napló 
s a P. Lloyd állandó tudósítója, az akkor 
készülődő fúzió ellen irt több czikket. 
A Bittó-kormány alatt 1875 elején kény-
telen volt a fúzió szükségét hangsúlyozni 
a P. Naplóban ; a fuzionális tárgyalások-
ról, nap nap után irt a nevezett lapba 
s a Pester Lloydba czikkeket, melyek 
nagy feltűnést keltetlek. 1875. decz. 18 
megindította a még most is fennálló hir-
közvetítő intézményt, a Budapester Cor-
respondenzet, mely a bel- s külföldi saj-
tónak állandóan politikai hireket szolgál-
tat, magyar és német kiadásban ; azon-
kívül a reportagenak addig nálunk egé-
szen ismeretlen mérvű s tartalmú termé-
keivel látja el lapját. Az orosz-török 
háborúról, a berlini congressusról, a 
boszniai occupatióról, a magyar delegatio 
összes tárgyalásairól, különösen annak 
zárt bizottságairól, a magyar és osztrák 
kormány közt évről-évre folyt tárgyalá-
sairól, hadseregünk évi hadgyakorlatairól 
(melyeket a czeglédivel ő kezdett meg) 
szóló tudósításai a világ majdnem összes 
lapjaiban lenyomattak. Az ehhez szüksé-
ges katonai tudományokban is képezte 
magát. 1873-ban Gizella főherczegnő 
menyegzői ünnepélyéről, a bécsi kiállí-
tásról, különböző udvari bálokról irt tu-
dósításokat, melyek a következő összes 
reggeli lapokban közöltettek. E közben 
tanulmánya tárgyává tette a főrangú csa-
ládok genealógiáját, a magyar családok 
czímereit és a nők ruházatát. A 70-es 
években számos czikke jelent meg neve 
alatt és kezdő betűkkel, különösen a ber-
lini lapokban, a szászok állítólagos sé-
relmei ellen, a valuta szabályozás kérdé-
séről sat. ; ez utóbbi tárgyról a Pesti Hír-
lapba hosszú tanulmányt irt. mely a 
törvényhozás elé terjesztett javaslatokra 
is hatott. — Czikkei a M. Szalonban 
(X. XI. 1889. Királyunk a hadgyakorlaton, 
A trónörökös egy pohárköszöntője, A 
magyar czímer) sat. — Munkája: Ma-
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gyarország csímere. A m. kir. miniszter-
elnökség által hitelesített színnyomatú 
czímer képekkel. Bpest, 1891. 

H. Salon VIII . 1887—88. a rczk . XVIII. 
1892—93. a r c z k . — M. Könyvészet 1891. és 
öné le t ra jz i ada tok . 

Fux Ferencz. L. Fuchs Ferencz. 
Fux János — Munkája : Das Vater 

unser ausgelegt v o n . . . Pest. 1787. 
Petrik Bibl iogr . 

Fux József, orvosdoktor, pécsi szár-
mazású. gyakorló orvos Siklóson Bara-
nyamegyében. — Czikkei a Zeitschrift 
für Natur- und Heilkundeban (1851. 
Starrkrampf und Aethernarcose, Har-
kány's warme Bäder und deren Heil-
kräfte). — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de conservatione matrum et neo-
natorum eorundem. Budae. 1844. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Fux Sámuel, gölnitzbányai polgár. — 
Munkája: Zündruthe zur Sprengung des 
Branntweinfasses, oder die beiden Nach-
barn. ein Branntweintrinker und ein 
Mässigkeitsfreund; ein Gespräch in Göl-
nitzer Mundart. Kaschau. 1846. 

Petrik Bibl iogr. 

Fuxhoffer Damian, szent Benedek 
rendi áldozó pap, szül. 1741. jan. 11. 
Jaákon Vasmegyében; 1759. okt. 15. ün-
nepélyes fogadalmat tett és 1766. márcz. 
16. misés pappá szenteltetett föl. A rend 
feloszlatásáig és 1802-től, midőn az is-
mét visszaállíttatott, az aszófői plébánia 
administratora és alesperes volt 1809-ig; 
azután mint spirituális Pannonhalmán 
működött, hol 1814. febr. 27. meghalt. 
— Munkái: 1. Monasteriologia regni 

Hungáriáé, in <|ua libris V. synoptice, 
originario-diplomatice describunturomnia 
•singulorum religiosorum ordinum monas-
teria. quae unquam ab ingressu Hunga-
rorum in Pannónia fundata fuerunt. Vesz-
primii. 1803. (Két ivrét kötet. Ism. Alig. 
Liter. Zeitung 1804. II. 673. 1. — 2. bőv. 
és javított kiadás Czinár Mór által. Pest, 
1858-60. Két 4-rét kötet.) — Kézirati 

munkái a pannonhalmi könyvtárban: Prin-
cipia generalia iuris Hungarici 1792.. 
Episcopi Nitrienses 1801.. De statu eccle-
siae Pannonicae libri V. 1806., Museum 
Benedictinum de monasteriis o. s. B. 4 
részben. 

| Scriptores Ordinis S. Beuedic t i 108. 1. — 
Petrik Bibl iogr . 

Füger Miksa (rechtborni), a cs. osztrák 
Leopold-rend lovagja, az Ober-Landes-
Gericht elnöke, F. Joákimnak. a bécsi cs. 
kir. legfőbb Ítélőszék tanácsosának fia, 
Olmüczben születelt és Czernowitzban 
nevelkedett; a jogi pályára készült és 
utóbb a bukovinai cs. kir. tartományi 
törvényszéknél elnök volt; innét 1^52-
ben a nagy-szebeni ideigl. főtörvényszék-
hez hivatott meg; az erdélyi törvényszé-
kek szervezésénél (1852) az erdélyországi 
főtörvényszék alelnöke s a szebeni cs. 
kir. jogakadémia gondnoka lett és mint 
vizsgálóbizottsági elnök a birói s ügy-
védi vizsgákat vezette. 1861-ben a tör-
vényszékek föloszlatása után a bécsi cs. 
kir. legfőbb itélőszékhez udvari tanácsos-
nak és innét a lembergi cs. kir. tartomá-
nyi főtörvényszékbez alelnöknek nevez-
tetett ki. 1868. szept. 15. nyugdíjaztat-
ván, a Ferencz-József rend Komthur-ke-
resztjét kapta és Nagy-Szebenbe vonult 
vissza. — Munkái: 1. Das alte und neue 
Privatrecht in Ungarn, Siebenbürgen. 
Slavonien. Serbien und dem temescher 
Banat, bezüglich seiner Fortdauer und 
Bückwirkung. Hermannstadt, 1858. — 
2. Beiträge zur Reform des gericht-
lichen Verfahrens in dem österreichi-
schen Kaiserstaate. Ugyanott, 1859. — 
3. Das Erbrecht nach dem österreichi-
schen allgemeinen bürgerl. Gesetzbuch 
systematisch dargestellt und mit den frü-
heren Landes-Gesetzen in Siebenbürgen. 
U. ott, 1860. Három kötet. (Magyarúl : 
Az örökösödésjog az ausztriai polgári tör-

j vénykönyv szerint. U. ott, 1860.) — 4. 
Ueber die Wiederherstellung des be-
standenen ungarischen Privatrechtes. 
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Ein civilistischer Beitrag zur Erörterung 
einer der belangreichsten Fragen für den 
bevorstehenden Landtag. U. ott, 1861. 
— 5. Der Beweis durch Eide im Civil-
processe nach allgemeinen Grundsätzen 
der Beweistheorie mit Erläuterung der 
diesfälligen Bestimmungen der Gerichts-
ordnungen Oesterreichs dargestellt. Wien. 
1865. — 6. Systematische Darstellung 
der Rechtswirkungen der Einträge in die 
öffentlichen Bücher, nach den Grundsätzen 
des österr. allg. bürgerl. Gesetzbuches. U. ! 
ott. 1865. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . 387. I I I . 
374. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e s B i b l i o g r . 

Führer Igndcs. L. Füredi Ignácz. 
Fülek Henrik (wittinghauseni és szat-

márvári), magyar kir. nyug. honvéd-
ezredes és az arany érdemkereszt tulaj-
donosa ; 1878. ápr. 24. lett ezredes ; 
1881-ben Kolozsvárt a 75. gyalog dan-
dárnak ideiglenfes parancsnoka volt. Jelen-
leg mint nem alkalmazott Bécsben él. — 
Munkái: 1. Das Königreich Rumänien. 
Geographisch-militärisch dargestelt. Wien, j 
1881. (2. bőv. és jav. kiadás térképpel.) ! 
— 2. Das Königreich Serbien geogr.-
militär. dargestellt. Pressburg, 1883. — j 
3. Über Streif-Commanden. Beleuchtet 
durch Beispiele aus der Kriegs-Geschichte. 
U. ott, 1885. 

Honvédség Névkönyve 1881. 1S88. — Horváth 

Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. — Findura, O r s z á -

gos m. kir. s ta t i s t ika i h iva t a l k ö n y v t á r á -
n a k Czímjegyzéke 178. 1. 
Füleki András, sárospataki ev. ref. 

tanár; 1689. jún. 21. Debreczenben az 
ev. ref. iskola felsőbb osztályaiba lépett; 
1700-tól Leidában tanult, 1711-től 1717-ig 
sárospataki tanár volt. — Kéziratban ma-
radt műve: A sárospataki iskolának rö-
vid története. 

Weszprémi, S u c c i n c t a M e d i c o r u m B i o g r a -
p h i a I V . 135. 1. — Sárospataki Füzetek 1858. 
301. 1. — Molnár Aladár, K ö z o k t a t á s u n k T ö r -
ténete I . 439—452. 1. és Bakóczi J á n o s szives 
közlése. 

Füleki László István, bölcseleti dok-
tor. — Munkái: 1. Duplex genii ac 

ingenii Honorum Gloria. Sive Originá-
lis et Personalis Nobilitatis Titulus excell. 
ac illustr. dni comitis Georgii Erdődi. . . 
Posonii, (1726. Költemény.) — 2. Occidui 
solis augustissimi aurora serenissima 
meridiante adhuc intra famulantem orbis 
Európáéi Zodiacum sole. exoriens. ejusque 
jubare nutrita, et illustrata; occidente 
vero sole participatos ab eodem posthuma 
virtute haereditatae serenitatis radios in 
Hungáriáé hemisphaerio dispertiens, to-
tumque ejusdem horizontem suaviter ir-
rad ians . . . U. ott, 1741. 

Petrik B i b l i o g r . 

Fülepp Ferencz. mérnök és főreál-
iskolai igazgató-tanár, szül 1830-ban 
Oraviczán Krassómegvében ; 1870 óta a 
temesvári főreáliskola igazgató-tanára; 
tanította a mennyiségtant és természet-
tant ; 1873-ban áthelyezték a nagyváradi 
főreáliskolához, hol 1874. decz. 13. meg-
halt. — Czikke a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálataiban (XV. 1872. 
Az eliptikai integrálok és függvények is-
mertetése). 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 94. — Temesvári 
állami főreáliskola Értesítője 1873. é s g y á s z -
je lentés . 

Fülep (Fülöp) Gábor (őri), ev. ref. 
superintendens, szül. 1739. ápr. Sajó-
Szentpéteren Borsodmegyében, hol atyja 
lelkész és borsodi esperes volt; tanult 
szülővárosában, majd Miskolczon és Lő-
csén a német szóért. 1756. jan. 17. lépett 
a sárospataki felsőbb tanulók sorába, hol 
a theologiát is végezte. 1760-ban indult 
Belgiumba s jul. 6. iratkozott be a frane-
kerai egyetemben. Azután meglátogatta 
Gröningát, Hardeswicket és Utrechtet; 
ugyanott részt vett az ott nyomtatás 
alatt volt magyar Biblia kiadása körüli, 
munkában. 1765-ben az utrechti hittani 
kar a szentirás-magyarázás doktorává 
avatta, mely czimnek viselésétől azon-
ban itthon eltiltották. Folytatta utazását 
Leidába s innét Angolországba. 1766-ban, 
mikor haza jött, elgyengült atyja mellett 

27. tv sajtó alá adatott 1894. febr. 20. 
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szolgált két évig. 1773-ban Sárospatakra 
választatott meg tanárnak, hol márcz. 
20. beköszöntött ily cz. szónoklattal: De 
praecipuis causis crescentis in dies irre-
verentiae erga religionem christianam. 
Ettől fogva mint theologiai tanár nagy 
hírrel vitte hivatalát. 1775-ben egyik 
tagja volt azon küldöttségnek, mely József 
császárnál iskolai ügyekben járt. 1797. 
júl. 6. a tiszamelléki egyházkerület pataki 
gyűlésén superintendenssé választatott. 
1798. máj. 21. a sáros-pataki tanárságot a 
szentpéteri lelkészséggel cserélte föl. Meg-
halt ugyanott 1823. jul. 25. — Munkái: 
1. Specimen academicum occupatum in 
illustranda pericopa I. Samuel III. quod 
sub auspiciis cl. Hermanni Venema . . . 
publice tuebatur. Franequerae, 1763. — 
2. Specimen theologicum inaugurale in-
quirens in nexum vaticiniorum, Messiam 
ejusque regnum et bona temporalia una 
serie sistentium. Trajecti ad Rh., 1765. 
— 3. Halotti elmélkedés Szemere László 
felett. Kassa;- 1787. — 4 Keresztyén 
erkölcsi tudomány, avagy a szent és 
kegyes életnek mestersége. Pozsony, 1788. 
(Pictet után fordítva. P. B. három apróbb 
munkácskái. U. ott. 1790—91. Három kö-
tet.) — 5. Codex legum ecclessiasticarum, 
U. ott, 1791. — 6. Halotti elmélkedés, 
melyei n é h a i . . . . Faji Fay Mária ifjú 
asszonynak, Nagyréti Réti Darvas János 
ur néhai kedves házas társának, utolsó 
tisztességet kivánt t enn i . . . Szálán, 1792 
bőjt-elő havának 12 napján. Kassa. — 
7. Zimmermann János György a nem-
zeti büszkeségről. A negyedik nyomta-
tás szerint ford. Pozsony, 1792. — 8. 
Uzong, napkeleti történet. Készítette Hal-
ler Albert. U. ott, 1792. — 9. A magunk 
megismeréséről. Készítette Mason János 
tudós anglus. Magyarúl kiadta. U. ott, 
1792. — 10. Az olvasás gyakorlására 
rendeltetett könyvnek második része. . . 
a nemzeti oskolákban. Buda, 1792. (1736., 
1801., 1808.. 1814., 1823.. és 1847.) — 
11. A. B. C. könyvecske a magyar falusi 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

oskolák számára. Buda. 1793. (U. ott. 
1795., 1800., 1809.. 1831., 1845. és új 
jobbított kiadás 1852. Ezeken kívül még 
számos kiadása jelent meg, mind név-
telenül. Ugyanez a tót falusi iskolák szá-
mára. Budán. 1835. Magyar és tót szö-
veggel.) — 12. Kegyesség segítő keresz-
tény erkölcsi elmélkedések. Boudrand 
Ferencz franczia munkája után német-
ből ford. Pozsony, 1795. — 13. Namen-
büchlein zum Gebrauche der National-
schulen im Königreich Ungarn in dessen 
Kronländern auf dem Lande. Buda, 1798. 
— 14. Haller Albertnek a kijelentett 
vallást Voltér és más némely... hitet-
lenkedők ellen védelmező levelei. Magya-
rúl. Kassa, 1798—99. Két kötet. — 15. 
A menyország itt a földön. U. ott, 1806. 
(Ifjúsági irat. Salzmann után.) — 16. A 
tokaji bornak termesztéséről, szűréséről 
és forrásáról. Dercsénvi János latin mun-
kája után magyarúl 0. F. G., U. ott, év 
n. — Kiss Áron szerint fordított mun-
kái közé tartozik még : 17. A levélirástan 
elemei. .. — 18. Megjobbított utmutatás 
a német nyelv tudományára... — 19. 
Útmutató a földleírásra .. — Kézirat-
ban: a jezsuiták története, két kötet. —Le-
vele Láczay Józsefhez, Szent-Péter. 1819. 
ápr. 12. (az Erdélyi-Tárban, dr. Erdélyi 
Pál birtokában.) — Nevét: Őry, Felső-
őri, Eőri előnévvel Fülöp-, és Filepnek 
is irják. 

Horányi, M e m o r i a I. 737. 1. — Révay, P l a -
n u m 90. 1. — !)l. Hírmondó 1792. I I . 231. 647. — 
Magyar Kurir 1823. I I . 19. SZ. — Tudom. Gyűjt. 
1823. I X . — Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 
68. 1. — Ne felejts 1860. 4. s z . ( F á y A n d r á s . ) 
Danteiik, M. í r ó k II . 85. 1. — Kiss Áron, A d a -
l é k o k 73. 1. N e v e l é s é s O k t a t á s T ö r t é n e t e 
122. 1. é s M. N é p i s k o l a i T a n í t á s T ö r t é n e t e 
107. 112. 253. 256. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Család cs Iskola 1881. 5. 6. SZ. (Dr. K i s s 
Á r o n . ) — Történelmi Tár 1886. 205. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Sárospataki Lapok 1892. 8. SZ. 

Fülep György. — Munkája: A zsidók 
emancipátiója Magyarhonban nem czél-
szerű. Pest. 1848. 

Petrik B i b l i o g r . 

28 
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Fülep János (bökényi) L. Bökényi 
Filep János. 

Fülepp József, bányatudós, a m. tudom, 
akadémia lev. tagja; az oraviczai bányász-
társaság képviselője, Krassómegye tábla-
bírája. A bányászati irodalom körüli 
érdemeiért 1835. szept. 14. a m. tud. 
akadémia levelező tagjai sorába válasz-
tolta. A bányászati műszavak gyűjtésében 
nagy szorgalmat fejtett ki s a m. t. aka-
démia természetiek tárát is gyarapította. 
Meghalt 1847. jul. 17. Oraviczán 57. 
evében. — Kézirati munkája : Bányászati 
műszógyűjtemény a m. tud. akadémia 
levéltárában van. 

)1. Tud. Társ. Évkönyvei I I I . 1 . O S z t . 30 . 

VIII . 1. osz t . 98. — M. Tud. Társ. Névkönyv 
1848 . 91 . — Vjabbkori Ismeretek Tára I I I . 529 . 1. 

Fülep Sámuel (őri). L. Fülöp Sámuel 
(őri.) 

Fülepp Sándor, bánáti bányarész-
tulajdonos. — Munkája: Geschichte des 
gewerkschaftlichen Metallbergbaues im 
Banate, sammt einer kritischen Darstel-
lung der Verwaltung desselben durch 
die königl. Montan-Behörden. Wien, 1848. 
(Marquardt Frigyessel együtt). 

Szinnyei Könyvésze t i ' . 

Fülöp Adorján, bölcseleti doktor, gym-
nasiumi tanár, szül. 1855. decz. 21. Ko-
lozsvárt ; a gymnasium I. és II. osztályát 
Sepsi-Szent-Györgyön. a III. és IV. Kézdi-
Vásárhely kantai gvmnasiumában. az 
V—VIII. Kolozsvárt a r. k. főgymnasium-
ban és az egyetemet u. ott végezte. 1879. 
jan. tanári vizsgát tett; ez év máj. böl-
cseleti doktor lett és kineveztetett a bras-
sói r. k. főgymnasiumhoz tanárnak ; hon-
nét csakhamar a zentai városi algymna-
siumhoz jutott, hol jelenleg is működik. 
Időközben megszerezte a Stolze-Feny vessv 
gyorsírászati rendszerből a tanképesítő 
oklevelet. — Czikkei az Abafi Figyelőjé-
ben (1878. Nyéki Vörös Mátyás, 1880— 
81. Báró Eötvös jellemzése. Rimái János 
és Beniczky Péler. 1888. Szász Károly és 
Szemere Miklós költészete); a gyula-

fehérvári Közművelődésben (A hipnotiz-
mus mint regénytárgy, Medius Oskar: 
Unter fremdem Willen alapján, Czuczor 
hőskölteményei, Rudnyánszky : Mária da-
lok, Kritikai tanulmány, olaszból és fran-
cziából számos kisebb elbeszélés ford.); 
a Petőfi-Társaság Koszorújában (1885. 
Jókai nőjellemeiről, a Jules Verne-féle 
irány a magyar irodalomban); a Nyelv-
őrbe gyűjtött és közölt három széki s 
bácsmegyei tájszókat és szólásmódokat; 
a Gross-Kikindaer Zeitungban (Vajda Pé-
ter életének ismertetése, egynehány szebb 
rapsodiájának fordításával és magyar 
népmeséket közölt u. ott németül); az 
Erdélyi Muzeumban (1889. Ikerszókról 
irt tanulmánya); programmértekezései a 
zentai gymnasium Értesítőjében (1887. 
Az olvasásról, ism. Egy. Philol. Közlöny 
1888., 1891. Arany Toldi-ja a gymnasium 
IV. osztályában.) — Munkái: 1. Rimay 
János és Beniczky Péter. Kolozsvár, 1879. 
— 2. Az üvegemberke. Mylius Ottfried 
után németből. Gyulafehérvár, 1880. 

Önéletrajzi adatok. 

Fülöp Alajos, nvug. plébános, szül. 
1831. szept. 29., misés pappá szentel-
tetett föl 1855. szept. 9.; később felvinczi 
plébános lett és jelenleg nyugalomban 
él Nagy-Ernyén Maros-Tordamegyében. 
— Munkái: 1. Akssiómák gyűjteménye 
latin és magyar nyelven. Marosvásár-
hely. 1890. (2. kiadás.) — 2. Mithologia 
és reveláció, vagyis: A klasszikai hit-
regészet valódi értelmének magyarázata. 
I. kötet. Budapest, 1893. (Ism. Irodalmi 
Szemle 7. sz. Az egész munka 4—5 kö-
tetből fog állani.) 

Schematismus Cleri D i o e c e s i s T r a n s s y l v a -
n i e n s i s 1882. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 
1890. — /V. Állam 1893. 113 . SZ. 

Fülöp Aron. ev. ref. felső-leányisko-
lai tanár, szül. 1861. márcz. 15. Felső-
Boldogasszonyfalván Udvarhelymegyében 
szegény sorsú székely szülőktől; közép-
iskolai tanulmányait a székely-udvarhelyi 
kollégiumban végezte. Már ez idő alatt 
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költői tehetségének ismételt jelét adta; 
az önképzőkör csaknem valamennyi díját 
•ő nyerte el. Egyetemi tanulmányait Buda-
pesten végezte. Azután egy évig Hód-
Mező-Vásárhelyen az ev. ref. főgymna-
siumban volt helyettes tanár. 1886-ban 
a szatmári ev. ref. gymnasiumhoz válasz-
tották meg a magyar és latin nyelv és 
irodalom tanárának; 1887. decz. 27. nőül 
vette Sargady Erzsébetet a szatmári ev. 
ref. felsőbb leányiskola igazgatónőjét és 
azóta ezen intézetben a magyar nyelv 
•és irodalom tanára. — Költeményeket 
irt 18^4 óta a Fővárosi Lapokba, a Ma-
gyarország és a Nagyvilágba, az Ország-
Világba sat. — Munkái: 1. Ellák• Költői 
elbeszélés 10 énekben. Bpest. 1885. (Az 
1884. évi Nádasdy-féle pályázaton dicsé-
retet nyert. Ism. Bud. Hirlap 1884. 157. 
sz. 2. kiadás. Attila fiai I. Ellák cz. U. 
ott.- 1893.) — 2. Debreczeni Márton és 
<i kióvi csata. Szatmár. 1887. — 3. 
Aladár. Költői elbeszélés 10 énekben. 
Bpest, 1893. (Attila fiai II.) — Szerkeszti 
1893. decz. 16-tól a Szatmári Hírlapot. 

Horváth Ignáez K ö n y v é s z e t e 1885. 1887. — 
Corvina 1893. 11. sz. és Vozári Gyula szives 
közlése önéletrajz után. 

Fülöp Árpád, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1863. márcz. 9. Nyárád-Szent-Be-
nedeken. Maros-Tordamegyében; közép-
iskoláit Kolozsvárt a piaristáknál és na-
gyobb részt Székely-Udvarhelyt a kath. 
főgymnasiumban végezte. I<s81-től 1888-ig 
a kolozsvári egyetemnek ösztöndíjas hall-
gatója volt. Középiskolai tanári képesí-
tést nyervén, az erdélyi róm. katholikus 
státusnak csiksomlyói főgymnasiumában 
négy évig és a marosvásárhelyi gym 
nasiumban egy évig tanárkodott. 1893 
nyarán az ungvári kir. főgymnasiumhoz 
neveztetett ki rendes tanárnak. — Ko 
lozsvártrövid ideig az Erdélyi Hiradó szer-
kesztéséhen működött; 1885-től kezdve 
szépirodalmi czikkeket, költeményeket kö-
zölt főleg az erdélyi liipokba. Programm-
értekezése a csiksomlyói főgymnasium 

Értesítőjében (1892. Csiksomlyói myste-
riumok, ism. Egyet. Phil. Közlöny 1893. és 
Irodalomtört. Közlemények 1893. 248 1.) 

Önéletrajzi adatok. 

Fülöp Elek (csernátoni), bölcseletta-
nár Nagv-Enyeden. — Munkája: A nem-
zet nevelője kifejtve egy emlékbeszédben, 
melyet a nagy Bethlen Gábor hála ün-
nepén a nagv-enyedi anya-oskola udva-
rán elmondott máj. 20. 1835. Nagy-Enyed. 

Petrik Bibliogr. 

Fülöp Elek kath. segédlelkész előbb 
I Kúnszent-Mártonban, jelenleg Gyöngyö-
sön; szül. 1856. febr. 16. Jászberényben, 

i — Az Egri Népújság munkatársa. 
31. Sión 1888. 437. 1. 

Fülöp Ferencz, sebész, boneztani tan-
széki segéd volt, a kolozsvári orvosse-
bészi tanintézetnél. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1866. A szívbeli idegköz-
pontokról.) 

Maizner János. A kolozsvári orvos-sebészi 
tanintézet történeti vázlata. Kolozsvár, 1890. 
66. 1. 

Fülöp Géza ev. ref. lelkész, F. S. 
kézdi-vásárhelyi birtokos és Papp Róza 
fia. szül. 1847. febr. 7. Szászvároson; 
iskoláit nagyatyja Papp István mellett a 
szászvárosi kollégiumban kezdte s 1862-
ben a nagy-enyedi főiskolában végezte a 
theologiával együtt; 1871. jan. a zürichi 
egyetemre ment. Azon év végén nagy-
envedi pappá választották meg. hol 1872. 
jan. 7. tartotta beköszöntőjét; 1875. okt. 
Sepsi-Szent-Györgyre vitték papnak. 1878. 
márcz. 3. a szászvárosi ref. egyházköz-
ség a második lelkészi állomásra válasz-
totta meg. Lelkészi hivatala mellett a 
ref. főgymnasiumban is tanított mint tisz-
teletbeli tanár, díj nélkül. A városi köz-
ügyekben is tevékeny részt vett és a 
szász nemzeti gyűlésnek is tagja volt. 
Meghalt 18í'0. máj. 17. Szászvároson. — 
Czikkeket irt a kolozsvári Protestáns Köz-
lönybe; egyházi beszéde: A legjobb kíván-
ság, a Prédikátori Tárban (Kolozsvár, 
1872. II.) — Leveleit és önvallomásait 

28* 
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közölte az Ellenzék (1890. 117., 122..: 
124. sz.. hol bő életrajza is van). 

Dombi Lajos s z i v e s k ö z l é s e és g y á s z j e l e n - | 
tés. 
Fülöp János, a nemzeti szinész-tár-

saság tagja. — Kézirati munkája : Fel-
séges es. k. örökös főherczeg József nádor-
ispán hazánk öröme dísze neveünnepén 
1833. 19. márcz. (Költemény és karének, 
utóbbi énekeltetett a játékszínen ; meg-
van a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Fülöp József, ev. ref. tanító Pápa-
Kovácsiban (Yeszprémm.) — Czikkei a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1888. Egy 
vallási vita a XVII. században), a Pápai 
Ifjúsági Lapban (1888. Czeglédi István 
és egy vitázó műve), a Dunántúli Prot. 
Közlönyben (1889. Alvinczvről és Páz-
mányról, 1891. költemény.) 

Fülöp (Fülep) Sámuel (felső-őri), or-
vosdoktor. sárospataki zemplénmegyei 
származású; a pesti egyetemen tanult, 
hol 1802. .máj. 10. avatták föl orvos-
doktorrá; azután Bécsben folytatta orvosi 
tanulmányait. — Munkája: A nemorvo-
sokat az orvosok megismerésére és kivá-
lasztására vezető útmutatás. Németül irta 
Frank József, a bécsi nagy kórház első 
orvosa, magyarúl pedig és némely haszna-
vehető megjegyzésekkel megbővítve köz-
haszonra kibocsáttatódott. Miskolcz 1814. 

tí. Uirmondó 1802. 43. s z . — liupp. Beszéd . 
140. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Fülöp Sámuel (deáki) L. Deáki Filep 
Sámuel. 

Fülöp Sándor, jogi doktor. — Mun-
kája : Államnévelészet. Bpest. 1889. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1890.) 

.)/. Könyvészet 1889. 

Fülöpszállási Gergely L. Filepszállási 
Gergely. 

Fünatzy Pál, trinitarius szerzetes Po-
zsonyban. — Munkája ; Anima rationa-
lis in sancta trinitate effigiata. . . Die in 
der heiligen Dreyfaltigkeit gebildete. . . 
menschliche Seele. Lob-und Ehren-Rede. 
Pressburg, 1743. 

Petrik B ib l iogr . 

Fürdők István, m. kir. honvédőr-
nagy, 1873. máj. 1-től honvédszázados-
és a Ludovica-Akadémia tanára vol t ; 
1888. november 1. lett őrnagy és a 
nagyváradi zászlóalj parancsnoka. — 
Czikkei a Ludovica Akadémia közlönyé-
ben (I. 1874. Elméletek a harczászati 
támadás és védelem felett.) — Munkái: 
1. Segédtiszti szolgálat és útmutatás a 
kiegészítési és nyilvántartási teendőkben 
a pótcsapatparancsnokok számára. Bpest, 
1875. két kötet. (1873—74-ben a Ludo-
vica Akadémián tartott előadásai.) — 
2. Tereptan és tereprajztan. Tekintettel 
a terepnek katonai czélokra való leírá-
sára. U. ott, 1876. (Honvédkönyvtár VII.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876. 
— Honvédség Névkönyve. 1878. 1888. 

Fürdős Ijajos L. FördŐs Lajos. 
Füredi Ferencz Albin, fővárosi hiva-

talnok (családi neve Pukli volt), szül. 
1848. jun. 29. Baján Bácsmegvében; 1866. 
szept. 8. a szent Benedek rendbe lépett. 
1871. okt. 5. ünnepélyes fogadalmat tett; 
Pannonhalmán végezte theologiai tanul-
mányait és 1872. jul. 28. misés pappá 
szenteltetett föl; azután Pápán gymna-
siumi tanár volt 1877-ig, midőn a ren-
det elhagyta. Budapestre költözvén, a 
Nemzeti Politika cz. lap belmunkatársa 
lett. Jelenleg fővárosi számsegéd. — Prog-
rammértekezése a pápai r. kath. gym-
nasium Értesítőjében (1876. A spanyol 
inquisitio vázlatos története). — Szer-
kesztette a Pápai Lapokat 1876. okt. 7-től 
1877. szept. 9-ig. — Álnevei s jegyei : 
Aubin, AI Bin és F. A. (különböző lapok-
ban.) 

Scriptores Ordin i s S. B e n e d i c t i 108. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Füredi (Führer ) Ignácz. tanítóképző-
intézeti tanár. szül. 1837. aug. 15. Lad-
moczon Zemplénmegyében orthodox zsidó 
szülőktől; a magyar nyelvet és az elemi 
tantárgyakat a falujabeli ev. ref. iskolá-
ban sajátította e l ; e mellett a chéderbe 
(zsidó népiskola) is járt, hol egy lengyel 
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hebraista vezetése alatt a bibliát és tal-
mudot tanulta. Nyolcz évig a duna-szer-
dahelyi, kismartoni, pozsonyi s nikols-
burgi talmud - kollégiumokat látogatta. 
1858-ban Pesten a kath. tanítóképzőbe 
lépett; a két éves tanfolyam végeztével 
1862-ben a sátoralja-újhelyi izraelita 
minta-iskolánál nyert alkalmazást; innét 
1872-ben a pesti országos izraelita tanító-
képzőhöz került, hol jelenleg is működik. 
A magyar nyelven kívül, a német, héber 
és franczia nyelvben is jártassággal bír. 
— Számos magyar nyelvészeti czikket 
irt a M Nyelvőrbe s a Budapesti Hírlapba; 
több héber ismeretterjesztőt a Hamvasz-
szér cz. zsidó hírlapba; a Paedagogiai 
Plutarchban (II. 1886. Rousseau.) — Mun-
kái: 1. A magyarok története rövid elő-
adásban népiskolák használatára. S.-A.-
Ujhely, 1869. (7. k. 1873. 9. jav. k. 1876. 
11. jav. k. 1877. 15. jav. k. 1884. 17. 
jav. kiadás 1888. Bpest. Ugyanez németül 
8. k. 1886. 9. k. 1888. U. ott). — 2. 
A természetrajz három országa. Népisk. 
szám. Pest, 1871. (2. k. 1873. U. olt). — 
3. Magyarhoni földrajz egyetemes föld-
irati vázlattal. Pest, 1871. — 4. Emil 
vagy a nevelésről Rousseau J. I. után 
ford. U. ott, 1875. — 5. Hazai s álta-
lános földrajz elemei. Iipest, 1876 (2. 
Átdolg. kiadás, 3. k. 1877. 6. k. 1879. 
3. jav. k. 1880. 12. k. 1886. 13. k. 1887. 
14. k. 1892. U. ott. Ugyanez németül 
1877. és 1878. U. ott). — 6. A természet-
rajz elemei különös tekintettel az iparra 
s kereskedésre. Népiskolai használatra. 
U. ott. 1876. (3. kiadás 4. k. 1877. U. ott. 
6. átdolg. k. 1883. Ugyanez németül. U. 
ott. 1877.) — 7. Számtani példatár. 
U. ott, 1877. (5 füzet. Több kiadás). — 
-8. Kisebb és nagyobb világtörténet jel-
lemképekben. U. ott, 1877—79. (Ugyanez 
németül is.) — 9. Első oktatás a 
franczia nyelvben kiejtéssel. Ugyanott, 
1877. (Ugyanez német szöveggel is). — 
10. Praktische ungarische Sprachlehre. 
IL ott, 1878. — 11. Mózes I. és III. 

könyve, magyarra ford. U. ott. 1879. 
(Pályanyertes mű.) — 12. Módszeres ma-
gyar nyelvtani példatár számos feladvá-
nyokkal, a népiskolák négy oszt. számára. 
U. ott. 1880. — 13. Rendszeres magyar 
nyelvtan. Antibarbarussal és rokonértelmű 
szókkal. Polgári iskolák és tanítóképzők 
használatára. U. ott, 1880. (2. k. 1883. 
3. bőv. kiadás. U. ott, 1887.) — 14. 
Magyartalanságok betűrendben. U. ott. 
18»0—82. (Három kiadás. Ism. Bud. 
Szemle XXV. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1880.) — 15. Módszeres nyelvtani példa-
tár. U. ott, 1880. 3. füzet. (Schön Józseffel 
együtt.) — lb. Ungarische Sprachlehre. 
Ollendorff után. U. ott. 1881. — 17. 
Első magyar Machzór. (Ünnepi imád-
ságok zsidók számára, 3 kötet). U. ott. 
1883. — 18. Luchósz Happolim. U. ott, 
1884. (Héber nyelvtan). — 19. Mózsi és 
az aranykeresö. Ifjúsági elbeszélések 
Hoffmann F.-tői. U. ott, 1887. — 20. 
Báró Manx kalandjai és Bőrharisnya. 
Elbeszélések. U. ott, 1887. — 21. Teljes 
héber-magyar Machzór. U. ott, 1889. 
(9. kötet. Ism. M. Zsidó Szemle 1890). 
— 22. Magyar-német és német-magyar 
szótár. U. ott, 1889. — 23. Magyar-
német és német-magyar zsebszótár. U. 
ott. 1889. — 24. Deutsche Sprachlehre 
für Volksschulen. U. ott, 1889. — 25. 
Világtörténet iskolai és házi használatra 
a ministeri tanterv alapján. U. ott, 1889. 
— 26. Közhasznú idegen szótár, a szó-
származás és kiejtés megjelölésével. U. ott, 
1891. — 27. Magyar-német beszélgeté-
sek. U. ott. 1891. — 28. Josua és a 
birák iskolai magyar fordítással. U. ott, 
1893. 

M. Könyveszet 1876—91. Horváth Ignácz 
Könyvészete 1880—90. — Petrik Könyvészete . 
— Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Törté-
nete 318. 344. 377. 423. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények I. 1891.424—429. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Füredi (Fuchs) János kegyes tanító-
rendi áldozópap és tanár szül. 1846. decz. 

i 27. Csőszteleken Torontálmegyében; gvm-
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näsiumi tanulmányait Szegeden kezdette; | 
miután 1862. szept. 1. a rendbe lépett j 
és Váczon a szokásos próbaévet kiállotta. 
azokat Kecskeméten fejezte be. 18t>7-ben 
Magyar-Óváron próbaéves tanár volt és 
a rendnek nyitrai intézetében a theologiát 
hallgatta. 1870. aug. 29. miséspappá szen-
teltetett föl; tanított Nyitrán, Selmecz-
bányán, Temesvárott, Nagy Kanizsán, 
Nagy-Becskereken. Kis-Szebenben, Tren-
csénben. Sátoralja-Ujhelyben, Budapesten 
és jelenleg a temesvári főgymnasiumnál 
a latin és görög nyelv tanára. Trencsén-
ben tartózkodása alatt kieszközölte, hogy 
a kegyesrendiek templomában minden ün-
nepnapon a német egyházi beszédek he-
lyett magyar szónoklatok tartassanak és 
1881. decz. 25. ő tartotta ott az első ily 
szent beszédet. — Programmértekezései 
a kis-szebeni gymnasium Értesítőjében 
(1880. A régi iskolák módszere, s modern 
paedagogiai ferdeségek a philologiai ok-
tatás terén), a sáloralja-ujhelyi r. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1883. Cicero 
szónoki pályája, 1886. Tanítsuk gymna-
siumainkban a klassikai nyelveket?) — 
Munkái: 1. Egyházi beszéd szent István 
Magyarország apostoli királyának ünne-
pén 1882. aug. 20. Trencsén. 1882. — 

2. Egyházi beszéd szent István. . . ünnt 
pén a s.-a.-ujhelyi plébánia-templomban 
1884 aug. 20. S.-A.-Ujhely , l884. — 
3. Egyházi beszéd szent István ünne-
pén. . . U. ott 1885. 

M. Könyve- . 1882. 1884. 1856. é s ö n é l e t -
r a j z i .UatviK. 

Füredi Lajos, ev. ref. gymnasiumi 
tanár, szül. 1851-ben Mező-Váriban Bereg-
megyében; a gymnasium öt osztályát Szat-
márt, a hatodikat a máramaros-szigeti 
lyceumban végezte; 1869-ben a lelkészi 
pályára lépett és a debreczeni főiskolá-
ban a theologiát hallgatta; azután mint 
debreczeni segédlelkészt alkalmazták és 
lelkészi vizsgát tett. 1877-ben mezőtúri 
időszaki lelkész volt, 1879-ben rövid időre 
a dévaványai egyházba ment; ez év szept. 

28. ideiglenes, 1880. jun. 13. rendes tanár-
lett a mező-túri ev. ref. gymnasiumbaiu 
hol a magyar és német nyelvet és iro-
dalmat tanította. Meghalt 1892. okt. 3. 
Mező-Túron. — Programmértekezései a 
mezőtúri ev. ref. gymnasium Értesítő-
jében (1881. Madách. Az ember tragé-
diája, 1889. A mezőtúri ev. ref. egyház 
uj központi iskolájának ismertetése.) 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1892. 44. 
SZ. — Mezőtúri ev. ref. gymnasium Értesítője-
1893. ( F a r a g ó B á l i n t . ) 

Füredi Lajos ügyvéd. — Munkája r 
Nézetek a magyar polgári törvénynek a 
jelen viszonyok szerinti módosításáról. 
Pest, 1861. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Füredy László, a pesti vakok intézeté-
nek világtalan tanítója, szül. 1794. nov. 
13. Péteriben (Pestm ). hol atyja ág. ev. 
lelkész volt, ki fiát korán fogta a tanu-
lásra s a zenére, melyre hajlamot muta-
tott ; 9 éves korában a cseléd gondatlan-
ságból arczát forró lúggal leöntötte s ennek 
következtében szeme világát elvesztette ; 
még néhány évig keveset látott ugyan 
s ekkor a zongorán és orgonán gyako-
rolta magát; de atyja halála után vég-
kép megvakult, mire 18 éves korában 
anyjával Pestre költözött. A zenében any-
nyira haladt már, hogy magyar és német 
zenedarabokat irt és másokat is tanított 
a zenére ; a zongorán és orgonán kívül 
guitáron, hárfán és hegedűn is egyforma 
ügyességgel játszott. A sakkjátékot töké-
letes megvakulása után tanulta meg és 
oly jól játszta, hogy ezen játékban rit-
kán sikerült őt legyőzni. E mellett a 
magyar és német tánczhoz is értett. Jól 
beszélt latinul, németül, magyarul, tótul 
és elég olvashatóan tudott írni. 1818-ban 
a pozsonyi ág. ev. lyceuinba ment, hot 
Stanislaides Dániel tanár az alumneum-
ban ingyen szállással látta e l ; a böl-
cseletet hallgatta, és Klein zenetanár a 
General-Bass-ra oktatta. Később a pesti 
vakok intézetében tanárnak alkalmazták ; 
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tanította a magyar stílt, fej- és jegyszámí-
tást, a történetet és zene theoriáját, zongo-
rát és hárfát. Meghalt 1850 ben Pesten, 
minthogy ezen évben özvegye nyugdíjért 
folyamodott és F. 1849-ben még élt. — Mun-
kái : 1. Besséd, mely egy vakok nevelő 
intézetjének Magyarországban való fel-
állítása végett az első nevendékek vizs-
gálatja alkalmatosságával a vármegye-
ház nagvobb palotájában tartott Posony-
ban, 1826. ápr. 23. U. ott. — 2. Besséd, 
mely cs. és kir. főherczeg József magyar-
ország nádorispánja . . . úgy mint a vakok 
intézete alapítója és pártfogója képe fel-
állításának alkalmával az intézet épületé-
ben 1885. máj. 29. Doleschalek Antal az 
intézet igazgatója által tartatott és rövid 
históriája az intézetnek, mely ugyan ezen 
alkalommal F. L. által előadatott. Pest. 
1835. — 3. Empfindungen der Zöglinge 
des Pesther Blinden Instituts, bei Ge-
legenheit der Aufstellung des Bildnisses 
des Erzherzogs Joseph, am 29. März 1835. 
In Musik gesetzt von L. v. F. U. ott. — 
Minthogy Dolezsalek Antal, az intézet 
igazgatója, magyarúl nem tudott, annak 
beszédeit és egyéb munkáit, is részben 
F. fordította magyarra. 

Gemeinnützige Blätter 1818. 71. 72. s z . — 
Dolesalek, Nachricht von der Verfassung 
des Blinden-lnstituts in Pest. Pest, 1836. 22. 
1. — Petrik Bibliogr. 

Füredi Mór, jogi doktor, ügyvéd és 
hirlapiró, F. Ignácz tanár és iró fia. szül. 
1863. nov. 5. S.-A.-Ujhelyben; jogi tanul-
mányait a budapesti egyetemen végezte. 
Jelenleg a Pesti Napló törvényszéki rovat-
vezetője. — Tiz év óta belső dolgozó-
társa volt több fővárosi lapnak (Nemzeti 
Újság, Egyetértés. Magyar Hirlap, Pesti 
Napló), melv lapokba jogi és szépirodalmi 
czikkeket i r t ; irt a M. Szalonba (XIV. 
189ö—91. Felső bíróságaink) s jogi szak-
lapokba is. — Munkája : Kacsagó The-
mis. Bpest, 1888. (Humorisztikus törvény-
széki karczolatok). 

M. Salon XVII. 1892. arczk. — Ország-Világ 
1892. 13. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 

Fürer Tóbiás, pozsonyi származású. 
— Munkája: Dissertatio historica de 
capite jejunii vulgo Ascher-Mitwoch. . . 
sub praeside M. Joh. Gabr. Mitwoch. 
Lipsiae, 1693. 

Figyelő XVIII. 62. 1. 

Fürst Károly, ügyvéd és soproni föld-
birtokos. Meghalt 1867. ápr. 15. Sopron-
ban 70. évében. — Munkája: Versuch 
über den Weinbau und Weinhandel der 
Oedenburger Gespanschaft im Königreiche 
Ungarn. Oedenburg, 1847. (Ism. Borászati 
Lapok 1858). 

Szinnyei Könyyészete és gyászjelentés. 

Füsi Pius, szent Domonkos rendi szer-
zetes. szül. 1703-ban Komáromban ev. ref. 
szülőktől; iskoláit szülővárosában vé-
gezte, mire ref. prédikátor lett; azonban 
nem sokára a kath. hitre tért és a 
szent Domonkos szerzetébe lépett; 1744-
től hitszónok volt Váczon, hol 1769-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Turris robusta 
atque alta, fastigio suo usque ad. coelum 
perlignens. Erős és magos égig érő torony. 
Az az : A szentséges rósáriomnak, és 
annak legfőbb társaságának egy erős és 
égig érő magos toronyhoz való hasonlítása. 
Melyet azon szentséges rózáriom ünnepé-
nek alkalmatosságával octobernek 4. nap-
ján élő nyelvvel megmagyarázott Váczon. 
Győr, (1739). — 2. Xenium sincerioris 
affectus in reiterato novi anni exordio. 
Quod est carmen partoritium, perillustri-
bus, nobilibus, generosis. omnibusque 
eruditissimis, et consultissimis dominis 
judici, et senatoribus, totique amplissimo 
magistratui et communitati civitatis Pes-
tinensis.. -Budae, (1740). — S.Applausus 
Austriae Sereniss. Mariae Theresiae. re-
ginae Hungáriáé. . . nuptae duci Lotha-
ringiae et Barri, dum ejusdem regiae 
Majestatis in Hungáriáé reginam corona-
tio Posonii die 25. Junii peracta per 
Austriam percrebuísset, ociorque inde ad-
ventus desideraretur. Viennae, (1741). — 
4. Carmen bucolicum in nativitatem ser. 
archiducis Josephi. U. ott, 1741. — 5. 
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Carmen pastoricium, ser. M. Theresiae 
nuncupatum. U ott, 1741. — 6. Carmen 
pastoricium oblatum magistratui Pesti-
nensi post pestem. Budae, 1744. — 7. Otia 
Poetica sive sylloge carminum elegan-
tium. Viennae, 1744. — 8. Fasciculus 
biblicus, seu selecta sacrae scripturae 
eífata metrice pronuntiata. Budae, 1744. 
(Bécs, 1753., Pozsony, 1756. és Buda 
1763.) — 9. Lapis caeruleus, az az : 
Kékkő várának a szentséges Rosárium 
társasága felállításából segítség kövére 
való magyarázása. Budae, 1744. — 10. 
Tribunal confessariorum et ordinan-
dorum eximii P. M. Martini Wigandt, 
Ord. Praed. in breve compendium collec-
tum. Accedunt propositiones ab Alex 
VII. et VIII. ac Innocentio XI. et XII. 
domnatae. Viennae, 1745. — 11. Ssent 
Domonkos szerzetbéli Ferrarius Ssent 
Vincze élete és csuda tételi . . az ajtatos 
magyar nemzetnek kívánságáért magyarra 
fordíttatott. Sopron, 1749. — 12. Rövid 
oKtatds, melyben elő adatik. . . Ferrarius 
szent Vinczéhez való két pénteki ájtatos-
ság. U. ott, 1749. — 13. Barkóczy Fe-
rencz úrnak esztergomi érseknek érseki 
szekébe lett beiktatására. Kassa. 1761 — 
14. A jó erkölcsre oktató Katónak bölcs 
versei, melyeket magyar nyelvre fordított. 
Eger, 1756. (Sopron, 1757.. Kassa, 1762. 
és Buda, 1768). — Szent beszédeit és a 
tridenti zsinat katekizmusát szándékozott 
magyarúl kiadni, de ebben megakadá-
lyozta őt a halál. — Nevét hibásan 
Füssi-nek is irják. 

Horányi, Scriptores I. 739. 1. — Sándor Ist-
ván, M. Könyvesház 97. I(i5. 120. 133. 137. 
— Katona, História (Jritica XXXIX. 953. — 
Oesterr. National-Encyclopaedie. Wien 17'5. II . 
251. — Danielik, M. Írók II. 86. 1. — Toldy, 
M. Költészet Története 311. 1. — Karcsú, 
Vácz Története VIII. 151. 1. — Petrik Bi-
bliogr. 

Füsös János L. Füsüs János. 
Füssel János Mátyás Márton, trini-

tarius szerzetes. — Munkája: Der in 
seiner Wesenheit verborgene, durch die 

Liebes-Werck aber bekannte Drey-Einige 
Gott. Vorgestellet in einer geringen Ehren-
Rede, an dem hohen Titular Fest-Tag. 
des Barfüsser-Ordens in dessen Closter-
kirchen zu Pressburg. Pressburg, 1746. 

Petrik Bibliogr. 

Füssy Tamás (családi nevén Fuchs 
Alajos), szent Benedek rendi apátsági 
perjel és a Ferencz-József-rend lovagja, 
szül. 1825. ápr. 11. Zimon'yban Szerém-
megyében (dédapja Fuchs János József 
nevezetes zeneszerző. 1725-ben Bécsben 
cs. kir. főkarmester; nagyatyja költözött 
be Magyarországba); F. a gymnasiumot 
Újvidéken és Baján végezte. 1841. szept. 
15. a pannonhalmi benczések közé lé-
pett; a győri rendi kollégiumban két 
évig hallgatta a bölcseletet; tanárai vol-
tak Czuczor Gergely, Rómer Flóris és 
Rónay Jáczint. Pannonhalmán végezte 
a theologiát és 1849. szept. 16. Deáky 
Zsigmond püspök által misés pappá szen-
teltetett föl; azonnal a pápai gymnasi-
umban tanárnak alkalmazták; 1855-től 
ugyanott igazgató volt. 1864-ben a Szent-
István irodalmi társulat igazgatójává vá-
lasztatott. 1866-ban a helytartótanács 
engedélyével az irodalmilag már papnö-
vendék korában használt Füssy nevet 
vette föl. 1885-ben főapát-jelölt volt, 1889-
ben lemondott igazgatói állásáról és az-
óta mint apátsági perjel és levéltári őr 
működik Zala-Apátiban. 1890. jan. 7. 
az egyház, iskola s irodalom terén ki-
fejtett érdemeiért a Ferencz-József-rend 
lovagkeresztjét kapta. A Sz. István Tár-
sulat tud. és irod. osztályának tagja. 
Tanulmányutat tett Német-, Franczia- s 
Olaszországban s 1868-ban négy hetet töl-
tött Rómában. — Pápán tartózkodása 
alatt több politikai lapnak állandó munka-
társa volt; ezekben czikkei többnyire 
névtelenül jelentek meg: ugyanakkor a 
magyarországi viszonyokról a franczia, 
főleg a párisi s brüszszeli lapoknak kül-
dött czikkeket. Czikkei az Életképek-
ben (1846. Néprajzok, Az ember), a Hon-
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derűben (1846. Költemény), a Religio és 
Nevelésben (1846. Bethlehem), a győri 
Hazánkban (1847. szépirodalmi dolgoza-
tok); programmértekezései a pápai gym-
nasium Értesítőjében (1851. Néhány szó 
a görög nyelvről. 1852. Az egyház áldá-
sos befolyása Europa sorsára nézve a 
népvándorlások alkalmával, 1853 A szent 
irodalom és egyházi remekírók használa-
táról az iskolákban, 1855. A madártö-
mésről, 1856. A tanoda s a szülők és 
helyetteseik közti viszony gyermekeik 
oktatását és nevelését illetőleg); czikkei 
a Családi Lapokban (1855. Stuart Mária 
s a t , 1858. Pápa szabadalmas város tör-
ténete), a Tanodai Lapokban (1858 Mi-
kép tanított Schmid Kristóf a népisko-
lában, 1859. Vélemények és nyilatkoza-
tok a gymn. tanterv módosítása tárgyá-
ban, Gondolatok a hazai nőnevelés javí-
tásáról és könyvism., 1860. XV. Lajos 
franczia király latin fordítmányai, 1861. 
Nyilt levél Lutter Ferdinánd pesti igazgató 
tanárhoz a történelem tanítása ügyében 
sat.), a Kath. Néplapban (1860—61. A 
munkás és szenvedő osztályokhoz. Ta-
vaszi és téli esték a nevelésről. 1865. 
IX. Pius, Ereklyetartók. Jácint atya, Sz. 
László király kibékülése Salamonnal, A 
várnai csata, Schmid Kristóf, Altieri 
Lajos bibornok sat., 1868. Garibaldi had-
járata Róma ellen, 1869. IX. Pius és 
III. Napoleon, Konstantin és sz. Szilvesz-
ter. Nagy Károly, Nagy Konstantin, Sz. 
Ágnes. Sz. Anasztázia, Merici sz. Angela, 
Sz. Kajetán, Kalazanczi József, Sz. Lő-
rincz, Sz. Marczel, Róma egyházai, em-
lékei és intézményei, Bibornokok, A pá-
pai hadsereg, Róma kolostorai általában. 
Az ágostoniak szerzete, Camaldulensisek, 
Barnabilák szerzete, A dömések Rómá-
ban, Sz. Ferencziek. Jezsuiták Rómában, 
Kapucinusok, Minoriták, Passionisták szer-
zete, Szomaszkok kolostorai. Theatinok 
szerzete, A népek elszegényedésének gát-
jai a kolostorok sat.), a Győri Közlöny-
ben (Pápa városának történeti vázlata s 

néhány költemény); irt a párisi Monde-ba 
s a Salzburger Ivirchenblattba; a Kath. 
Lelkipásztorban (1867) és a Pázmány-
Füzetekben nyolcz egyházi beszéde jelent 
meg; az Uj M. Sionban (1877. Antonelli 
Jakab élete), a M. Koronában (1877. 23. 
sz. Történeti emléklap IX. Pius ő szent-
sége püspöki jubileuma alkalmából, 1879. 
232—234. sz. A szeplőtelen fogantatás 
hitágazatának rövid története), a Religió-
ban (1888. Órévi Konrád eddig ismeretlen 
pannonhalmi főapát) 1891. A franczia 
klérus polgári alkotmánya. 1892. Wolter 
és Wimmer benczés főapátok), a Keszt-
helyben (1889. Zalavár a keresztény 
Magyarország előtti időben, 1891. Iroda-

| lomtörténeti adalékok), a Századokban 
(1891. A zalavári konvent mint hiteles hely), 

; a Hittudományi Folyóiratban (1892. A 
franczia egyházi javak a nagy forradalom 

: előtt és alatt), a Kath Szemlében (1892. 
! M. Terézia XVI. Lajos király leánya, 
| 1893 Garcia Mareno, 189L Stuart Maria), 
a Szent-István társulat Naptárában (1894. 
Miként került Kehida a Deák-család bir-
tokába); több vegyestartalmú, tanügyi s 
egyházpolitikai czikket irt a Budapesti 
Közlönybe, a Bokrétába, a Dienes Gyer-
meklapjába, az Idők Tanújába, a M. Ál-
lamba, a M. Sajtóba, a Hírnökbe, a Di-
vatcsarnokba s a szent István társulat 
által kiadott Egyetemes M. Encyclopae-
diába 2C0 történeti s földrajzi czikket 
irt. — Munkái: 1. Atalános földrajz az 
algymnasiumi I. osztály számára. Pest, 
1851. (2. kiadás. U. ott, 1854.) — 2. 
Sclimid Kristóf ifjúsági iratai. Uj 
folyam. U. ott. 1859-60. Tiz kötet. (3. 
kiadásban.) — 3. Egyetemes földrajz 
középtanodai használatra U. ott, 1862. 
(2. kiadás 1863. 3. k. 1866. 4. k. 1870. 
U. ott.) — 4. Latin verstan algym. hasz-
nálatra. U. ott, 1862. — 5. Világtörté-
nelem a katholikus tanodák számára és 
magánhasználatra. U. ott, 1863. Három 
kötet. (Vaszary Kolossal együtt. Ism. M. 
Sión 1863—64.) — 6. A gyakorlati ész. 
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Arany könyvecske mindenki számára. 
Balmes után ford. U. ott, 1864. — 7. A 
september ló-ki conventio és a decem-
ber 8-ki encyclica. Dupanloup Bódog 
után ford. U. ott, 1865. — 8. Weiter 
T. B. Világtörténelme. A magyar közép-
tanodák számára alkalmazta. U. ott. 1866. 
Három füzet. (3. jav. és a görög hitrege-
tan vázlatával bőv. kiadás. Bpest, 1873 
—77. Ism. Tanáregylet Közlönye IV. V. 
k.) — 9. A kath. egély tankönyve. Wapp-
ler Antal után ford. Pest, 1870. Három 
rész. (Főgymnasiumok számára; eddig 
8 kiadásban. Névtelenül.) — 10, A kath. 
egyház története Wappler Antal után ford. 
U. ott, 1870. (Névtelenülj — 11. szent-
írás új concordantiája. U. ott, 1871. 
(Névtelenül, ism. Uj M. Sión; eddig két 
kiadásban.) — 12. Tanulságos történet-
kék jó gyermekek számára. Schmid Kris-
tóf hátrahagyott irataiból. Bpest. 1875. 
— 13. VII. Pius pápasága. U. ott. 1876. 
(Házi Könyvtár 23. 24. Ism. Uj M. Sión.) 
— 14. IX. Pius pápasága. U. ott, 
1878-80. (Házi Könyvtár 28. 29 35 
Ism. Századok és Uj M. Sión 1879.) — 
15. Szabó Imre nébai szombathelyi püs-
pök emlékezete. U. ott, 1881. (Külön-
nyomat a Tájékozóból.) — 16. Virág-
csokor. U. ott. 1883. — 17. Ifjúsági em-
léklapok. U. ott, 1883. — 18. A sz. Ist-
ván társulat által kiadandó népiratkák 
ügyében. U. ott, 1886. — 19. XIII. Leo 
pápa élete. U. ott, 1887. (Ism. M. Sión.) 
— 20. Deák Ferencz gyermek és ifjú 
sági életéből. U. ott, 1892. (Különny. a 
Szabad Órákra cz. gyűjteményből.) — 
Szerkesztette az Ifjúsági Plutarchot 1858-
tól 1860-ig (6 füzet, Vaszary Kolossal és 
Méry Etelével) Eger, Bécs és Pápa 4 fü-
zet és II. folyam 1. és 2. füzet; a Szün-
órákat 1862-ben Pesten (4 kötet. Ifjúság-
nak szánt versek, elbeszélések és szin-
művek. Uj kiadás. U. ott, 1864.), a sz. 
István-társulat által kiadott Katbolikus 
Néplapot 1865. jan. 5-től 1872. decz. 
26-ig és folytatását a Katbolikus Heti-

lapot 1873. jan. 2-től decz. 25-ig; a Ka-
tholikus Lelkipásztort 1866-tól 1868-ig 
Talabér Jánossal és 1869—70-ben egye-
dül, szintén Pesten; a Családi olvasmá-
nyokat (kiadta a szent István-társulat) 
1867—68-ban, két kötet; a Jelenkor cz. 
kath. egyháztörténelmi heti közlönyt 1874. 
jan. 1-től jún. 30-ig és a Jelenkor cz. 
kath. egyházpolitikai napilapot 1875. jan. 
1-től szept. 15-ig (mindkettőt Budapes-
ten Talabér Jánossal együtt); a Tájékozó 
cz. kath. egyházi folyóiratot 1878-tól; ä 
Szent-István-társulat Naptárát 1865— 
1875 évekre; Alkalmi szent beszédeket 
(Pest, 1868), Piros könyvet, 2 köt.. Ha-
lotti beszédeket (Pest. 1867. és 1875,) és 
Emlékkönyvet (1882.) — Kéziratban van: 
Zalavári apátsági commendátorok és XVI. 
és XVII. századbeli Zalamegyei nemes 
családok. — Jegyei: —ss—, F., F. T. és 
F - y . 

Szöllössy Károly, Szerzetes Kendek. Arad. 
1878. 81. 1. — i)l. Könyvészet 1876—77. 1881. 
1883. 1887—88. — Petrik Könyvészete s Bi-
bliogr. — Verédy, Faedagogia i Fncyclopae-
dia 293. — Scriptores Ord. S. Benedicti 108. 
— Győri Közlöny 1885. 30. SZ. — Keszthely 
1890. 10—13. sz. (Kürcz Antal), 20. sz. (Füssy-
ünnepély) és önéletrajzi adatok. 

Füster Ferencz, tiszttartó Válón Fe-
hérmegyében, — Kézirati munkája : Be-
széd, melyet mondott Vál mezővárosban 
1822. eszt. a templom építésekor a maga 
lakásánál, midőn a népet csüggedni ta-
pasztalta (4-rét, 8 lap. a m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Füsüs András. L. Fésös András. 
Fűsüs (Füsös) János (pataki), ev. ref. 

prédikátor, sárospataki zemplénmegyei 
származású volt, hol valószínűleg isko-
láit is végezte; innen 1616-ban Heidel-
bergába s 1617-ben Marburgba ment ta-
nulni. Hazajővén 1622-ben ungvári, 1624 
táján sárospataki s végre 1629 körűi 
szathmári lelkész volt. — Munkái: 1. 
Positiones physicae de elemen Iis in ge-
nere, quas praeside Nicolao Malthiadae 
Bachendorfio in illustri heidelbergensi 
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academia . . propugnavit . . . die XXVI. 
apr. 1617. — 2. Disputatio metaphy«ica 
sub praesidio Rod. Goelenii habita. Mar-
burgi die XVII. dec. 1617. — 3. Kirá-
lyoknak tüköré. Melyben abrazattyok 
szépen ragyog és tündöklik, az Feiedel-
meknek és egyéb Vralkodóknak kedvek-
ért példáiúl irattatot és formáitatot. . . 
Bártfa, 1626. (Bethlen Gábor fejedelem-
nek van ajánlva.) — Üdvözlő verseket 
írt Prágai Andráshoz és Kanizsai Mi-
hályhoz 1617. Heidelbergában. 

Bod, M. A t h e n á s 89. 1. — Horányi. M e m o -
r ia I. 7,')7. 1. — Mindenes Gyűjtemény I . 1789. 
285. 1. — Szabó Károly. Résíi M. K ö n y v t á r I. 
246. 1. — Szilády, M. K ö l t ö k Tára IV. 307. 1. 
— Ballagi Géza, P o l i t i k a i I r o d a l o m 28. 1. é s 
Szinye i Gerzson s z i v e s közlése . 

Füzéri György, városi jegyző Kolozs-
várt. — Munkája: Descriptio civitatis 
Claudiopolis ab origine repetita, cum 
inscriptionibus in moeniis et aliis nota-
bilibus aedificiis undique conspicuis, pro 
augmento et varietate incolarum acreli-
gionum ; vicissitudinibus fatorum ; direc-
tione item polilica, usque ad moder-
num statum continuata et compendiose 
concinnata. Claudiopoli, 1734. (Mint a 
hivatalos küldöttség egyik tagja, Páter 
Pál, Pataki István és Gyergyai Pál tár-
saival együtt írta.) 

Siebenb. Quartalschrift VII . 1801. 6. 1. — 
Budapesti Szemle V I I . 1859. 238. 1. ( S z i l á g y i S . ) 

Füzesi L. József, ev. ref. lelkész Pa-
tán és kolos-kalotai egyház-vidéki asses-
sor. — Költeményeket írt az Aglájába 
(II. 1830), a Költemények cz. gyűjte-
ménybe (Kolozsvár, 1834). — Munkái: 
1. Az idvezült l. b. Losonczi gr. Lázár 
László úr . . . szeretett hitvese emléke. 
Kolozsvár, 1831. (Költemény a 11t— 
124. 1.) — 2. A papi hivatal és a 
pap ... Nagybaczoni id. Incze Sámuel 
koporsója felett. U. ott, 1839. (Költemény 
23—27. 1.) 

Petrik B ib l iogr . 

Füzesi Márton. — Munkája: Cseme-

ték. Elbeszélések, költemények és arany-
kalászok. Likér. 1887. 

;)/. Könyvészet 1889. 

Füzesséry Bertalan (tövisi és füzes-
séri), ügyvéd és birtokos, szül. 1832-ben 
Füzessérben Zemplénmegyében ; a gym-
nasiumot Kassán, a jogot és államtudo-
mányokat u. ott, Pesten és Bécsben vé-
gezte ; az államvizsgát, bíróit és ügyvédit 
letette. Főszolgabíró, majd törvényszéki 
biró lett. 1870-ben Füzessérben ügyvédi 
irodát nyitott. 1881-től fogva Kassán ügy-
védkezett 1886-ig, midőn ismét Füzes-
sérre költözködött, hol az ügyvédi gya-
korlat mellett gazdálkodik. — Munkái : 
1. Johanna, a nápolyi királynő. Tört. 
dr. 5 felv. Kassa, 1881. — 2. Erzsébet. 
a magyar birodalom kormányzója. Tört. 
dr. 5 felv. U. ott, 1885. (A szerző fény-
nyomatú arczképével.) — 3. 4̂ nagy 
franczia forradalom.. Tört. trag. 5 felv. 
U. ott, 1886. 

M. Könyvészet 1886. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Füzesséry Gábor (tövisi és füzesséri). 
Beregmegye második alispánja volt 1832-
ben és két ízben országgyűlési követe ; 
meghalt 1851. nov. 9. kis-bégányi jószá-
gán (Beregm.) 62. évében. — Munkája : 
Beszéd . . . Debreczen, 1832. (Beszédek, 
melyek m. vajai és luskodi gróf Vay 
Ábrahám úr, t. ns. Beregh vármegye 
főispáni hivatala helytartója által Be-
regszász városában, az e f. 1832. esz-
tendei máj. 22. végrehajtott tisztválasztás 
alkalmatosságával mondattak. Rendbe 
szedte Komlósy Károly). 

Petrik Bit i l iogr. I. 270. és g y á s z j e l e n t é s . 

Füzesséry Géza (tövisi és füzesséri), 
jogi doktor és ügyvéd, előbbinek fia, 
szül. 1831. ápr. 18. Kis-Bégányban Be-
regmegyében ; 1847-ben jogász volt és 
1848 —49-ben mint honvédszázados vett 
részt a szabadságharczban. 1850-ben a 
pesti egyetemen folytatta jogi tanulmá-
nyait. Első kenyérkeresete az volt, hogy 
a jogi vizsgákra készített elő vagy két-
száz egyént. 1861-ben ügyvéd lett és a 
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fővárosban ügyvédi irodát nyitott. E mel-
lett a katonai tudományokban képezte 
magát és 1883-ban a Ludovica akadé-
mián törzstiszti vizsgát tett. 1883 óta 
visszavonultan él a fővárosban. — Mun-
kái : 1. Biró Mihály sajtópöre báró 
Orbán Bálás, mint a «Székelyföld leírása» 
szerzője ellen. Illéssy Györgyné, Feny-
vessy Adolf és Vámbéry Gusztáv gyors-
irói jegyzései nyomán. Pest, 1871. — 2. 
Egy párbaj története. Bpest. 1883. — 
Irt a lapokba is, sőt önálló szakmunkája 
is több jelent meg, melyeket én nem 
ismerek. 

II. Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok. 

Füzesséry Sándor (tövisi és füzes-
séri), apát-plébános; szül. 1825-ben; 
1849 ben misés pappá szenteltetett föl; 
előbb bolyi (Zemplénm.). 1874-ben pedig 
sátoralja-ujhelyi plébános lett, később 
apát és a kir.-helmeczi kerület ország-
gyűlési képviselője. Meghalt 1880. febr. 
9. Budapesten 54. évében. — Munkái: 
1. Egyházi beszéd, melyet Szent István 
király napján a sátoralja-ujhelyi tem-
plomban ez ünnepen tartott első búcsú 
alkalmával mondott. Sárospatak. 1861. 
— 2. Egyházi beszéd, melyet sátoralja-
ujhelyi plébánossá lett beiktatása alkal-
makor híveihez intézett. U. ott, 1874. — 
3. Emlékbeszéd berezeg Bretzenheim 
Ferdinand özvegye, szül. Schwarzenberg 
Carolina herczegnő gyásztiszteletének 
alkalmával. U. ott, 1875. 

Petrik Könyvésze te . — Némethy lajos, Dics-
beszédek. Bpest, 1881. 53. 1. — Catalogus Bibi. 
Joan. Card. Simor 462. 1. és gyászje lentés . 

Fűzi Ferewc^(homoród-karácsonfalvi>), 
unitárius lelkész, homorod-karácsonfalvi 
származású; tanult a székely-keresztüri és 
kolozsvári unitárius kollégiumban. Bor-
doson, majd Abrudbányán volt pap. Nőül 
vette Szigethi István főkormányszéki hi-
vatalnok leányát, kitől 6 fia és egy leánya 
született. A szabadságharcz alatt a Hat-
vaniféle expeditióval menekülhetett volna, 
de nem akarta ekklezsiáját elhagyni. Le-

fejezték az oláhok 1849-ben a papi lak 
küszöbén; neje, leánya Ágnes, vejével 
Nagy Károly abrudbányai főbiróval, fiai 
Sándor, verespataki lelkész, Ferencz za-
lathnai bányahivatalnok szintén oda vesz-
tek, utóbbi Preszokán; Mihály fia is, ki 
ügyvéd volt, feleségestől együtt megöletett; 
kis leányának (Wattay Béláné) azonban 
az Ágnes kis leányával együtt megke-
gyelmeztek; Dénes és József mint Kos-
suth huszárok is elkerülték a család le-
mészárlását; még egy testvérök Samu, 
megmenekült, ki később jogot végzett és 
Al-Fárán halt el, mint járásbiró. — Mun-
kái : 1. A békeszerető fejedelem érdem-
lett végtisztelete egy halotti tanításban, 
melyet dicső emlékezetű néhai Első Fe-
rencz Austriai császár, apostoli m. király 
ő felségének érdemlett tiszteletére felsőbb 
parancsolatból irt, s az Abrudbányai uni-
tarium templomban 1835. ápr. 21. el-
mondott. Kolozsvár. — 2. A fejedelem 
életével a nép boldogsága szorosan össze 
függ. Egy hálá-adó tanítás. Melyet . . . 
Első Ferdinand austriai császár . . . ma-
gyar király uralkodása szül. ünnepén 
irt és az abrudbányai templomban 1835. 
ápr. 21. elmondott. U. ott. — 3. Val-
lásos vigasztalása egy haldokló édes 
anyának maradékai sorsa felől . . . Vitéz 
Annának. . .Hanaczkó Zsigmond . . fele-
ségének végtiszteletére irt, s . . . jan. 31. 
1836 elmondott. Nagy-Enyed. — 4. A 
földi remény veszte, előadva egy halotti 
tanításban, melyet H. Szentpáli Herczegi 
Mihály.. .végtiszteletére Sz. György hava 
9. 1837. a verespataki unitárius tem-
plomban mondott. Kolozsvár, 1837. — 
5. A püspöknek jótékony befolyása az 
egyház javára, kifejtve egy halotti taní-
tásban, melyet az Erdélyi nagy Fejede-
lemségbeli unitárius status volt nagy 
érdemű püspökének . . . Körmöczi János 
végtiszteletére irt s az abrudbányai uni-
tarium templomban január 29. 1837. el 
is mondott. U. ott, 1837. — 6. Kettős 
hódolási irány egy rövid egyházi be-
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szédben foglalva, melyet az Aranyasi 
Thordai s A. Fejéri unitárius esperesi 
környékbeli egyházi rend által Első Fer-
dinand. . . 0 Felsége iránti hódolati s az 
erdélyi nemzeti és vallási egyességi sz. 
eskük letétele alkalmára . . . elmondott. 
U. ott. 1838. 

Petrik Bibliogr. — Koncz József és Ka-
nyaró Ferencz szives közlései. 

Fűzy György, néptanító, szül. 1859-
ápr. 21. Veszprémben ; jelenleg Dörgicsén 
(Zalam.) tanító. — Számos tanügyi és 
szépirodalmi czikke jelent meg a lapok-
ban. — Munkái: 1. Körülöttünk. Apró-
ságok. Kaposvár, 1884. — 2. Népies 
földrajz. U. ott. 1886. 

M. Könyvészet 1884. — Athenaeum Kézi Lexi-
kona I. 644. 1. 

Fűzi János (homuród-karácsonfalvi). 
F. Ferencz testvérbátyja; tanult Keresz-
túri es Kolozsvárt; külföldi egyetemeket 
látogatott közköltségen, nevezetesen a 
göttingait; hazajővén 1806-ban abölcselet 
tanára lett a kolozsvári unitárius főisko-
lában ; felváltva a papi teendőket is tel-
jesítette. 1824-ben rendes pappá válasz-
tatott ; ugyanekkor már generális nótá-
rius volt. 1830-ban szélütés érte s föl-
mentették a papi, 1831-ben tanári szol-
gálatától. Meghalt 1833. október 6. Ko-
lozsvárt 57. évében. — Munkái: 1. A 
valóságos ember képének két fővonásai, 
a jó ember és nemes érzetű polgár leraj-
zolva egy halotti beszédben, melyet idősb 
kolosvári Ágoston Márton úrnak Kolosvár 
érdemes senatorának utolsó tisztessége 
megadására irt s el is mondott 1806-ban 
a második hó 2-án. Kolozsvár, 1806. (Az 
első beszédet: A jó Senator leírása cz. 
F. tartotta ; a másodikat Ferenczy János 

mondotta). — 2. A keresztény vallás 
igazi és belső valósága egy beszédben 
foglalva, melyet felső parancsból irt s el 
is mondott az unitáriusoknak ns. Udvar-
hely-Székben Vargyason tartatott közön-
séges sinati gyűlésében, 1806-ban a VI-dik 
hó 30-kán. U. ott, 1807. — 3. A gyenge 
nem erősítetése egy halotti beszédben, 
melyet néhai Pákei Pákei Judith asszony-
nak, n é h a i . . . unitárius pap Fejérvári 
Sámuel úr özvegyének, utolsó tisztessége 
megadása végett készített s a kolosvári 
unitárium templomban el is mondott. U. 
ott, 1808. — 4. Ker. Mária. Halotti 
prédikáczió tarcsafalvi Pálffi Mária Szent-
iványi Zsigmondné felett. U. ott, 1808. 
— 5. A bölcs ember szemléltetés for-
máitatásában és nagyságában . . . . fő-
tiszt. nagyajtai Lázár István úrnak, az 
erdélyi unitárius ekklesiák és oskolák 
volt superintendensének utolsó tisztessége 
megadására irt és el is mondott a kolos-
vári unitárium templomban 1811. nov. 
10. U. ott, 1812. (Főczím : A bölcs elől-
járó lerajzolva két halotti beszédekben, 
melyek nagy-ajtai Lázár István unitárius 
superintendensnek végső megtisztelteté-
sére mondattak). — Irt még tankönyve-
ket, melyek kéziratban maradtak. 

Székely Sándor Unitária vallás történetei. 
Kolozsvár, 1840. 179. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Kanyaró Ferencz és Koncz József sz ives 
közlései. 

Füzy Rudolf Vilmos, orvosdoktor, 
pesti származású. — Munkája: Gastro-
brosis. Dissertatio inauguralis. Budae. 
1805. 

Rupp, Beszéd 163. 1. (Keresztneve hibásan 
van Adolfnak irva.) — Szinnyei Könyvé-
szete. 
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Gaál Alajos földbirtokos Somogvmegyé-
ben. — Munkája: A hasznos sz löm íve-
lés gyakorlati módja. Öntapasztaláson 
épült észrevételek. Pest, 1856. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gaál András. L. Gál András. 
Gaál Bernárd. L. Gál Bemard. 
Gaál Damascen, minorita rendi szer-

zetes. szül. 1801. decz. 7. Egerben Heves-
megyében ; elvégezvén szülővárosában 
tanulmányait 1818-ban a minoriták közé 
lépett és 1825-ben misés pappá szentel-
tetett föl; első évében Kantán, majd bá-
rom évig Nagy-Bányán volt gymnasiumi 
tanár; innét Fáy István grófhoz ment 
udvari káplánnak, hol három évig volt. 
1832-ig miskolczi, majd pedig aradi tanár 
lett; itt 12 évig működött; azután szilágy-
somlyói. majd szegedi, végre aradi ház-
főnöknek választották. 1857-ben titkár és 
1860-ban rendfőnök lett. A rendfőnök-
ségről lemondván, újra Aradra ment visz-
sza. hol a lelkészi hivatalt vezeite. Nyuga-
lomra vágyván Miskolczra helyezte át 
lakását; mielőtt azonban Aradról eltávo-
zott, az ottani jótékonysági egyletnek 
egy darab aradi első takarékpénztári rész-
vényt (1000 frt ériékben) adott. Meghalt 
1875. febr. 27. Miskolczon. — Programm-
értekezése a miskolczi gymnasium Érte-
sítőjében (1858. A tanodai nevelés haszna ) 
— Munkái: 1. Örvendező versek, melye-
ket mélt. Lonovics József úr. a csanádi 
megye püspökének fő papi székébe való 
iktatása alkalmával az aradi kir. gym-
nasium nevében bémutatta 1834 évben. 
Arad. — 2- Egyházi beszéd, melyet az 
aradi kir. gymnasiumban tanuló fjuság 
számára készített zászló fölszentelése al-
kalmával tartott jun. 5. 1836. évben U. 
ott. — 3. Oda. . . Szerencsy István Arad 
várm. főispáni székébe iktatásakor a mi 
norita szerzetes aradi háza. U. olt, 1836. 

— 4. Óda főtiszt, és tudós Szabó Román 
urnák, a magyar és erdélyországi mino-
rita szerzet fő igazgazgatójának, midőn 
az r.radi gymnasiumot meglátogatná 1838. 
U. ott. — 5. Óda, melyben nagym. Laj-
csák Ferencz nagyváradi püspök úr ő 
excellentiájától búcsúzik a músa. Az aradi 
gymnasium nevében 1838. IJ. ott. — 
6. Óda, melyei nagym. és ft. Lonovics 
József úr ő excellentiájának, a csanádi 
megye püspökének. . .midőn az aradi kir. 
iskolákat hivatalosan megvizsgálná, hó-
dol az aradi gymnasium. 1810. U. ott. — 
7. Óda, fő tiszt, s tudós Szabó Román 
atyának, magyarországi, és erdélyi mino-
rita szerzet fő igazgatójának, midőn az 
aradi gymnasiumot meglátogatná 1841. 
U ott. — 8. Óda, melyei nagym. és ft. 
Lonovics József úr ő excellentiájának, 
csanádi megye püspökének, midőn az 
aradi kir. iskolákat meglátogatni kegyes-
kedne, hódol az aradi gymnasium. 1842. 
U. ott. — 9. Költészeti koszorú. Szeged, 
1847. — 10. Méltgs és ft. Csajághy Sán-
dor csanádi püspök ur ő Nagyságának, 
midőn csanádi püspöki székébe 1852. ápr. 
19. iktattatnék, hódol a tiszt, minorita 
atyák szegedi háza. Szeged. (Költemény.) 
— Az aradi minorita könyvtárban egy 
kötet egyházi beszéde van kéziratban. 

Szöliösy Károly, S z e r z e t e s K e n d e k I . 185. 
— Lakatos Ottó, A r a d t ö r t é n e t e I I I . 51. — 
Magyarországi Minorita-rend Névtára 1883. 144. 

1. — P'drik B i b l i o g r . 

Gaál Dániel, ev. ref. lelkész, szül. 
179ö-ban Mezőberényben (Békésm.). a 
gymnasiumot Hódmezővásárhelyen, a felső 
isko'ákat pedig a debreczeni kollégium-
ban végezte; a német nyelv megtanu. 
lása végett, mint nevelő, egy évet töltött 
Szepesmegyében; azután a jászkiséri egy-
házban rektor lett. Két év múlva theolo-
giai tanulmányainak folytatása végett 
Bécsbe ment és az ifjú Csernovics Péter 
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nevelésével bízatott meg. 1826-ban a hód-
mező-vásárbelyi egyház hívta meg lel-
készének, hol 1863. szept. 24. meghalt. 
A népnevelés terén fejtett ki nagy buz-
galmat és egyik főérdeme, hogy a szegedi 
reformált egyházat újra létrehozta. — 
Munkái: 1. Rövid halotti beszéd, melyet 
néh. nemz. Berecz Péter ur holttestének 
koporsóba tétele alkalmatosságával H.-M.-
Vásárhelyen 1843. eszt. jan. 22. tartott. 
Szeged, 1843. — 2. Kiscrtetek. Rövid 
történetek az igazság országából. Wagner 
Sámuel után ford. U. olt, 1843, — 3. 
Gyászima. melyet Magyarország szere-
tett agg nádora fenséges főherczeg József 
végtisztességtételére készített, s febr. 24. 
1847-ben elmondott. U. ott, 1847. — 
4. A szegedi Phoenix, vagy az újra éledő 
helvét hitvallású egyház. U. ott. 1855. 
(2. kiadás. U. ott, 1856.) 

Toldy Bibl iogr. (Tudom. Tár 1844. 501. 1). 
— Protestáns Képes Naptár 1805. 59. 1. — Pet-
rik Bibl iogr. 

Gaál Endre, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár. szül. 1834-ben Halason (Pestm.). 
hol az ev. ref. főgymnasiumban 36 év óta 
tanítja a földrajzot és történelmet. — 
Programmértekezése a kis-kun-halasi ev. 
ref. főgymnasium Értesítőjében (1880. 
A magyar királyok s török szultánok közt 
kötött békeszerződések sorozata s jellem-
zése a XVII. század első felében). 

Rajner Ferencz, Középisko la i Tanári N é v -
k ö n y v . Bpest . 1893. 57. 1. 

Gaál Ferencz, zeneszerző; a nyitrai 
gymnasiumban tanult; 1878-ban a buda-
pesti nemzeti zenedébe, a későbbi országos 
m. kir. zeneakadémiába lépett; tanárai 
Liszt Ferencz. Erkel Ferencz és Ábrányi 
Kornél csakhamar észrevették benne a 
tehetséget, azért kiképeztetésére kiváló 
gondot fordítottak. Több zongorakéziratát 
Liszt F. is kellően méltányolta. A zene-
akadémiát 1882-ben kitűnő oklevéllel 
hagyta el. Szabadka törvényhatósága 
még ugyanazon évben a zenedei igazga-
tósággal kinálta meg, mit el is fogadott 

és azóta ott működik. — Már 12 éves 
korában a zongorán kívül, a hegedű, 
fuvola s trombita kezeléséhez is értett. 
Zongorára irt darabjai közül több nyil-
vános hangversenyeken mutattatott be. 
Műveli a vokálzenét is. Ezen darabjai 
közül a Szidónia nyitány az orsz. m. kir. 
zeneakadémia hangversenyein adatottelő-
ször a nemzeti színház zenekara által, 
Erkel vezetése alatt. Petőfi Sándornak A 
bilincs cz. költeményére férfi karra irt 
zeneszerzeménye a szegedi országos dal-
versenyen szavazattöbbséget nyert. (Mel-
lékelve van a Zenelaphoz 1888). Tárczái 
bayreuthi és párisi útjairól, nemkülönben 
Olaszország művészetéről az Egyetértés-
ben és Pesti Hírlapban jelentek meg. 

Zenelap 1888. 2. sz . a r c z k . és z e n e m e l l é k -
le t t e l . — Vágvölgyi Lap 1891. 1. SZ. 

Gaal Gusztáv (Véli bey), orvos- és 
sebészdoktor, szülészmester volt Bécsben ; 
1849-ben a magyar szabadságharczban 
táborkari főorvos volt; azután török szol-
gálatba lépett és meghalt Boszniában. — 
Munkái: 1. Das nöthigste über Auscul-
tation und Percussion und ihre Anwen-
dung in der Medicin. Chirurgie und Ge-
burtshilfe. mit besonderer Berücksichti-
gung der physikalischen Behelfe der 
Erkenntniss der Brust- und Herzkrank-
heiten, nach den neuesten und besten 
Quellen zusammengestellt. Wien. 1842. 
— 2. JHe Krankheiten des Ohres und 
deren Behandlung nach den neuesten und 
bewährtesten Erfahrungen der berühm-
testen deutschen, engl. u. französ. Aerzte, 
mit Benützung eines englischen Aufsatzes 
von T. Wharton Jones systematisch dar-
gestellt. U. ott, 1844. — 3. Physikalische 
Diagnostik und deren Anwendung in 
der Medicin. Chirurgie, Oculistik. Otiatrik 
und Geburtshilfe... U. ott, 1846. — 4. 
Taschenencyclopädie der praktischen 
Medizin . . . U. ott, 1861. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gaal György, könyvtárnok, a magyar 
mesevilág első felfedezője, szül. 1783. 
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ápr. 21. Pozsonyban, hol Hevesmegyéből 
oda származott atyja G. Mihály az akkor 
Pozsonyban székelt kir. udvari kamara 
tisztviselője volt. 1784-ben a kamarai 
igazgatóság s igy atyja is Budára költö-
zött. G. itt kezdte járni iskoláit, folytatta 
Váczon. Egerben, Pozsonyban, befejezte 
Pesten az egyetemen és Bécsben. A tu-
domány iránti hajlamot Dugonics, kinek 
tanítványa volt. éleszté benne. Már ifjú 
korában nagy érdekkel és figyelemmel 
viseltetett a nép szokásai, adomái, meséi 
s példabeszédei iránt. Mig atyja az irodá-
ban volt, a fiú Bonaparte életét, Meissner 
és Schiller műveit fordította. 1804-ben 
Kismartonban Eszterházy herczeg jószág-
igazgatásánál nyert alkalmazást. A már 
akkor nagy olvasottságú, terjedelmes 
nyelvismeretit ifjú feltűnt a herczegnek, 
ki belátta, hogy G. nem ily foglalkozásra 
termett; azért 1808-ban a Bécsbe áttett 
könyvtára mellé őrnek és 1811-ben könvv-
tárnoknak nevezte ki. Itten Görög Deme-
terrel. a koronaherczeg akkori nevelőjé-
vel ismerkedett meg, ki bevezette őt uj 
irodalmunk ismeretébe. G. ennek folytán 
az idegen nyelvekben való gyakorlott-
ságát arra használta, hogy magyar mű-
vek fordításával kezdette a külföld figyel-
mét irodalmunkra vonni. 1855-ben Török-
országba utazott, oda menekült egyetlen 
fiának meglátogatása végett, honnan tö-
rődött szívvel térvén vissza, azon év nov. 
6. Bécsben meghalt. — Czikkei a Tudo-
mányos Gyűjteményben (1821. Polylo-
giai mulatság az álomról és alvásról, 
1823. IX. a Tripartitum, seu de analógia 
linguarum libellus. Viennae, 1820—23. 
cz. munka becses birálata), az Aurórá-
ban (1829. Régi szokás megmarad, perzsa 
rege); a Felsőmagyarországi Minervában 
(1829. Anekdoták és charaktervonások 
hires képirók életéből), a német lapokba 
gyakran írt a magyar irodalomról. — 
Munkái: 1. A régi és mostani legneve-
zetesebb időbeliek hires tetteiknek és 
életeiknek hiteles rajzolatjok, melyet 

Schiller és Meiszner történetíróknak né-
met munkájok szerént megmagyarázott. 
Pest, 1803. — 2. A tüdős palócz avagy 
Furkács Tamásnak Monosbélbe lakó sógor 
urához irt levelei. U. Ott, 1803—4. (Ezek-
ben Pest és Buda lakosainak ferdeségeit. 
bohóságait, nevetséges oldalait ostorozza : 
hat havi füzete jelent meg.) — 3. Die 
Hören, ein Liederkranz. Dresden. 1812. 
— 4. Gedichte. U. ott. 1812. (2. bőv. 
kiadás. Zerbst, 1825.) — 5. Die Far-
ben, Symbolische Scene. Wien. 1815. 
— 6. Friedenshymne den drei erhabe-
nen Monarchen : Franz I.. Alexander I. 
und Friedrich Wilhelm III. gewidmet. 
U. ott. 1815. — 7. Die nordischen Gäste 
oder der neunte Januar 1814. ein Ge-
dicht in 12 Gesängen. U. ott. 1819. — 
8. Tatika, Sage, aus dem ungarischen 
des Alexander von Kisfaludy. U. ott, 
1820. — 9. Theater der Magyaren I. 
Band. Brünn. 1820. (Kisfaludy Károly. 
Tatárok. Ilka és Stibor drámáinak ver-
ses fordítása, bevezetésében a magyar 

j színészet jelesen irt történetével.) — 10. 
Polymnia, eine Auswahl von mehr als 
dreitausend Stellen aus den Werken der 
vorzüglichsten deutschen lyrischen Dich-
ter älterer und neuerer Zeit, sammt einem 
reichhaltigen, zum Behufe schnellen Auf-
findens jeder Stelle eingerichteten Sach-
register. Brünn, 1820—21. Négy kötet.— 
11. Märchen der Magyaren. Wien, 1822. 
(Számszerint 17.) — 12. Die Verthei-

I digung von Güns gegen Sultan Soliman 
jim Jahre 1532. U. ott. 1828. (Külön-
nyomat az Oesterr. Milit. Zeitschriftból.) 
— 13. Sprichwörterbuch in sechs Spra-
chen, Deutsch, Latein, Ital., Französ.. 
Englisch und Ungarisch. U. ott. 1830. — 
14. Mythologisches Taschenbuch zu Lo-
der's, Ender's, Russ' und anderer Künst-
ler Zeichnungen. Wien, 1833. — 15. 
Allgemeiner Deutscher Muster-Brief-
steller. . .und österreichischer Haussecrä-

; tär für das Privatgeschäftsleben. . .Nebst 
einem Abriss der Buchhaltungswissen-

28. iv sajtó alá adatott 1894. febr. 23. 
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schalt, Interessen und Wechselrechnun-
gen, vergleichende Münz-, Maass- und 
Gewichtstabellen und die nöthige Aus-
kunft über Postgegenstände. Eisenbahnen 
und Dampfschiffahrt. Güns. 1834. (2. ki-
adás. Kőszeg, 1839. 3. Fürstedler L. által 
átdolgozott kiadás. Bécs és Lipcse. 1854. 
11. k. Bécs, 1890.) — 16. Ersählungen, 
Sagen. Märchen und historische Anek-
doten aus dem Französ.. Italien.. Spa-
nisch. Englisch, und Ungarischen. Wien, 
1834. — 17. Catalog der fürstlich Esz-
terházv'schen Gemälde-Gallerie in Wien. 
U. ott, 1834 (Magyarúl és németül.) — 
18. Gaál György magyar népmese-
gyűjteménye. Kiadták Kazinczy Gábor 
és Toldy Ferencz. Pest, 1857. 1860. Há-
rom kötet (53 mesét tartalmaz, melyből 
hetet Erdélyi közölt 1855-ben Népmeséi-
ben.) — 19. Ungarische Volksmärchen. 
Nach der aus Gaal's Nachlass heraus-
gegebenen Urschrift übersetzt von G. 
Stier. Pest. 1857. (23 fametszettel. Ism. 
Pest-Ofner Zeitung 177 sz. Dux Adolf.) 
— Kéziratban: Jegyzetei olvasmányai-
ból. melyeket Beer Jakab, über den Ein-
fluss der Leetüre auf Menschenbildung. 
Wien. 1833. dicsérettel említ: ezek közt 
van egy Alig. deutsches Reimlexicon. 
Adelung, Campe és Heinsius után, mely 
befejezéséhez közel jár t ; továbbá egy 
Deutsches Reimlexicon für lyrische Dich-
ter, Lexikographen und Grammatiker sat.; 
több ivrét kötetből áll ezen gyűjtemény, 
mely registerekkel van ellátva. Levelei 
Horvát Istvánhoz Bécsből 1820—27-ig 
(magyar és német) megvannak a m . n. 
múzeum kézirattárában. 

Oesterreichische Mational-Encyclopädie. W i e n , 
1835. I I . 256. I. — Oesterr. Zuschauer 1837. I I . 
492 . 1. — Kis János E m l é k e z é s e i I I . 247. 1. 
— Magyar Sajtó 1855. 115. SZ. ( T o l d y F . ) — 
Pester Lloyd 1855. 275. SZ. — Pressburger Zei-
tung 1855. 260. s z . — Danielik, M a g y a r í r ó k 
I I . 87. 1. — Jelenkor E n c y c l o p a e d i a . P e s t . 
1858. 361. 1. — Figyelő I . V I I . — X. X V . — 
Toldy Ferencz Ö s s z e s M u n k á i V I I . 93. 1. — 
Alig. Deutsche Biographie VITI. 286. 1. ( G o e -

I. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

d e k e . ) — Petrik B i b l i o g r . — Horváth lgnácz 
K ö n y v é s z e t e 1890. 

Gaal Gyula (dálnoki), színész. G. Jó-
zsef írónak testvéröcscse, szül. 1839. 
márcz. 15. Szatmár-Németiben; iskoláit 
Szatmárt és Pesten végezte 1856-ban 
(VI. gymn. osztályt és műegyetemet), 
1859-ben színész lett; 1875-ig az István-
téri és budai színkörben működött, az-
után vidékre ment vándorszínésznek. Te-
vékeny részt vett a magyar színészet 
rendezésében, a nyugdíjintézet megalapí-
tásában és az alapszabályok kidolgozá-
sában. 1893-ban nyugdíjba lépett. — Irt 
az évkönyvekbe és lapokba, igy a Szat-
márba (1882. Petőfi életéből), többnyire 
a színészetet érdeklő szak- és vezérczik-
keket. Színművei: Yilágosvári gyászna-
pok, korrajz 5 felv., mely a vidéki szín-
padokon. sőt Német- és Lengyelország-
ban is gyakran előadatott, azonban 1861-
ben az ideiglenes kormány betiltotta; 
Spanyol inquisitio, dr. 5 felv. (1873. Bu-
dán adták), Itt van Kossuth, népszínmű 
3 felv. (1874. Jászberényben). Menyasz-
szonv a sírig, dr. 3 felv.( 1875. Pécsett); 
Honfoglalás, tört. dráma 5 felv.; Jézus 
Krisztus tragoedia, Govean Felixután ford. 
(1875. Pécsett); Oroszok Bulgariában,nép-
színmű 3 felv. (1878. Nagy-Kanizsán) sat. 
Színműveit 1860—80-ig előadták a pesti 
Istvántéri s a budai Krisztinavárosi szín-
körben is. — Munkája: Ssent István ki-
rály ajándéka, dr. költemény. Módos, 
1892. (Előadták Békésen 1892-ben.) 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Gaál Imre, ev. ref. lelkész, G. András 
birtokos és Márczéh Éva fia. szül. 1815. 
ápr. 28. Kajászó-Szent-Péteren Fehér-
megyében; a gymnasiumot Kún-Szent-
Miklóson kezdte s a bölcseleti tanfolyam-
mal Nagy-Kőrösön folytatta. 1834-ben a 
debreczeni főiskola törvényeit aláirta; a 
bölcseleti, jogi s theologiai tudományok 
bevégzése után 1840 őszén nevelő lett a 
báró Yay családnál; ezen állását azon-
ban 1841-ben a henczidai rektorsággal 
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cserélte föl. 1843-ban a nagy-kerekii ev. 
ref. egyház hivta meg lelkészének. Itt 
érte az 1849. év, midőn ő is a felső-
magyarországi hadseregbe lépett és a 
Dembinszky IX. hadtesténél tábori lel-
kész lett. A szabadságharcz után mint 
magánzó élt; 1851-ben Földesen időközi 
lelkész volt. 1852 tavaszán visszahívták 
nagy-kerekii állomására. Több évig egy-
házmegyei tanácsbiró s 1881. máj. 2-tól 
esperes volt. Jelen volt a debreczeni ev. 
ref. zsinaton 1881-ben. Meghalt 1890. 
febr. 23. Nagy-Kerekiben. — Irt politikai, 
gazdasági s egyházi lapokba társadalmi 
s szakczikkeket; így az Erkövy Adolftól 
szerkesztett M. Gazdába (1859—61) és 
Gazdasági Füzetekbe (1862), a Szegedi 
Híradóba (1859); vallásos költeményei 
pedig a Debreczeni Prot. Lapban jelen-
tek meg. — Kéziratban maradtak egy-
házi beszédei s lvrai költeményei. 

Dömény József, Zs inat i E m l é k k ö n y v . Szé -
k e s f e h é r v á r , 1882. 125. 1. — Debreczeni Prot. 
Lap 1890. 11. sz. 

Gaál István, kalocsai egyházmegyei 
áldozópap és cerimoniárius; 1839-ben 
adai plébános volt. Meghalt 1842 körűi. 
— Munkája: Némely gondolatok a térí-
tésről, az akatholika confessiókról, a kath. 
anyaszentegyházba való visszatérést illető 
helyes Ítélet megállapítására. Frint Jakab 
után németből ford. Pest, 1825. Két kötet. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1825. II . 17. Sz. — 
Schematismus C o l o c e n s i s . — V. Sión 1888. 299. 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Gaál János (hilibi) L. Gál János. 
Gaal János, orvosdoktor, sümegi zala-

megyei származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. de aneurysmate. Pestini, 
1847. 

Rupp, B e s z é d 165. 1. ( E szer int S z e n t - L á s z -
lón S o i n o g y m e g y é b e n születet t . ) — Szinnyei 
Könyvészete . 

Gaal Jenő, jog- és államtudományi 
doktor, miniszteri tanácsos, szül. 1846. 
szept. 14. Puszta-Gerendáson Békésme-
gyében ; középiskoláit Békés-Csabán, Sel-
meczbányán és Pozsonyban végezte; a 

jogot a pesti egyetemen s Bécsben hall-
gatta s 1871-ben jog- és államtudományi 
doktori oklevelet nyert. Ekkor hosszabb 
tanulmányi útra kelt és Bécsben az egye-
temet. a polytechnikumot és kereskedelmi 
akadémiát látogatta s különösen kereske-
delmi s nemzetgazdasági tanulmányokkal 
foglalkozott. Közbejött betegsége miatt 
útját nem folytathatván, Aradmegyébe 
jött vissza, hol atyja 1859 óta gazdálko-
dott a pécskai járásban. Ekkor történt, 
hogy Aradon a kereskedelmi s iparkamara 
állíttatott fel. Ez idő tájt G. Aradon tar-
tózkodott, hol eleinte Aradmegye törvény-
székénél. majd később a közigazgatásnál 
és végül egy pénzintézetnél tiszteletbeli 
állásokban és mellékesen a szakirodalom-
mal foglalkozott. 1872. márcz. az aradi 
kereskedelmi s iparkamara titkárává vá-
lasztatott, az aradi gazdasági egyesület 
alelnöke lett, azonkívül tevékeny részt vett 
mint bizottsági tag a megye s mint tisz-
teletbeli főjegyző a város képviseletének 
tanácskozásaiban. 1873 és 74-ben na-
gyobb utazást tett a bankkérdés, közgazda-
ság, mezeigazdaság, ipar- és kereskedelem 
tanulmányozása végett Németországban, 
Belgiumban. Francziaországban, Svájcz-
ban és Angolországban, hol két hónapot 
töltött. 1878-ban a pécskai kerületben 
mérsékelt ellenzéki programmal, 1881-ben 
a világosi, 1884. és 1892-ben a nemzeti 
párt programmja alapján ismét a pécs-
kaiban választatott meg országgyűlési 
képviselőnek ; tagja volt a pénzügyi s gaz-
dasági bizottságnak. Az 1885. országos 
kiállítás alkalmával rendezett nemzetközi 
gazdasági congressuson mint titkár sze-
repelt. 1893-ban a m. kir. kereskedelem-
ügyi minisztériumban tanácsos lett és a 

j műegyetem a nemzeti gazdaságtan taná-
rának hívta meg, hol okt. 18. tartotta 
székfoglalóját; nov. közepén pedig az 
iparoktatási tanács tagjává neveztetett 
ki. A Pannónia viszonbiztosító társaság 
felügyelő bizottságának is tagja. — Czik-
keket irt a bank- és valuta kérdésről, Ker-
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kapoly pénzügyminiszter nagy vasúti ter-
véről és egyéb politikai s napi kérdésekről 
az aradi s budapesti hírlapokba, így a Pesti 
Naplóba, M. Hírlapba sat. mérleg jegy vagy 
Alfréd névvel, de leginkább névtelenül. — 
Munkái: 1. Jelentés az aradi kereskedelmi 
és iparkamara 1872-től 1874-ig és 1876-tól 
1884-ig. Arad, 1875. 1877. 1878. és 1879. 
sat. — 2. As aradi kereskedelmi és 
iparkamara kerületének, vagyis Arad-, 
Békés-, Csanád-, Hunyad- és Zaránd me-
gyék közgazdasági leírása. U. ott, 1876. 
— 3. Programmbeszéde a pécskai kerü-
letben. U. ott, 1878. — 4. A román ke-
reskedelmi szerződésről. U. ott. 1884. — 
5. A mezőgazdasági válság. Előadói 
munkálat az 1885. okt. Budapesten tar-
tandó gazdasági congressus alkalmával. 
Bpest, 1885. (Németül és francziáúl is 
megjelent. U. ott, 1885). — 6. A világ-
gazdaság és a culturai egység fejlődé-
séről. Arad, 1886. — 7. Az alföldi mun-
kásmozgalom. Bpest, 1891. — 8. Békés-
megye monographiája. U. ott, 1892. (Kü-
lönnyomat a Nemzetgazdasági Szemléből.) 
— Szerkesztette az aradi gazdasági egylet 
Évkönyveit 1876-tól 1883-ig. - Munka- : 

társa a Pallas Nagy-Lexiconának. 
-V. Könyv-Szemle 1876. 93. 245. 1878. XXI . 

1879. X X X V I I , — lakatos Ottó, A r a d t ö r t é n e t e 
I I I . ő3. 1. — Petrik K Ö n y v é s z e t e . — .)/. Köny-
vészet 1887. 1891—92. — Sturm, O r s z á g g y ű -
lés i A l m a n a c h 1892—97-re 223. 1. — M. Hír-
lap 1893. 289. SZ. — Egyetértés 1893. 318. Sz. 
és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Gŕaál József (dálnoki), a m. tudom, 
akadémia levelező tagja s a Kisfaludy-
társaság tagja, G. József, a Károlyi grófok 
gazdatisztjének és Marsovszky Jozéfa fia, , 
szül. 1811. decz. 12. Nagy-Károlyban Szat-
mármegyében ; atyja a latin remekírókon 
lelkesülve, ifjú éveiben maga is irt ver-
seket ; a családnál máig is megvan egy 
1803-ból fenmaradt kézirati versfüzete, 
élte végső éveiben pedig megírta önélet-
rajzát. G. a német nyelvet és a mit 
oláhúl tudott gyermekéveiben sajátította 
el; hét éves korában anyja meghalt és i 

atyja újra nősült; azután Nagy-Károly-
ban a nagyatyai házból járt iskolába s 
a Szatmáron folytatott középiskolai tanul-

! mányait Budán végezte be. 1826-ban 
Pestre jött át és itt végezte a bölcseleti 
s jogi tanfolyamot. A nagyobb szünidőkre 
rendesen hazajárt és ez útjaiban tanulta 
ismerni azt az alföldet, melynek szép-
ségeit ő fedezte föl. Atyja családja máso-
dik házasságából nagyon megszaporod-
ván, nem igen segíthette fiát; G. azért már 
mint 17—18 éves ifjú maga kereste kenye-
rét, órákat adott, iratokat másolt s így 
folytathatta tanulmányait. Már az egyete-
men megnyerte b. Eötvös József és Szalay 
László barátságát; ezek társasága tette 
kellemessé elhagyott életét. 1833. jun. a 
kir. helytartóságnál (hol akkor Szalay 
László atyja titkár volt) mint számvevői 
gyakornok nyert alkalmazást ; e mellet 
folytatta jogi tanulmányait is. Ezentúl 
az irodalom terén is szakadatlanúl mun-
kálkodott. 1837-ben lett fizetéses járul-
nok és még tiz év múlva is csak tize-
dik volt a számjegyzők sorában. 1837. 
szept. 7. a m. tudom, akadémia válasz-
totta meg levelező tagjának, a Kisfaludy-
társaságnak is 1841. jan. 22. tagja lett. 
A szabadságharcz elején Szatmármegye 
megválasztotta főjegyzőjének, majd Vuko-
vics Sebőigazságügyministermellé került; 
a szabadságharcz végnapjait a törött lábú 
hős Damjanics körében tölté, ki vidám 
társalgása miatt igen kedvelte Gaált. Itt 
érte a világosi katasztrófa s hat évre 
Aradra bellebezték. Nevelő lett és az 
ó-kori classicusok olvasásába mélyedt. 
Fábián Gábor ösztönzésére le is fordí-
totta Julius Caesar Bellum Civile-jét, de 
más megelőzte a kiadásban. Jobb sorsa 
lett, midőn a gazdag Csekonics házhoz 
került Zsombolyára nevelőnek. Buzgó 
munkásságával, áldozatkész szolgálatai-
val annyira kiérdemelte az időközben 
grófi rangra emelt család bizalmát, hogy 
növendékei felserdültével is a háznál ma-
radt. Velük Pestre költözött, hol 1866. 
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febr. 28. meghalt. írói érdemeit a m. 
tudom, akadémiában Tóth Lőrincz, a 
Kisfaludy-társasághan Szigligeti Ede mél-
tatta. — Először versekkel lépett föl az 
Uraniában (1830), ezentúl már minden 
évben jelentek meg költeményei a Ko-
szorúban (1831.), Aurorában (1832. 1834.), 
Regélőben (1833); a Munkácsy Rajzolatok 
cz. lapjának már megindulásakor (1835) 
rendes munkatársa lett, a lapba költemé-
nyeket és elbeszéléseket irt 1837-ig. mikor 
az Atheneumba irt költeményeket és beszé-
lyeket 1843-ig ; itt jelentek meg az Olmos-
botok ésTyukody uram borzasztó éjszakája 
cz. szatirái Szalkay Máté álnévvel (1842); 
egy beszélyét 30 frttal fizették ; irt még 
beszélveket az Aurorába (1836 — 37.). Em-
lénybe (1837—38. 1845.). a Regélő Pesti 
Divatlapba (1842), az Életképekbe (1843— 
45. Testvérszózat cz. költeménye. 1846. 
A magyar múzsa cz. szatírát, beszélyeket 
és Alföldi dalokat, 1847. novella. Lónyav 
Anna, költői beszély és kép magyarázatok 
Szalkay Máté álnévvel. 1848. beszély.), 
a Honderűbe (1843—46.), a Pesti Divat-
lapba (1844—47. beszélyeket és költemé-
nyeket) ; a Kisfaludy-társaság Évlapjaiba 
(III. 1842. Zenekórság cz. szatírája. IV. 
1844. Haramia szerelme cz. költői beszély, 
székfoglalója), — Munkái: 1. Öröm-dal, 
melyet Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky 
Antal úrnak, midőn a pesti királyi tudo-
mányok egyetemében fő kormányú méltó-
ságába bévezettetnék, igaz tisztelet jeleűl 
adának. 1829. Pest. (Böhm Sebestyénnel 
együtt.) — 2 . S z i rmay Ilona. Tört. román. 
U. ott, 1836. Két kötet. (Pattanházi Pat-
tangi Jób máté-szalkai esküdt elbeszélései 
I. II. Ennek folytatása lett volna a Fekete 
vezér cz. regénye, melyből csak az Éji 
lovasok cz. mutatványt közölte az Athe-
neumban.) — 3. A király Ludason. 
tört. vigj. 5 felv. U. ott, 1837. (Magyar 
történeti színművek III. Dicséretet nyert 
az akadémián; először adatott Budán 
márcz. 18., azután a nemzeti színházban 
1839. szept. 15.) — 4. Peleskei nótárius 

bohózat 3 szakaszban 4 felv. Zenéje 
Thern Károlytól. U. ott. 1839. (Színmű -
tár I. 2. füzet, kétszer; 3. kiadás. 1874. 
Nemzeti szinház Könyvtára 63.. 4. k. 1881. 
Bpesten, az Olcsó Könyvtár 123. f. Gaál 
1861-ban átdolgozta. Először a nemz. 
színházban 1838. okt. 8.. azután is sok-
szor és legújabban a budapesti népszín-
házban 1894. febr. 11. 1853-ban egy német 
átdolgozást is ért: Teuchsusel und Dorf-
richter cz. Megerle asszonytól, a ki elő is 
adatta a saját igazgatása alatt álló bécsi 
józsef-külvárosi színházban.) — 5. Pazar 
fösvények, vigj. 3 felv. Pest, 1840. (Szin-

! műtár I. 8. Először 1841. ápr. 18. és 
jul. 29. még egyszer.) — 6. Két Julia. 
vigj. 3 felv. U. ott. 1841. (Szinműtár II. 
8. Először 1841. aug. 17.) — 7. Szva-
topluk. szomorújáték 4. felv. U. ott. 1843. 
(Szinműtár IV. 1. Először 1839. febr. 23.) 

| — 8. A zalameai biró, dr 5 f. Irta Don 
Pedro Calderon de la Barca; Griesz után 
németből ford. U. ott. 1843. (Szinműtár 
IV. 10. Először adatott a nemzeti szín-
házban 1842. szept. 30.) — 9. A vén 
sas, bohózat 4 felvonásban. U. ott. 1844. 
(Először 1843. október 20.) — 10. A 
franczia forradalom története. Ford. 
U. ott, 1844. Két kötet. (Történeti Könyv-
tár 5. 6.) — 11. Gróf Benyovszky 
Móricz élete és viszontagságai. U. ott, 
1857. (Vasárnapi Könyvtár II. 3.) — 
12. Bontó Pál élete és viszontagságai. 
U. ott, 1857. (Vasárnapi Könyvtár II. 8.) 
— 13. Peru fölfedezése és elfoglalása. 
U. ott, 1858. (Vasárnapi Könyvtár III. 10.) 
Mind a három munka már 3. kiadást 
ért. — 14. Gaal József összes művei. 
Bpest. (1881—82.) Három kötet. (Nem-
zeti Könyvtár XXIII. kötet. Szirmay Ilona 
s bevezetésül dr. Badics Ferencz érteke-
zése G. J. élete- s műveiről. XXVII. k. 
Alföldi képek és humoros rajzok. XXVIII. 
k. Történeti beszélyek.) — Többi szín-
művei: Szerelem és champagnei, vigj. 
5 felv. (megjelent az Árvízkönyvben III. 
1839., először adatott a nemzeti szinház-
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ban 1838. máj. 16.); Ecsedi tündér, regé-
nyes vigj. 3 szakaszban (b. Jósika Mik-
lóssal együtt; először 1839. aug. 5.. czél-
szerű rövidítésekkel és változásokkal aug. I 
17.); Tatár futás, énekes bohózat, zenéje 
Therntől (először 1839. decz. 3.), Jaj ne-
kem. vígj. 1 felv. (Emlény 1842), A fös-
vény kétszer fizet. (P. Divatlap 1848. 21. 
sz.), Mátyás király Boroszlóban, dr. 5 
felv. (nem adták elő, a mű kézirata a 
budapesti nemzeti szinház könyvtárában); 
lefordította Horn és Gerle. Gyámság cz. 
és Calderonnak Kisértet cz. színműveit. — 
Szerkesztette a Márczius Tizenötödike cz. 
politikai napilapot 1849. ápr. 25-től junius 
6-ig (a 4. számtól a 41-ig) Pesten. — 
Levele Toldy Ferenczhez. Arad 1852. 
szept. 11. (a m. t. akadémia kézirattárában). 

Honművész 1837. 24. SZ. 1839. 1. 42. 61. Sz. 
1840. 17. s z . 1841. 43. s z . — Regélő P. Divat-
lap 1842. 80. SZ. — Kisfaludy Társaság Évlap-
jai III . 1842. 26. IV. 1844. Uj F. III. 254. 
(Emlékezete Sz ig l iget i Edétől . ) — Magyarkák 
L i p c s e , 1845. — Vjabbkori Ismeretek Tára I I I . 
534. — Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I. 149. — 
Egyetemes M. Encyclopaedia VIII . 523. (Vass 
J ó z s e f . ) — P o l i t i k a i Hetilap 1865. — Vasárnapi 
Újság 1866. 11. SZ. arczk . 1883. 18. SZ. — Bud. 
Szemle 1866. — F'óv. lapok 1866. 50. Sz. ( M á t r a y j 
E r n ő . ) — Magyarország és a Nagyvilág 1866. 11. ! 

sz . arczk . — Hon 1866. 49. 50. sz. — Pesti 
\nplo 1866. 49. sz . ( S a l a m o n F. ) 1874. 41. 47. 

sz . — Lanka, Múltról a J e l e n n e k 52. — Toldy 
Ferencz, M. Nemzet i írod. Tört. és Összes 
M u n k á i VI. — Figyelő I. II. V. X. XI. ( B a d i c s 
F. ) X I V . X V . XIX. — Horváth Ignácz K ö n y v é - ! 

szete 1881—82. — Petrik Könyvésze te és Bib-
l i o g r . — V. Helikon. 44. füzet . (Badics F . ) — 
Beöthy Zsolt, M. N e m z e t i í rod . Ismert . II . — 
Irodalomtörténeti Közlemények I . 467. 488. I I I . 
226. 1. — Nagy-Károlyi Függttlen Hirlap 1892. 
45. sz. és gyászje lentés . 

Gaal József, fatenyésztési felügyelő 
Csongrádmegyében. Meghalt 1883-ban. — 
Munkája: Rövid utmutatás a községi 
faiskolák czéljai- és hasznairól. Néptaní-
tók és fatenyésztőknek. Szeged. 1877. 

M. Könyvészet 1S77. 

Gaal József főgymnásiumi rajztanár, j 
szül. 1863-ban Zalaegerszegen; 1887-től 
a kapuvári polgári fiúiskolában tanította 

a rajzot; 1892. aug. a keszthelyi kath. 
főgymnasiumhoz neveztetett ki rajztanár-
nak, hol jelenleg is működik. — Prog-
rammértekezése a keszthelyi kath. főgym-
nasium Értesítőjében (1893. A főgymna-
siumi épület felavatása és ismertetése.) 

Keszthelyi kath. főgymn. Értesítője 1893. — 
Rajner N é v k ö n y v e 66. 1. 

Gaál József Ignácz. apát-kanonok. G. 
József, a Berényi gróf tisztje s Arreggel 
Katalin fia. szül. 1777. decz. 6. Moórott 
Fehérmegyében: középiskoláit Székes-
fehérvárt és Pécsett a bölcseletiekkel 
együtt végezte 1795-ben, mire okt. a 
pécsi egyházmegyei papnövendékek közé 
lépett; 1796-ban a veszprémi papnevelőbe 
küldetett, hol theologiai tanulmányait be-
végezvén, 1799. nov. a püspöki udvarba 
vették föl és szentszéki jegyző lett. 1800-
ban misés pappá szenteltetett föl és 1802-
ben szentszéki ülnökké s a püspöki lyce-
umban theologiai tanárrá neveztetett ki. 
1803-ban a papnevelő intézet vice rectora, 
1809-ben zsámbéki plébános, 1824-ben 
alesperes, 1838. febr. 3. veszprémi kano-
nok, később ugrai apát, főesperes s ala-
pítványi igazgató lett. Meghalt 1842. szept. 
23. Veszprémben. — Munkája : Históriáé 
religionis et ecclesiae christianae pro-
legomena. Albae-Regiae, 1808.(Ism. Anna-
len der Literatur und Kunst in dem 
österr. Kaiserthum 1809. 79. 1.) 

Fasciculi Ecclesiastici 1842. II . 246. — Pauer 
(Joannes) , História Dioeces is Alba-Rega len-
s i s . A l b a e - R e g i a e , 1877. 345. — Petrik B ib l io -
g r . — Szvorényi Mihály József, G a a l J o s . I g n . 
Vita. 1819. (Kézirat a m. n. múzeumi kéz-
irattárban.) 

Gaal Karolina (F.), özvegy Vörös 
Lászlóné, G. Pál jegyző és Vörös Julianna 
lánya. szül. 1825. szept. 29. Tisza-Inokán 
Hevesmegyében, hol szüleinek és rokonai-
nak gondjai alatt növekedett fel; később 
atyját Kenderesre tették jegyzőnek ; itt 
élt ő a szülői házban 12 éves koráig, 
midőn atyja elveszté hivatalát és ő roko-
naihoz került nevelésbe. Ekkor egyik 
rokona (Kalocsa Róza írónő édes anyja) 
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kézi munkára tanította. Sokat olvasott 
és már 16 éves korában beszélyeket kez-
dett írni. 1852-ben édes anyjának unoka-
öcscse, Vörös László püspöki mérnök 
Váczon vette nőül ; férje 1886-ban meg-
halt és ő leányával szerény visszavonul t-
ságban él Váczon. — Beszélyeket irt az 
Emilia által szerkesztett Családi Körbe 
(1860-tól), Friebeisz Nefelejtsébe (1863). 
a Beregbe. a szatmári Szamosba, a Tóth 
Kálmánné (Flóra) Virágcsokor cz. lap-
jába. az Ungvári Közlönybe (Jovanovics 
szerk. alatt: A fő erdész és A vadormi 
kastély, egy-egy kötetes regények), a Nő-
világba (Nőuralom cz. irányczikke). Szabó 
Bichard Gyermekbarátjába s Remellay 
Gusztáv Ifjúsági Lapjába (leginkább tün-
dérmeséket) ; a Magyar Házi Asszonyban, 
a Képes Családi Lapokban, a Bózsa Kál-
mán Nemzeti Hírlapjában, a Budapesti 
Újságban és a Singer Mihály Ember-
barátjában szintén több beszélye jelent 
meg; a Váczi Közlönynek pedig évek 
óta munkatársa. — Begényei: Az Igaz-
mondóban (A lelkész leánya), a Buda-
pestben (1883. A szerelmes levél, 1884. 
Az öngyilkos árvája. 2 kötet, A gyáros 
leánya. 2 k., 1886. Egy ármányos nő, 
3 k.. A kiket hiában kerestek, 3 k., 1887. 
Gyönyör és borzalom. 2 k., Az aranyosi 
várkastély réme, ^ k.. A kalandorok. 

2 k.. 1888. A sors keze, Örvény körűi, 
3 k., 1889. Szülők nélkül. A hetedik 
gyermek, Hol a menyasszony. Utolsó sze-
relem, 1890. A szerelem utjai. A kit eltemet-
tek, A vetélytársnő. Örökbe fogadott leány, 
1891. Világ csaló, 2 k., Az elcserélt gyer-
mek. Az elátkozott. Nagyvilágban kisvilág, 
A sógornő. 2 k., 1892. A kik eltűntek. Bej-
tett titkok, A cselszövő, Tövises pályán, 
2 k.. Az árva, 2 k.. A gőzmalmos leánya. 
2 k., 1893. Nehéz küzdelmek, A szere-
lem harcza, 1894. Hova lett a férj ?). a 
Képes Családi Lapokban (1885. A falusi 
rokonok), a Hazletonban (Amerika) meg-
jelenő Önállás cz. lapban (1893. A mai 
hölgyek.) — Munkái: 1. Egy sirkertör 

Mátyás király korából. Kecskemét, 1859. 
— 2. Valeria. Eredeti regény. Bpest, 
1883. (és 1886. U. ott.) — 3. A szöke-
vények. Begény. U. ott. 1885. — 4. A 
gyűrű titka. Begény. U. ott, 1887. Három 
kötet. — 5. A mai férfiak. Regény. U. 
ott. 1890. Három kötet. — 6. Végzetes 
látogatás. Regény. U. ott, 1891. — 7. 
Négy Parti Györgyné. Begény. U. ott, 
1892. — 8. A királyi tanácsos leánya. 
Társadalmi regény. Debreczen. 1892. — 
9. A ki birja marja. Regény. Bpest. 
1893. —- 10. A kit kétszer eladtak. 
Begény. U. ott. 1893. — 11. A szere-
lem, örvényei. Regény. U. ott, 1893. — 
Színművei: Nő kerestetik, vigj. 3 felv. 
(Először adatott 1863. jun. 30. a budai 
népszinházban ; azután Érsekújvárt, Nyit-
rán és másutt is); Napam asszony, vigj. 
3 felv. (Játékszínre került 1863-ban Nagy-
Kőrösön. azután Makón.) — Kéziratban, 
részint sajtókészen vannak a következő 
regényei: A fekete király, három kötet. 
Szerelem a sírig. Az eskü, Az öngyilkos 
családja. Vagyon miatt, Hova lett a férj, 
Anyja fia, A titokteljes ház és Csen-
getnek. 

Petrik B i b l i o g r . — Horváth Ignácz K ö n y v é -
szete 1S86—87. — M. Könyvészet 1890—91. — 
Corvina 1893. 33. sz. és önéletrajzi adatok. 

Gaál Lajos (csikszentgyörgyi), főgym-
i nasiumi tanár, szül. 1868. jun. 26. Nagy-
szebenben. hol atyja az akkor ott állo-
másozó Wasa-ezred hadnagya volt; G. 
tanulmányait, mivel katonai pályára szán-
ták. a nagy-szebeni német tannyelvű vá-
rosi iskolában kezdette ; középiskoláit 
azonban az ottani m. kir. állami főgvm-
nasiumban végezte. Az érettségi vizsga 
után gyenge testalkata miatt lemondott 
a katonai pályáról és beiratkozott a ko-
lozsvári egyetemre, hol négy évig hall-
gatta a klassika-philologiai s történelmi 
előadásokat; egyidejűleg államösztöndíjat 
nyert és rendes tagja lett a tanárképző-
nek. hol Szabó Károly, Lánczy Gyula, 
Hegedűs István és Szamosi János veze-
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tése mellett nyerte kiképeztetését. 1891-
ben középiskolai tanári oklevelet nyert; 
már megelőzőleg 1890-ben helyettes tanári 
alkalmazást kapott a rozsnyói kath. fő-
gvmnasiumnál, hol 1893 óta mint ren-
des tanár az ó klasszikai nyelveket és 
a magyar irodalmat tanítja s vezeti az 
önképzőkört. — Mint egyetemi hallgató 
1889-ben Cremonai Liudprand művei és 
kora cz. forrástanulmányával pályadíjat 
nyert. (Kéziratban maradt.) Programm-
értekezése a rozsnyói kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1893. Szabó István mű-
fordításai; átvette a M. Állam 170.. 171. 
sz.); a Rozsnyói Híradóban (1893. 13. 
sz. A magyar Voss halála évfordulóján. 
1894 1. sz. Kazinczy találkozása a rozs-
nyói püspökkel 1789-ben.) Kéziratban : 
Az önképzés a rozsnyói kath. főgymna-
siumban. Egy lap az intézet negyedezred-
éves történetéhez. (A rozsnyói gymna-
sium 1894. Értesítőjében fog megjelenni.) 

Önéletrajzi adatok. 

Gaal László. L Gál László. 
Gaál László (hilibi) L. Gál László. 
Gaal Miklós (gyulai), cs. kir. kamarás. 

1848—49. honvédtábornok, szül. 1799-ben 
Szegváron Zalamegyében ; első tanulmá-
nyait a szülői háznál kezdé, azután Sop-
ronba ment német szóra. Helyes szá-
mító tehetsége s a rajzban való ügyes-
sége már 12 éves korában kitűnvén, 
szülei a bécsi mérnökkari akadémiába 
adták ; midőn onnan 20 éves korában ki-
lépett, mint mérnökkari hadnagyot Tokajba 
küldték fontos mérnöki műveletekre; in-
nét Aradra tették és nemsokára főhad-
nagy lett Ezentúl a kormány majd Velen-
•czében, majd Mantuában vette igénybe 
mérnöki tehetségeit. Folyamodására 1829-
ben visszatért hazájába, mint százados 
és Lipótvár parancsnoka. 1831-ben nősült, 
nőül vévén Nyitrából gyulai Gaál Vilmát, 
ki önfeláldozással osztotta meg keserű 
napjait is. Néhány év múlva mint erő-
dítési parancsnokot Brünnbe rendelték, 
hol hosszabb ideig maradt. Kitüntetett 

tehetségét Milanóban négy évig vették 
i igénybe, honnét mint őrnagy Károly-
várra tétetett át, mint az összes tenger-
melléki erődök főparancsnoka. A szabad-

; ságharcz kitörésekor beadta lemondását 
és a magyar hadseregbe lépett. István 
főherczeg sajátkezüleg irt levélben bízta 
meg, hogy Somogy- és Zalamegyében a 
horvátok elleni mérnökkari munkálatokat 
vezesse. 1848. decz. 1. honvédezredes 
volt és Arad ostroma bízatott reá : 1849. 
elején már törzskari főnök és tábornok 
volt. A világosi fegyverletétel után Komá-
romnak vette útját; de a Balaton vidé-
kén osztrák kézbe került és előbb Bécsbe, 
majd Aradra hurczolták. 1850. febr. 24. 
kötél általi halálra s kegyelem utján 
huszévi várfogságra ítéltetett. Öt évig sinv-
!ett az aradi várban és ezalatt emlék-
iratain dolgozott. Fogsága ötödik évében 
elvesztette szeme világát. Ekkor Pestre 
hozták és a Ludoviceumból átalakított 
katonai kórházban volt kevés ideig, hol 
1854. nov. 30. meghalt. Síremlékét 1861. 
okt. 13. leplezték le az abonyi temető-
ben, midőn Bogyó Pál tószegi plébános tar-
tott beszédet. — Munkái: 1. Anweisung 
das Rauchen der Zimmer, Küche und 
sonstigen Feuerungen zu beseitigen. Brünn. 
1837. — 2. Anleitung zur Herstellung 
zweckmässiger Abtritte, Kloaken, Kanäle 
u. s. w. nach den neuesten Erfahrungen 
und Verbesserungen nebst Beschreibung 
eines neu erfundenen Schlauch-Abtrittes 
mit freistehenden Schläuchen. U.ott, 1841. 

, Két tábla rajzzal. — Aradi fogsága alatt 
27 rabtársával leíratta a szabadságharcz 
alatt gyűjtött tapasztalataikat; ezeket sa-
ját tapasztalataival együtt szakszerűen 
feldolgozta s mivel ugy a maga mint 
tiszttársainak munkái németül írattak, 
ezeket özvegye Abonyi Lajosnak adta 
át. ki a bat vaskos kötetet Balázs Sán-
dorral lefordíttatta ; 1861-ben sajtó alá is 
került az egész munka, de az osztrák ható-
ság elkobozta. Az eredeti német kézirat hat 
kötete A bonyi Lajos birtokában van Abony-
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ban. Magyarország védelmét illető emlék-
iratot is irt és adott át a magyar kormány-
nak 1849-ben, mely eddig nem került elő. 

Közlöny 1848. 191. SZ. — V. Hirlap 1850. 
109. SZ. — Hölgyfutár 1861. 24. 151. 161. s z . 
— Hazánk és a Külföld 1868. 21. SZ. a r c z k . — 
Honvéd Album 1868. a r c z k . — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — Pesti Napló 1898. 51. Sz. 

Gaál Miklós, kegyes tanítórendi áldozó-
pap és tanár, szül. 1815. aug. 27. Zsitva-
Gyarmaton Barsmegyében jómódú föld-
birtokos szülőktől; a humaniorákat 1832-
ben Nyitrán végezvén, szept. 25. a piarista 
rendbe lépett Privigyén, hol a két próba-
évet 1835-ig eltöltötte s tanulmányainak 
folytatása végett Váczra ment; itt a böl-
cseletet és Nyitrán a theologiát hallgatta 
s 1841-ben Szent-Györgyön befejezte ; 
aug. 5. áldozópappá szenteltetett föl ; 
ezután két évig tanárkodott Kis-Szeben-
ben, hol hallása meggyengülvén, Váczra 
helyeztetett át és itt 1843—46-ban az 
építészettanban és rajzban tanította a 
rend bölcselet tanulóit. Nagy Lipótnak, a 
siketnémák vallástanárának buzdítására 
megtanulta a jelekkel való néma beszédet 
és tanította a némákat mint kisegítő, 1849-
től mint az állam által kinevezett ren-
des hittanár. Husz év múlva nyugalmaz-
tatok és visszavonult Zsitva-Gyarmatra, 
hol 1891. nov. 25. meghalt. — Munkái : 
1. Keresztény katholika hittanítás siket-
némák oktatására. Dafner Ferencz után 
németből ford. Buda. 1861. — 2. Isten 
szivszerinti dicsérete és imádása a kis-
dedek által. Németből ford. s énekekkel 
bővítette. U. ott. 1867. 

A rendtagok kegyeletes emlékezete. B p e s t , 1893. 
é s g y á s z j e l e n t é s . 

Gaal Mózes, főgymnasiumi tanár. szül. 
1863. aug. 2. Baróton Háromszékmegyé-
ben ; a gymnasiumot Nagy-Szebenben, 
bölcseleti tanulmányait a budapesti egye-
temen (1883—88.) végezte ; két évig az 
Ország-Világ segédszerkesztője volt; 1888-
ban tanári vizsgát tett a magyar és latin 
nyelvből és irodalomból. 1889. szept. 2. 
helyettes tanárnak neveztetett ki a pozso-

nyi kath. főgymnasiumhoz ; 1892-ben ren-
des tanár lett ugyanott, hol jelenleg is 
működik. — Programmértekezése a pozso-
nyi kath. főgymnasium Értesítőjében (1.891. 
Tompa Mihály «A gazdag» cz. költemé-
nyének tárgyalása az iskolában. 1893. 
Az ifjúság és a regényolvasás); költemé-
nyeket. ifjúsági elbeszéléseket, novellákat, 
tárczákat és elbeszéléseket ír a fővárosi 
lapokba. — Munkái: 1. Az utolsó lan-
tos. Regényes korrajz. Bpest, 1886. Két 
füzet. (Szünidei Könyvtár 1. 2.) — 2. Ho-
gyan lett a szász menyecskéből székely 
asszony. Magyar ember mulattatására. 
U. ott. 1887. (M. Mesemondó 15.) — 
3. Kujak András keleti utazása. Az 
ifjúság számára. U. ott, 1888. — 4. Lucza 
napján, vigj. 1 felv. Pozsony és Bpest, 
1888. (Ifjúsági Színház 3.) — 5. A majá-
lisi elnök. vigj. 1 felv. U. ott, 1888. 
(Ifj. Sz. 4.) — 6 . . 4 kegyencz. színmű 2 
felv. U. ott, 1888. (Ifj. Sz. 5.) — 7. A 
javithatlan. U. ott, 1888. (Ifj. Sz. 6.) — 
8. Lóco. Bpest, 1888. (Monologok 10.) — 
9. Költemények Győr. 1889. (Egyetemes 
Könyvtár 25.) — 10. Virág Palkó. A 
magyar ifjúságnak ajánlva. Bpest, 1890-
— 11. A kompanisták viselt dolgai. 
Diák tréfák. Kiss Lajos rajzaival. Pozsony, 
1890. — 12. Markó Pista fordulása. 
Bpest, 1890. (Verses elbeszélés. M. Mese-
mondó 38.) — 13. Arany tanácsok me-
lyek arra oktatnak, hogy a csecsemő-
ket miképpen gondozza minden jó anya. 
A magyar nép okulására versekben meg-
írta. U. ott, (1890. Névtelenül. Históriák, 
Nóták 100.) — 14. Felvidéki nóták. U. 
ott (1890. Hist., Nót. 101.) —15. A ma-
gyar nemzet története, a világtörténelem 
nevezetes eseményeivel kapcsolatban. A 
népiskolák V. és VI. osztálya számára. 
Pozsony és Bpest, 1891. — 16. Nagy 
diákok. Az ifjúság számára U. ott, 1891. 
— 17. Magyarország története és az 
osztrák-magyar monarchia politikai föld-
rajza főbb vonásokban középiskolák alsó 
osztályai és polgári fiúiskolák számára.. 
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Térképpel és illusztratiókkal. U. ott, 1892. 
(Helmár Ágosttal együtt.) — 18. Magyar-
ország története . . . Polgári és felsőbb 
leányiskolák számára. U. ott, 1892. (Hel-
már Ágosttal együtt.) — 19. Szondikét 
apródja. Tört. elbeszélés. A magyar ifjú-
ságnak U. ott, (1892. Hazafias Könyvtár 
1.) — 20. Zoard jóslata. Elbeszélés a ma-
gyarok ős történetéből. Az ifjúság számára. 
U. ott, (1892. Haz. K. 2.) — 21. Egy 
plajbász története. Máramaros-Sziget, 
1892. (Kis Könyvtár 3.) — 22. Két falusi 
történet. U. ott, 1892. (Kis K. 7.) — 
23. Keleti Ferkó bujdósása Bpest, 1892. 
(Verses népies elbeszélés. M. Mesemondó 
60.) — 24. Egy krajczár története. 
M.-Sziget. 1892. (Kis Könyvtár.) — 25. 
Három falusi történet. U. ott. 1892. 
(Kis K.) — 26. Luca napján, vigj. 1 
felv. Pozsony és Bpest, (1893. Ifjúsági 
Szinház 3.) — 27. A kegyencz, szinmű 
2 felv. U. ott. (1893. Ifj. Sz. 5.) -
28. A javithatlan, szinmű 2 felv. U. ott, 
(1893. Ifj. Sz. 6.) — 29. A Pergát Pista 
szerencséje. Versbe szedte és a magyar 
népnek ajánlja Mózes diák. Bpest. (1893. 
M. Mesemondó 67.) — 30. A vezér bosz-
szúja. Regényes történet a vezérek korá-
ból. Az ifjúság számára. Pozsony és Bpest, 
(1893. Haz. K. 3.) — 31. Kupa a pogány 
vezér. Tört. elbeszélés szent István korá-
ból. A magyar ifjúságnak. U. ott, (1893. 
H. K. 4.) — 32. Vitézi becsület. Tört. elbe-
szélés IV. Béla idejéből. A magyar ifjú-
ságnak. U. ott, (1893. H. K. 5.) — 33. 
Vitézség és haza. Tört. elbeszélés. U. ott, 
(1894. Haz. K.) — 34. Becsület és hű-
ség. Tört. elbeszélés. U. ott, (1894. Haz. 
K.) — Szerkeszti a Hazafias Könyvtárt 
1892 óta Pozsonyban. 

31. Könyvészet 1886—92. — Rajner Ferencz 
X é v k ö n y v e . — Pozsonyi kath. gymnasium Ér-
tesítője 1890—93. 

Gabányi Árpád (olysói), a nemzeti 
szinház tagja. G. Sándor és Kolbenhayer 
Apollónia fia, szül. 1855. aug. 18. Eperje-
sen Sárosmegyében ; édes anyja szivébe 

oltotta a hazaszeretetet és a költészet 
iránt való rajongást; a szinészet eszménye 
már gyermekkorában gyökeret vert keblé-
ben. A 60-as évek elején szülei Buda-
pestre költöztek és atyja a főváros első 
kereskedői közt foglalt helyet. Szülei 
az ágostai evangelikus iskolába adták, 
hol Székács József is tanára volt; a 
következő évben már a kegyesrendiek 
gymnasiumában tanult és itt a két első 
osztályt végezte; szüleit a sorscsapások 
kényszerítették elhagyni a fővárost és 
Szatmárra vonultak ; 1868-tól 72-ig az 
ottani kath. főgymnasiumban végezte ta-
nulmányait. Már ekkor tanulótársai előtt 
saját szerzeményű színdarabjait és paro-
distikus verseit adta elő. Majd a természet-
tanra adta magát és gépész-mérnök akart 
lenni. Azonban színészek jöttek a városba, 
szorgalmas látogatója volt a színháznak, 
színdarabokat és Egressy tankönyvét a 
színészetről olvasta. 1872-ben a család 
ismét a fővárosba költözött és G. okt. 5. 
beiratkozott a szinészképezdébe, hol elvé-
gezte a tanfolyamot, mire 1875. okt. 1-től 
a kassai színházhoz szerződtették. 1876. 
jun. 28. nőül vette Lenkei Etelka naiv 
szinésznőt. A vándorpálya Kassán, Mis-
kolczon, Ungvárt. Beregszászon és Eperje-
sen csak rövid ideig tartott; 1878. máj. 
meghívták a kolozsvári nemzeti színház-
hoz, melynek mint színész és rendező 
1884. márcziusig volt tagja. Ekkor a buda-
pesti nemzeti színházhoz szerződtették, 
hol jelenleg is működik. — Színművei 
előadatásuk sorrendje szerint: Phaeton, 
színmű 4 felv. (először adták Kassán 
1875. nov. 27. Egy vampir szerelme 
czímmel), Ysole, színmű 5 felv. (Kassán 
1878. jan. 23.), Corneille szerelme, szin-
mű 2 felv. (Kolozsvárt 1879. ápr. 10.), 
János és János, vígj. 3 felv. (u. ott, jul. 
31.), Munkácsi rabok, népszínmű 4 felv. 
(u. ott, aug. 31.), Ricinus halála, bohózat 
4 felv. (u. ott, 1880. febr. 10.), Csak egy 
színdarab, vígj. 3 felv. (u. ott, szept. 26.). 
A jómódúak, színmű 4 felv. (u. ott, 1881. 
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márcz. 26.). A sehonnai, népszínmű 3 
felv. (Budapesten a népszínházban jan. 
28.). A grófné férjének felesége, vigj. 1 
felv. (Kolozsvárt okt. 19.), Tuba rózsa, 
népszínmű 3 felv. (u. ott, 1883. aug. 26.), 
Az őszinték, vigj. 3 felv. (Budapesten a 
nemzeti szinházban 1886. márcz. 12.), 
A Kókai ház. vigj. 3 felv. (u. ott. 1887. 
decz. 17.), A mumus, vigj. 4 felv. (u. 
ott, 1889. ápr. 12.), Az apósok, a Rökk 
Szilárd díjjal jutalmazott vígjáték 3 felv. 
(u. ott, 1890. okt. 10.. németül Bécsben 
1892. nov. 25.), A pogány magyarok, a 
m. tud. akadémia által a Koczán Ferencz-
féle 100 aranynyal jutalmazott színmű 
4 felv. (Budapesten 1891. nov. 6.), A 
Kapi vár, a m. tud. akadémia által a 
Teleki-féle 100 aranynyal. majd a Rökk 
Szilárd díjjal jutalmazott tört. vigj. 3 
felv. (u. ott. 1892. decz. 2.), A csehül-
jártak, bohózat 4 felv. (u. ott. 1893. máj.) 
— Humorisztikus tárczákat irt az Arad 
és Vidékébe (1884). elbeszéléseket és köl-
teményeket a M. Salonba (1884 óta); 
a Budapesti Hírlapba (1885. 28. sz. Ter-
mészet után), a Vasárnapi Újságba (1890. 
«Az úttörők» és «Földön járó csillagok»;; 
az Ország-Világba (1891. Szathmáryné); 
M. Szellemi Életbe (1892. «Ysole»); a 
Borsszem Jankó Dicsőffv Lóránd cz. rova-
tát is ő irta 1886-ig. — Munkái: 1. Miska 
biographiája. Egy színész története. Ko-
lozsvár, 1881. — 2. Egy krajcsdr em-
lékiratai. Bpest. 1884. — 3 A rossz 
asszony, vagy miért akarta magát el-
veszteni Pergő Tamás a háromi gyer-
mekével? Rajz. U. ott. 1885. (Jó Köny-
vek 34). — 4. Két vén gyerek. Regény. 
U. ott. 1886. (Pallas Könyvtára 2. Ism. 
Főv. Lapok 5. sz.) — 5. Az ördög árka, 
vagy hogy adta el Balázs Ferencz a 
mennybéli jussát. U. ott. 1886. (Históriák. 
Nóták 3.) — 6. Az angyalcsináló vagy 
hogyan lett Julis falu bondja. A magyar 
népnek versekben elmeséli. U ott, (1886. 
H. N. 29.) — 7. Háborús nóták. U. ott, 
(1887. H. N. 47.) — 8. Julia. Regény. 

U. ott. 1888. (Ism. Főv. Lapok 1887. 339. 
sz.) — 9. A mama. Elbeszélés. U. ott. 
1888. — 10. A kakasülön. U. ott, (1888. 
Monologoki.) — 11. A szórakozott kis-
asszony. Charles Monselet után. U. ott. 
(1888. Mon. 2.) — 12. Desparat űr. Jules 
de Marthold után. U. ott. (1888. Mon. 3.) 
— 13. Filippó. U. ott, (188S. Mon. 5.) 
11. A levél. U. ott. (1888. Mon. 7.) — 
15. Egy baleset. U. ott, (1888. Mon. 11.) 
— 15. A hajótörés. Coppée után ford. 
U. ott. (1888. Mon. 15.) — 16. Az uj lakó 
(1888. Mon. 20.) — 17. A mama. Elbeszé-
lés. Győr. 1889. (Egyetemes Könyvtár 18.) 
— 18. Az aranykezű. Elbeszélés. Bpest. 
(1889. Magyar Mesemondó 36.) — 19. 
Tiszamenti nóták U. ott, 1890. (H. N. 
93.) — 20. Az anya. U. ott, 1890. (Mo-
nologok 27.) — 21. Az asszony természet-
rajza dióhéjban. U. ott. 1891. — 22. 
«Jer ide!* Dráma gyakorlatok. II. ott. 
1892. (Mon. 36.) — 23. A tolvaj. U. ott. 
1892. (Mon. 37.) — 24. Hypnotizmus. 
Párjelenet. U. ott, 1892. (Mon. 39.) — 
25. Egy ideges ember. U. ott, 1892. 
(Mon. 44.) — 26. A föld és népei. Cultur-
historico-geographico-humoristico felolva-
sás. U. ott, 1892. (Mon. 51.) — 27. A vola-
pük. Alfred Guillon után. U. ott, 1892. 
(Mon. 52.) — 28. Az öngyilkos. Víg mono-
log. (Mon. 53.) — 29. A művészet nyo-
morultjai. Regény. U. ott. 1893. Két 
kötet. (Ism. Vasáru. Újság 50. sz.) — 
30. Dolgozók és naplopók. Regény. U. 
ott. 1893. — 31. Arczisme. U. ott, 1894. 
— 32. A potyajegy. Bpest. 1894: (Rozs-
nyai Károly Monolog Könyvtára). — Szer-
kesztette a Magyar Thalia cz. színművé-
szeti hetilapot Kolozsvárt 1882. jan. 1-től 
máj. 7-ig (Szacsvav Imrével együtt). 

,)l. Könyvészet 1881. 1884. 1892. — Ország-
Világ 1890. a r c z k . — Corvina 1893. 33. s z . — 
M. Szellemi Élet. Bpes t , 1892. (arczk. és n é v -
aláírása) és önéletrajzi adatok. 

Gabelhofer (János) Gyula, theologiai 
doktor, egyetemi könyvtár-igazgató, ke-
gyesrendi áldozópap és tanár. szül. 1753-
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ban Freystadtban Ausztriában; Bécsben 
végezte tanulmányait; 1768-ban a ke-
gyesrendiek közé lépett; 1774-től szülő-
városában a grammatikát és a szónok-
lattant és költészetet tanította s mint 
hitszónok általános kedveltségnek örven-
dett. 1786-ban II. József császár a pesti 
papnevelőintézethez theologiai tanárnak 
nevezte ki; azonban betegeskedése miatt 
két év múlva tanári állásáról és az egy-
házi szónoklatról is lemondott. 1788. 
szeptember 1. theologiai doktori oklevelet 
nyert és a pesti egyetemen theologiai 
tanárnak neveztetett ki. II. Lipót 1790. 
szept. 22. a pesti egyetemi könyvtárhoz 
igazgatónak nevezte ki. Meghalt 1794. 
febr. 7. Pesten — Munkái. 1. Etwas 
über die Beleuchtung der Trenkischen 
Lebensbeschreibung. Berlin. 1788. (Hátul 
J. G. B. aláírás) — 2. Predigt von dem 
Andenken an unsere abgeschiedenen 
Brüder am Allerheiligenfeste 1789. in 
der Hauptfarrkirche der k. Freistadt Pest 
gehalten. Pest. — 8. Predigt am allgemei-
nen Dankfeste wegen Eroberung Belgrad's 
und wiederholter Siege über die Türken 
in der Hauptpfarrkirche der k. Freistadt 
Pesth am 15. Weinmondes 1789. gehal-
ten. U. ott. — 4. Predigt vom Priester-
stande am Peter und Paultage 1790 in 
der Piaristenkirche zu Pest bei Gelegen-
heit einer Primitz gehalten. Hely n. — 
5. Predigt von der wohlthätig-weisen 
Anstalt Gottes, Menschen durch Menschen 
regieren zu lassen, am Dankfeste nach 
der höchstbeglückten hungarisehen Krö-
nung. . . Leopold II in der Hauptpfarr-
kirche der königl. Freistadt Pest gehal-
t e n . . . Pest. 1790. — 6. Ermahnung 
zu mildthätigen Beiträgen in die Armen-
kasse; eine Predigt in der Hauptpfarr-
kirche der k. Freistadt Pest am Weih-
nachtstage 1790 gehalten. U. ott. 1791. 
— 7. Oratio piis manibus comitis Gi-
deonis a Ráday. Hely n.. 1792. — 8. 
Predigt von den schrecklichen Verirrun-
gen eines verderbten Volkes bei Gelegen-

h e i t des Dankfestes für die göttlichen 
Segnungen der k. k. Waffen in der Haupt-
pfarrkirche der königl. Freistadt Pest am 
29. Wintermondes 1793. — Kézirati mun-
kái a budapesti egyetemi könyvtárban: 
Beiträge, Beleuchtungen und rechtliche 
Urkunden zu Trenks Lebengeschichte; 
Lucubrationes historico-poeticae, Dank-
feier des Patrioten über die öffentl. Er-
ziehungsanstalten in den k. k. Staaten: 
Der Lichtstrahl von Josephs Weisheit in 
die Nebel der Vorurtheile, Frevstadii, 
1784; Die Heldenfeier, ein Gesicht des 
Barden an der Aust, am 44-ten Ge-
burtstage sr. R. K. apost. M. Joseph 
II.; Dissertationes ecclesiasticae, politicae 
etc.; Institutiones aestheticae. Pars I. De 
stylo epistolari. De dialogis. De stylo et 
opere historico. De oratione. Pars II. De 
poesi. De dramate; Inquisitio critica in 
cl. d. Wolfg Toth hum.prof. in arehygymn. 
Budensi; De auetorum classicorum inter-
pretatione (Interpretatio ad Virgilii Ma-
ronis Aeneidos lib. II. Georgicorum lib. 
II. Horatii Epistolas; különféle versek, 
beszédek és följegyzések; Catalogus lib-
rorum Julii Gabelhoffer.) 

Hírmondó 1794. I. 30. SZ, — Fejér, História 
Aeademiae 181. 186. 1.— Oesterr. Enclopaedie, 
Wien , 1835. II. 258. 1. —Pauler Tivadar, Bu-
dapest i E g y e t e m Története l. — Hallagi Géza, 
Politikai Irodalom 474. 1. — Kazinczy Ferencz 
Leve lezése I. — Petrik B ib l iogr . — Acta et  
l i t terae ad b iographiam Juli i Gabelhofer 
bibl. univ. praefecti. (Kéziratok a budapest i 
egyetemi könyvtárban. ) 

Gabelkhoven Zsigmond (thurni és 
schallegi). 1775- 76. másodéves bölcselet-
hallgató volt Nagyszombatban. — Mun-
kái : 1. Paneyyricus divo Francisco Xa-
verio dictusdum incl. facultas philosophica 
in celeberrima regia universitate Tyr-
naviensi annuum eidem tutelarii suo 
honorem persolveret. Tvrnaviae, 1775. 
— 2. Tentamen publicum quod ex uni-
versá história naturali subibit. U. ott, 1776. 

Szinnyei Könyvésze te . — Petrik Bibl iogr. 

Gabelmann Miklós, hadtörténetiró. ki 
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Mecklenburgból származott és jogi tanul-
mányokat végzett. 1585—87-ig késmárki 
iskola-rector volt és Fröhlich Jánost ta-
nította. Ekkor Horváth Gergely ajánlá-
sára Nádasdy Ferencz udvarába került 
és ennek csepregi gyrnnasiumát beren-
dezte. melynek vezetése is reá bízatott. 
A császár, Nádasdynak ajánlatára a hosz-
szú török háború alatt hadi történetíróvá 
nevezte ki, s G. tényleg részt is vett a 
Mansfeldféle hadjáratban, jelen volt Esz-
tergom ostrománál és Mansfeld halála 
után is a hadseregnél maradt Ott volt az 
1596. okt. 23-iki keresztesi nagy ütközet-
ben is, melyben elveszett. — Munkái: 
1. Monomachia Hvngaro Tvrcica, Dvobus 
Carminvm Libris conscripta. . . licet alia-
rum quoq. plurimarum rerum expositio 
conueniens sit facta: ex qua praesens 
Hungáriáé status, et praecipuorum belli 
ducum virtus atq. variorum Certaminum 
genera Hungarorum cum Turcis possint 
deprehendi. Adiecta sunt etiam Dvo Poe-
mata eiusdem autoris : Alterum de insigni 
Victoria Turcica XXI. Aug. iuxta Calend. 
Greg. Proxime reportata: Alterum de 
laudibus regni Hungáriáé. Német-Ujvár, 
1588. (Csekély töredéke, czimlap, A2 s 
a következő két levél megvan az egye-
temi könyvtárban. Ujabb kiadása: Patavii. 
1590.) — 2. Mansfeldiana militia hun-
garica. Hoc est: Panegyris et vera me-
thodica narratio de virtutibus, vita, mori-
bus. progressu, disciplina belli rebus 
gestis, morte illustrissimi Caroli, magna-
nimi principis atque comitis in Mansfeld 
. . . Quibus neruosa militari prudentia 
elucescit laboriosa expugnatio Strygonii 
et Vizzegradi. Sicuti etiam habita praelio 
cum Turcis et velicationes. Consignata 
in ipsis castris Strgoniensibus, Anno 
M.D.XCV. a Nicolao Gablinan qui glo-
riosiss. Caes. aug. Rodolphi II. iussu 
interfuit Omnibus rebus. . . Francofurti, 
1597. (Megvan a m. nemzeti múzeum-
ban. Mindkét munkája az első rangú 
források közé tartozik). 

Islüánfíy l i b r . X X X . 43-'. — Wallaszky, C o n -
spectus 171. — Genersich, Merkwürdigkeiten 
der Stadt Käsmark 158. 159. — Franki, Hazai 
s Külföldi Iskolázás 8. 108. — Hornyánszkyr  

Prot. Jahrbücher für Oesterreich 1854. 351. 
— Uj M. Athenás 549. — V. Könyv-Szemle 1881. 
134. (Szilágyi S.) — Szabi, Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 55. 1. 

Gábely Imre Lipót, bölcseleti doktor, 
szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, 
szül. 1825. jun. 2. Jenőn, mely helység 
a Telki-apátsághoz tartozik ; Budán vé-
gezte a gymnasiumot; azután a váczi 
püspöki lyceumban hallgatta a bölcseletet 
és 1845. szept. 21. a szent Benedek 
rendbe lépett; a theologiát a bécsi egye-
temen tanulta. 1850. aug. 3. misés pappá 
szenteltetett föl. Azután Bécsben a skót 
benczések gymnasiumában helyettes ta-
nár volt. 1853. jul. 15. tanári vizsgát 
tett a mennyiségtanból és természettan-
ból és 1856. aug. 16. tanár lett. 1858-ban 
a bécsi egyetemen bölcseletdoktori okleve-
let nyert és ugyanott tanárrá nevezték 
ki. Két izben (1864. és 1873.) volt a 
bölcseleti kar dékánja ; 1871. ápr. 2. az 
egyetemi magyar tanuló ifjúság procurá-
torának hivatott meg és 1866. máj. 1. a 
meteorologiai társaság egyik alapítója 
volt. — Programmértekezései a bécsi 
skótok gymnasiumának Értesítőjében 
(1860. Das Problem des Apollonius. 1864. 
Über Witterungsverhältnisse.) — Mun-
kája : Herzliche Worte gesprochen bei 
der Trauung des H. Ferdinand Weindl, 
Ingenieur, mit Frl. Marie Hayek in der 
Pfarrkirche zu den Schotten. Viennae, 
1872. 

Scriptorts Ordinis S. Benedicti 110. 1. 

Gaberle Ignäcs. orvosdoktor, hradeki 
nyitramegyei származású; gyakorló-orvos 
Pesten. — Munkája : Dissertatio inaug. 
quam de aqua physiologice et pathologice 
sumta auctoritate inclytae facultatis me-
dicae. . . elucubratus est. Pestini. 1837. 

Szinnyei Könyvészete . 

Gabon Antal, bölcseleti doktor s Jé-
zus-társasági áldozópap. szül. 1677. febr. 
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16. Beszterczebányán (Zólyomm.), húsz 
éves korában lépett a rendbe ; mint lel-
kész a pozsonyi pestises betegeket látta 
el lelki vigasztalással. Miután a bölcse-
letet Bécsben és Nagyszombatban elvé-
gezte, az erkölcsi bölcseletet adta elő 
mint tanár Egerben, Győrben és Nagy-
Szombatban. A győri, nagyszombati s a 
kassai rendháznak több évig főnöke volt. 
Meghalt 1735. máj. 6. Győrben. — Mun-
kái : 1. Luctuosa Hilaria seu Pentas 
Insipide, ac Sero Sapientium . . Tvrna-
viae, 1704. — 2. Panegyrici XV. Prae-
latorum et Magnatum Hungáriáé, qui 
Saeculo XVII. pro fide Dei ac Regis lau-
reata morte vitám terminarunt. U. ott, 
1718. — 3. Physica exotica, seu Secreta 
naturae et artis. U. ott, 1742. (Névtelenül. 
Kassa, 1742. és 1767.) 

Catalogus Fr. Com. S z é c h e n y i I. 398. — 
Katona, História Critica XXXVIII. 861. — 
Fejér, His tór ia A e a d e m i a e 39. — Fasciculi 
Ecclesiastici 1842. I I . 294. — Stoeger S c r i p t o r e s 
93. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 601. 1. 

Gábor, XV. századbeli magyar költő, 
kiről azon korbeli munka: Fr. Arnoldi 
de Bawaria, liber singularis de arfe poe-
tica eiusque laudibus et usu delectami-
naque (Colonie 1492.), a Prologusban 
így emlékezik: Poesis est signum vitae, 
et hinc est. quod gens, quae sua caret 
poesi, ipse quoque careat quasi vita 
nationali, et hinc est denique, quod cele-
briores quaequae gentes suos habuerint 
et habeant poetas in signum vitae natio-
nalis. Nemo est. qui ignoraverit poeta-
rum graecorum latinorumque elegantiam 
quam imitari student omnes gentes nos-
trae aetatis cultiores. quin et ipsi quoque 
Pannones, inter quos memorari meretur 
Gabriel ille Ungarns, qui elegantis-
simas quasque cantilenas versusque 
nativa sua lingua in delectamen conci-
vium suorum adeo feliciter concinna-
vit, ut iis ipse quoque serenissimus 
1). 1). Matthias Pannonum Rex eru-
ditissimus semet saepius inter ocia 
recreasse feratur. Idem. ut mihi ex ea 

regione per confratres meos relatum 
est, nititur nunc invictissimi dicti Do-
mini Regis sui virtutes, bellaqne suo. 
et latio sermone decantando, memóriám 
tanti Regis nunquam emorituram futuris 
transcribere seculis. Ezen ritka könyv-
nek azon példánya, melyből Kemény 
József gróf e sorokat kiirta. a nagy-
enyedi könyvtáré volt és még előbb 
Pápai Páriz Ferenczé, ki Gábor neve 
után ezen jegyzést tette: Bonfinius sze-
rint szerette Mátyás k i r á l y magát, can-
táltatni. 

Kemény József gróf, I r o d a l m i Berek. Pes t , 
1861. 17. 1. — Toldy, M. K ö l t é s z e t T ö r t é n e t e 
93. 1. 
Gábor János, kath. segédlelkész Ko-

lozsvárt. — Munkája : A szent irás és 
szent atyák bizonyításai az uri sz. vacso-
ráról, melyet úr napján a szabad kir. 
Kolozsvár várossá megyés templomában 
1832. eszt. sz. Iván hava 21. napján 
elmondott. Kolozsvár. 

Petrik B ib l iogr . 

Gábor János Jakab, trinitarius szer-
zetes Komáromban. — Munkája: Rubus 
ardens non combustus. Oder der zwar 
brennende, doch unverzöhrte Dornbü-
schen, Das ist unterthänigste, und höchst-
verpflichte Ehren-Rede, welche das uner-
forschliche, allen irdischen Wissenschaf-
ten verhüllte Geheimnus göttlicher Drey-
faltigkeit in jenem von Moyse auf dem 
Berg Horeb gesehenen wunderbahrlich 
brennenden Dorn-Buschen, als in einem 
dunklen Abriss entwerffet, und an dem 
hohen Titular-Fest des Barfüsser-Ordens 
der allerb eiligsten Dreyfaltigkeit in eige-
ner Closterkirchen zu Gross-Comorn vor-
getragen. Pressburg, 1735. 

Petrik B ib l iogr . 

Gábor József. — Munkája: Eucha-
risticon dno Georgio Tokody, item Gil-
berte Gabrieli Strohommer. dnis ac pat-
ronis benignissimis. Quod occasione gene-
ralis visitationis obtulit die 6. Augusti 
1809. Magno-Varadini. 

Petrik Bibl iogr. 
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Gábor József, orvosdoktor, csejtei nyit-
ramegyei származású; megyei főorvos 
volt Nyitrán; később nemességet szerzett 
és nevét Gáboryra változtatta. Meghalt 
Nyitrán az 50-es években. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de aetate di-
versa. Budae, 1836. 

Rupp, B e s z é d 159. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gábor József, vinczellér-képző inté-
zeti igazgató-tanár Érdiószegen Bihar-
megyében. — Munkái: 1. Javaslat a 
kecskemétvidéki gazdasági egyletnek a 
kecskeméti szőlőskertekben teendő eljá-
rásokról. Kecskemét. 1877. — 2. A gyü 
mölcsaszaldsról. A földm.-, ipar- és ke-
resk.-miniszter megbízásából. Bpest, 1881. 
— 3. Szüretelési utmutatás. Debreczen, 
1883. — 4. A sodronynak alkalmazása 
a szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés kö-
rűi. Bpest, 1884. 

>/. Könyvészet 1877. 1881. 1883—84. 

Gabriel János Lipót. — Munkája: 
Letzter Zuruff betrübter Kinder bei dem 
Grabe einer getreuen Mutter als der Frau 
Maria Clara Artnerin, einer geb. Erdlin, 
welche. . . den 11. Augusti 1761. aus 
dieser Unruhe der Welt zur stolzen Buhe 
des Himmels eingegangen. . . vorgestellet 
von einen schmerzlich Leidtragenden En-
kel. Oedenburg. 

Petrik B ib l iogr . 

Gabriel János Sámuel, orvosdoktor, 
soproni származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de plica polonica. 
Pestini, 1780. 

Rupp, B e s z é d 144. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gabriel János Theophil, férfiszabó. 
— Munkája : Anweisung zum Zuschnei-
den der Männerkleider nach richtiger Be-
rechnung zum Selbstunterricht mit 3 Ta-
bellen. Hermannstadt, 1840. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gábriel József, nyomdász. — Mun-
kája: A temesvári könyvnyomdász-egy-
let története (1851 — 1887.) Néhány adat-
tal a temesvári könyvnyomdászok tár-
sadalmi viszonyairól. Temesvár, 1890. 

I (Mangold Sándorral együtt. U. ez néme-
I tűi is. U. ott, 1890.) 

Gabriel Lajos. — Munkája: Rede, 
i welche bei feierlicher Uebergebung der 
von Allerhöchst Sr. kais. kön. u. apóst. 
Majestät Josepho II. für den Herrn Jo-
seph Johann Toth überschickten golde-
nen Kette und anhangenden Gnaden-
pfennig auf dem Rathbause bei versam-
melten Bath und Gemeinde den 3. Jun. 
1785. gehalten hat. Oedenburg. 

Petrik B ib l i ogr . 

Gabriely Kálmán, orvosdoktor, 1864 
óta a budapesti orvosegylet tagja. Meg-
halt 1869-ben. - Munkái: 1. Az álta-
lános sebészi kór- és gyógytan ötven 
előadásban. Kézikönyv tanulók orvosok 
számára. . . Billroth Tódor után ford. 
Buda, 1866. (M. orvosi könyvkiadó-tár-
sulat Könyvtára III.) — 2. A bedörzsö-
lési gyógymód bujakóralakoknál. . . Sig-
mund Károly Lajos után ford. Kiadta a 
M. orvosi könyvkiadó-társulat. U. o., 1868. 
— 3. Temetkezési helyek megválasztá-
sáról. Pettenkofer Miksa után ford. Ki-
adta a M. orvosi könyvkiadó-társulat. 
U. ott, 1869. — 4. Niemeyer Felix kó-
rodai előadásairól a tüdősorvadásról... 
Ford. U. ott, 1869. (A három utóbbi is 
a M. orvosi könyvkiadó-társulat Könyv-
tárában mint V. kötet jelent meg.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Kir. Or-
vosegylet Evkönyve 1880. 40. 1. 

Gacsári István, ev. ref. lelkész, szül. 
1791-ben Füzes-Gyarmaton Békésmegyé-
ben, Debreczenben tan alt és 1807-ben 
lépett a felső osztályokba; 1816-ban fő-
iskolai senior volt; 1819-től füzes-gyar-
mati (Békésm.) lelkész lett. Meghalt... — 
Költeményeket irt a Carmina quae in na-
tales. . . Francisci I. (Debreczen, 1815) és 
a Pallas Debrecina (1828) cz. munkákba. 
— Füzes-gyarmati helvecziai hitvallású 
ekklézsiának krónikáját (1838-ig) közli 
tőle Zsilinszky Mihály a Békés vármegyei 
Évkönyvben (V—VII. 1879-81.) 

Bakóezi János sz ives közlése. 
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Gacser Leo János, bölcseleti doktor, 
szent Benedekrendi áldozópap és dömölki 
apát. szül. 1787. ápr. 8. Pozsonyban; 
1803. nov. 5. lépett a rendbe; miután 
Győrött és Pannonhalmán a theologiát 
elvégezte, 1810. aug. 30. miséspappá szen-
teltetett föl; tanított a nagyszombati gym-
nasiumban 1810—16, a pozsonyiban 1816 
—18., előljáró s tanár volt a bakonybeli 
apátságban 1818—21, a világtörténelmet 
és hazai történetet tanította Győrött a 
szerzet növendékeinek 1821—23, alperjel 
és a novitiusok mestere volt Pannon-
halmán 1823—34. ugyanott perjel 1834— 
38; ekkor dömölki apáttá neveztetett ki. 
hol 1856. szept. 28. meghalt. — Munkája: 
Epipompethicon honoribus cels. ac rev. 
dni Ernesti S. R. I. principis in Schwar-
zenberg, ducis Crumloviae etc. Dei et 
apóst, sedis gratia episcopi Jaurinensis. 
Dum solemni ritu inauguraretur, dicata 
a clero iuniore s. Montis Pannoniae o. 
s. B. Anno 1819 die 24. Mart. Jaurini. 
— Kéziratban: Ascesis benedictina, Medi-
tationes és Rüde sceleton, quo primas 
lineas disciplinae monastico-benedictinae 
adumbrare tentavit atque venerabili con-
ventui s Martini de s. M. P. in eiusdem 
obsequium debita cum subiectione humil-
lime substavi t . . . Mensis Mart. die 19. 
1841. (Mind a három a pannonhalmi 
központi könyvtárban.) 

Scriptores Ordinis S. Bened ic t i 110. 1. 

Gaibel (G-ail) Veit. pozsonyi szárma-
zású, hadi titkár. — Kézirati munkája : 
E in . . . begriff wie sich. . . von Ainvnd-
funfzigisten Jar bis zu end des dreyund-
funfzigisten Jars in Siebenwurgen (Sieben-
bürgen) alle Sachen erloflen (a bécsi udvari 
könyvtár kéziratai közt), u. ez: Metho-
dus sive compendium rerum Transsilvani-
carum sub annis 1551—1553 durch Veit 
Gail. . . in die allgemeine teutsche Sprach 
verfasst (a müncheni kir. állam-könyv-
tárban.). 

.ff. Könyv-Szemle 1882. 233. 1884. 223. 1. 

Gaith Rudolf, csanádegyházmegyei ál-
dozópap és tanár, szül. 1848. ápr. 5. 
Orczyfalván Temesmegyében; a gymna-
siumot és theologiai tanulmányait Te-

: mesvárt végezte; 1871. jun. 17. misés-
pappá szenteltetett föl; előbb két évig 
a báró Gudenus családnál Gaádon nevelő 
volt, azután segédlelkész Dettán, Oravi-
czán és Verseczen; 1875-ben a budapesti 
egyetemen a mathemathikát és physikát 
hallgatta s tanári oklevelet nyert; azután 
mint tanár a temesvári főgymnasiumnál 
működött 1893-ig, midőn a temes-hideg-
kuti egyházhoz plébánosnak neveztetett 
ki. — Programmértekezése a temesvári 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1882. A 
légköri villamosság. 1889. A színképelem-
zés köréből); czikkei a Havi Közlönyben 
(1890—92. Az egyházi énekről, Az egyházi 
ének a nagymisében, A népének a temp-
lomban. A hypnotismus és az egyház mai 
álláspontja, A szocziális kérdés, A munkás 
egyesületek, A siketnémák. A vakok, Az 
idióták.) — Munkája: Lelkipásztori lexi-
kon. Temesvár, 1892. (Patzner Istvánnal 
együtt.) 

Schematismus Csanádiensis 1892. 246. 1. — 
Rajner N é v k ö n y v e 129. és öné le trajz i adatok . 

Gaitner Menyhért, orvosdoktor, sze-
pes-váraljai származású. — Munkái: 1. 
Beiträge zur totalen Darstellung des 
menschlichen Organismus im Absoluten. 
1. Bd. 1. 2. Stück. Leutschau, 1804—05. — 
2. Physiologie des Menschen, oder Dar-
stellung des Absoluten in den Functionen 
des Geistes und in den, den reellen Organis-
mus construirenden Organen. Jena, 1812. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gaitner Tivadar, kereskedő, a selmeczi 
kereskedői testületnek több évig elnöke, 

! a takarékpénztár igazgatója s tisztelet-
I beli városi tanácsos. Meghalt 1893-ban 
Selmeczbányán 93 éves korában. — 
Naplójegyzeteiből: Élményeim 1848—49-
ben cz. a Selmeczbányai Híradó (1891. 
46., 47, 49., 51. sz.) adta ki. 

Vasárnapi Újság 1893. 50. SZ. ( N e k r . ) 
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Gáj Lajos, a dél-szlávok nemzeti iro-
dalmi törekvéseinek egyik legbuzgóbb 
előharczosa, szül. 1809. júl. 8. Krapinán 
Varasdmegyében, hol atyja gyógyszerész 
volt; Varasdon és Károly várt tanult, a 
jogot a pesti egyetemen hallgatta, de 
censurát nem tett. Itt ismerkedett meg 
Kollárral, kinek befolyása késó'bbi életére 
eldöntő volt; Kollár avatá be a cseh 
irodalomba, s a hires Husz által a cseh 
nyelvbe hozott és elfogadott újításokba; 
ő győzé meg Gájt a cseh nyelvnek a 
többi szláv nyelvekre, melyek latin betűk-
kel élnek, alkalmazhatóságáról, a mint 
Gáj csakhamar egy röpiratban indítvá-
nyozá is annak kevés módosításokkal 
elfogadását. Metternich berezeg csakha-
mar megismeré benne emberét, 1885-ben 
szabadalmat adott neki egy lap kiadá-
sára, mely Nowine horvazke (horvát 
hetilap) czím alatt Zágrábban nyomatott. 
Még akkor Gáj maga sem volt tisztában 
magával, váljon horvát-stájer-krajnai (alsó 
szlovén) vagy felső szlovén (magyar-tót) 
nyelvet használjon-e, azért is a mely 
dialectuson beküldettek, fő mint mellék-
lapjában a Danica Horvazkaban (horvát 
hajnalcsillag), azon jelentek meg a czikkek. 
A lapot nagy lelkesedéssel fogadták, mert 
programmjában alkotmányosságról, a ma-
gyar koronához való hűségről, s a horvá-
tok történeti ragaszkodásáról és egyedül 
a horvát nyelv és irodalom műveléséről 
volt szó. A valódi czél utógondolata nem 
volt tisztán formulázva, de mindenesetre 
annyira titokban maradt, hogy az egész 
nemesség, a későbbi horvát-magyar párt. 
Jozipovichchal együtt a lelkesedést osztá. 
Vlasich bán azonban nem így véleke-
dett és ő Gáj ellenzője volt; czikkeiért 
megdorgálta; az ezért ellene rendezett 
macskazenében pedig a magyar párt ve-
zérei is részt vettek és ablaka alatt Gaj 
művét a Jós Horvátska ny propala (még 
Horvátország el nem esett, a lengyel 
Jescze Poska nie zginella utánzását) el-
danolák. 1837-ben nyomdai szabadalmat 

kapott; lapját mások által tovább is szer-
keszteté, Íratott és kiadott egy illir nyelv-
tant, melyet magának ajánltatott; szer-
kesztetett és kiadott egy illir-német szó-
tárt. melyet is, mint akadémiai művet, 
szabályozónak akart tartatni s azon kí-
vül semmi változtatást meg nem enge-
dett; a szerb-raguzai nyelv behozatalát 
eleintén ellenzé, de czélszerűségéről ké-
sőbb .meggyőződött. Ekkor lapját Illyrske 
Novine nek nevezte el. A szerbek az 
illirismusban a katholicismustól félve s 
történeti fényű nevöket is féltve, az illir 
nevezet ellen tiltakoztak; Gaj védelmül 
azt irta. hogy az illírek szlávok voltak 
és szláv nyelvet beszéltek; e művét be 
nem fejezé. Nem levén nemes, politikai 
téren csak fedezet alatt működött; az 
184-2. zágrábi tisztválasztáskor a horvát-
magyar és illir pártok határozott alak-
ban léptek föl, és Gaj, mint az utóbbi-
nak lelke, kevéssel azelőtt, Kőrösben 
egy magángyülekezetben, illir nemzeti 
ruhát gondoltatott ki; ebben jelentek meg 
a párt vezérei az érintett hires tisztújí-
tásra. Gáj ügyességének sikerült magát 
az illir mozgalmak központjává tenni; 
eszköze volt lapja s nyomdai szaba-
dalma; a zágrábi illir olvasó-társulat az 
ő lakásán szállásolt; a Ferdinánd császár-
és királytól kapott gyémántos gyűrű (iro-
dalmi érdemei elismerése) növelte tekin-
télyét. Az ő eszméje volt a Narodni dvor 
(nemzeti udvar) cz. ház, melybe nők és 
férfiak gyűltek össze politizálni, és az illir 
maticza (anyaméh), mely a prágai cseh 
és pesti szerb maticza példájára, könyv-
kiadó s jutalomkérdéseket kitűző tudós 
társasággá alakíttatott. 1844-ben a kor-
mány parancsára hírlapja illir elneve-
zésének el kellett maradnia s e helyett 
a Narodni Novine (Nemzeti Újság) czí-
met vette föl <horvát-szlavon-dalmát> 
jelzővel. Híre zenitjén körutat tett Dal-
mát-, Lengyel- és Oroszországba, de a 
czár nem fogadta: visszajötte után fák-
lyászenével ünnepelték Zágrábban. 1848-

2.9. iv sajtu alá adatott 1894. febr. 24. 
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ban egy horvát küldöttség élén Bécsben 
volt és czímzetes császári tanácsossá 
neveztetett ki; azonban az idő hatalma 
más színvonalra emelte ügyét. Azután 
pedig hitele fogyottan nyugalomba vo-
nult. Az 50-es évek elején folytatta a 
magyarok ellen való izgatását; kieszkö-
zölte, hogy a prágai szláv congresszusra 
délszláv képviselők küldettek és a hor-
vát küldöttségbe ő maga is beválaszta-
tott. Nyugtalan szelleme által űzve mi-
dőn tervének Szerbországban is párt-
híveket igyekezett szerezni, e miatt 1853-
ban Zágrábban elfogatott és Bécsbe vite-
tett, de nem sokára ismét szabadlábra 
helyeztetett. Meghalt 1872. április 20. 
Zagrábban. — Munkái: 1. Die Schlös-
ser bei Krapina sammt einem Anhange 
von der dortigen Gegend in botanischer 
Hinsicht. Karlstadt, 1826. — 2. Croatiens 
Wiedergeburt.... 1833. — 3. Gedan-
ken zum Ausgleich Croatiens und Slavo-
niens mit der Regierung. Agram, 1864. 

Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 559. Wurz-
bach, B i o g r a p h i s c h e s L e x i k o n V. 58. — Egye-
temes M. Encyclopaedia V I I I . 5 3 3 . — Slovenské 
Pohlady 1887. 189. 1. a r c z k . 

Gajári Lajos (előbb Gairinger), böl-
cselethallgató volt a budapesti egyete-
men 1884—86-ban; azután Berlinbe uta-
zott, hol öngyilkos lett. — Czikkei az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben (1884. 
Faust hatása az Ember Tragédiájára, 
1885. Mondák a rhythmus keletkezéséről, 
1886. Balassa Bálint virágénekeiről.) 

Gajári Ödön, hirlapszerkesztő, szül. 
1852. szept. 10. Komáromban, hol atyja 
1849-ben honvéd-huszár százados volt 
és a szabadságharcz után nőül vévén 
Száky Zsigmond épiiletfakereskedő leá-
nyát, Karolinát, ottan telepedett le. G. 
1862-ben atyjával együtt Kalocsára köl-
tözött ; a gymnasium első két osztályát 
és a harmadiknak felét Pesten járta, ké-
sőbb pedig Kalocsán a jezsuiták konvik-
tusában fejezte be középiskoláit. A jogot 
a pesti egyetemen hallgatta s 1873-ban 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

letette a községjegyzői vizsgát. Miután a 
közigazgatás e nembeli teendőit atyja mel-
lett már korábban elsajátította, 1873. okt. 
4. Kalocsa nagyközség főjegyzőjévé vá-
lasztotta meg. Legelőször is a kolera jár-
vány ellen kellett a legsürgősebb köz-
egészségi intézkedéseket megtenni. A fia-
tal főjegyző a belügyminisztérium részéről 
kiküldött egészségügyi biztossal, Kátay 
Gáborral, sikerrel hajtotta végre a köz-
egészségi intézkedéseket. A sárközi taka-
rékpénztárnak, mely Kalocsán székel, 
megalapításában 1873-ban részt vett és 
a felügyelő bizottság elnökévé választot-
ták. Kiváló érdemei vannak Kalocsa fej-
lődésének előmozdításában; a politikai 
mozgalmakban is folyton előkelő szerepet 
vitt. Már 1872-ben jegyzője volt a helyi 
Deák-pártnak, s 1875-ben szervezte az 
egész kerületben a szabadelvű pártot. 
1876-ban fokozatosan újjászervezte s át-
alakította az ottani Duna-védgát-társu-
latot; 1878-tól kezdve e társulat titkára. 
Az ő működése idejére esik a társulati 
töltések megerősítése s fölemelése, vala-
mint azon vizlecsapolási műveletek léte-
sítése, melyeknek következtében mintegy 
60 ezer hold belvizes terület kitűnő szántó-
földdé. kaszálóvá s részben jó legelővé 
alakult át. 1884-ben a duna-pataji kerület 
megválasztotta országgyűlési képviselővé; 
1888-ban ismét azon kerület küldte őt a 
képviselőházba. A törvényhozó testület-
ben már legelső beszédével feltűnést kel-
tett; 1885-ben a főrendiházi vitában szin-
tén felszólalt; majd nagyobb szabású 
beszédet mondott a nyugdíjtörvény tár-
gyalásánál, s először mint a zárszámadási 
bizottság tagja az államadóssági részt 
referálta; később pedig 1885-ben mint a 
kérvénvi bizottság előadója szerepelt. Ily 
minőségben referálta a Janszky-iigyben 
a törvényhozáshoz érkezett kérvényeket, 
mikor figyelmet keltő beszédet tartott. A 
hires véderővitában a 25. §. tárgyalásá-
nál beszéde fordulópontot képezett a 
vitában, az ő határozati javaslatát fogadta 
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el a törvényhozás az egyéves önkényte-
sek ügyére vonatkozólag. Számos költség-
vetési vitában szólalt fel, valamint beszélt 
a regalemegváltás kérdésében. A kérvényi 
bizottság előadóságáról lemondván a 
pénzügyi bizottságba választották be, s 
itt a belügyi tárcza költségvetésének elő-
adója volt. A delegácziók bécsi tárgyalása 
alatt 18w9. jun. 26. G. szólalt fel a hires 
«és» kérdésben, követelvén a közjog érvé-
nyesítését a hadsereg elnevezésében, mely 
«csász. és kir.» hadsereggé változott át. 
1894. márcz. 21. újra képviselővé választa-
tott. — Már 1864-ben rendes munkatársa 
volt Remellay Gusztáv Ifjúság Lapjának, 
különösen verses talányokkal. A Pesti 
Naplónak, míg ez Deák-párti lap volt, 
számos vidéki tudósítást írt Kalocsáról. 
Idegen nyelveket korán elsajátítván for-
dított Goethebői és Detleff munkáiból. 
Czikkeket irt a Honba, s 1884-től kezdve 
a Nemzetbe és Pester Lloydba ; ez utóbbi 
két lapba leginkább a közigazgatásról, 
a vízjogról és az általános politikai czik-
keken kívül számos tárczát is irt. — 
Munkái: 1. A takarékpénztárak egyesí-
tése. Kalocsa, 1876. (Névtelenül). — 2. 
A Duna balparti vasútról. Bpest, 1877. 
(Névtelenül). — 3. A pestmegyei sárközi 
dunavédgát és csatornázási társulat 
évi működése. 1878. A társulat meg-
bízásából kiadja. U. ott, 1879. — 4. 
Ugyanaz 1879—80. évről. Kalocsa, 1881. 
— 5. Ugyanaz 1881-82 . U. ott, 1883. 
— 6. Ugyanaz 1884-ről. U. ott, 1885. 
— 7. Ugyanaz 1889-ről. U. ott, 1890. 
— 8. Kalocsa város szállásainak elvá-
lása. U. ott, 1884. — 9. Gajári Ödön 
országgyűlési beszédei 1884—87. Kiadja 
Lászlovszky Adolf. ü. ott, 1887. — Szer-
kesztette 1872-ben rövid ideig a Kalocsai 
Lapokat és 1890. jan. 11. óta szerkeszti 
a Nemzet politikai napilapot. 

Tiprai K ö n y v é s z e t e 1879. — Horváth Ignáez 
K ö n y v é s z e t e 1881., 1884., 1887., 1890. — Halász 
Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 188G. 54. 1. 
— Sturm Albert, Uj O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 
1887—92. 209. 1. — Ország-Világ 1890. 51. SZ. 

arczk. 1894. 13. SZ. arczk . — Vasárnapi Újság* 
1891. 29. SZ. a r c z k . — Dunántúli Képes Naptár 
Szerk. Porzsolt Kálmán 1892-re. 

Gajássy Lajos orvosdoktor, a közkór-
ház főorvosa Szegszárdon, szül. 1837-ben -
Bécsben 18c0-ban nyert orvosi oklevelet. 
Meghalt. . . — Munkája : A vizeleti kém-
rendszerről és annak fontosságáról beteg-
ségekben. Felolvasta a tolnamegyei orvos-
gyógyszerész-egylet 1875. okt. 31. köz-
gyűlésén. Szegszárd, 1876. 

Oláh Gyula, Magyarország K ö z e g é s z s é g ü g y i 
Statistikája. Bpest, 1876 322. 1. 

Gajdács Pál, ág. ev. lelkész, szül. 1847.. 
decz. 23. Békés-Csabán; a gymnasium 
négy osztályát szülővárosában, az V. és 
VI. osztályt Szarvason Zsilinszky Mihály 
tanár alatt végezte 1865-ben; a VII. osz-
tályra Selmeczre ment; itt ismerkedett 
meg Mikszáth Kálmánnal, ki akkor a VIII. 
osztályba járt és lelkesítette őt az iroda-
lomra. Pozsonyban 1867-től a theologiát 
hallgatta s a lelkészi pályára készült; szer-
kesztette a Lobogó cz.ifjúsági s a Gondolat 
cz. theologiai lapot. A vizsga letétele után 
1870-ben külföldre utazott, hol egy évet a 
berlini s egyet a hallei egyetemen töltött;: 
a szünidők alatt pedig meglátogatta Lon-
dont. Párist, Svájczot és a Rajna vidékét. 
1872. szept. 3. a szarvasi ág. ev. egyházba 
hívták meg segédlelkésznek ; 1878. szept. 
4. a békés-csabai polgári leányiskolába vá-
lasztották meg tanárnak. 1881. febr. 10. a 
szarvasi főiskolában a classica philologia 
tanára lett. 1882. márcz. 15. óta a tót-
komlósi ág. ev. gyülekezet rendes lelkésze. 
— Első költeménye A szép pékleánynak 

| cz. (melyet pozsonyi theologus korában 
j irt) az Üstökösben (1868) jelent meg, később 
is jelentek meg ott versei neve alatt 
vagy Pál diák és Tollagi Jónás álnévvel, 
úgyszintén a Borsszem Jankóban, az 
Urambátyámban és a vidéki lapokban ;. 
utóbbiakban irt még vezérczikkeket, mező-
gazdasági, társadalmi, paedagogiai s vegyes 
czikkeket. Útirajzokat irt a Mikszáth Kál-
mán M. Néplapjába. Czikkei a Békés-
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vármegyei Évkönyvben (V. 1879. Az 1754. 
egyházlátogatás Szarvason, IX. 1883. Ada-
tok Tót-Komlós egyházi és községi tör-
ténetéhez.) — Munkája : Kedves az Isten 
hajléka! Egyházi beszéd, melyet a szarvasi 
ág. bitv. ev. templom fölszentelésének 
88. emlékünnepén 1876. decz. 10. mon-
dott. Bpest, 1876. (A tiszta jövedelem a 
békési ev. esperesség szegény s templom-
mal még nem bíró egyházainak templom-
alapjára esik.) 

M. Könyvészet 1877. és önéletrajzi adatok. 

Gajdó Dániel (csernatoni), evang. re-
form. lelkész Gyula-Fehérvárt, hol 1749. 
szeptember 6. meghalt. 1723-ban Leidában 
tanult. — Munkái: 1. Keserűség sír-
halma, melyet mélt. szül. gróf losonczi 
Bánffy Mária uri asszony keserűségének 
raka mélt. Gyulai Kata kis-asszony vélet-
len halála. Melynek nehéz terhének eny-
hítése végett intézett csekély tanítást tett 
az Űrnak beszédéből csekély. . . a bervei 
szomorú háznál az 1733. eszt. Karácson 
hava 2 8 . . . (Kamarási Pál és Gyulai 
Sámuellel együtt.) — 2. A meghalásról 
és feltámadásról emlékeztető beszélgetés. 
Melyet a néhai b. e. mltgs Kendefi Gábor 
ur meghidegült tetemeinek koporsóban 
való bé-tétettéseknek alkalmatosságával, 
a Károly Fejérvári szomorú szálláson 
elmondott az 1747. eszt. sz. Mihály havá-
nak 17. napján. Kolozsvár, 1749. (Többek-
kel együtt.) — Van egy rhythmusos 11 
strófás magyar verse, melyet Baba Fe-
renczhez intézett és annak Lelki Élet 
(Frankfurt, 1722.) cz. munkájában jelent 
meg. 

Wesgprémi, Succincta Medieorum Biographia 
IV. 135. — Petrik B ib l iogr . 

Gajdos József, kir. tanfelügyelő, szül. 
1848. márczius 15. Vinnán 'Ungmegyé-
ben ; gymnasiumi, jogi s theologiai tanul-
mányait a sárospataki főiskolában vé-
gezte ; 1868-ban a theologiából promo-
veáltatott, 1869-ben pedig az elméleti 
birói állam vizsgálatot tette le. 1870-ben 
b. Eötvös József közoktatásügyi minisz-

ter a svájczi s németországi tanítóképző-
intézetek tanulmányozására küldötte ki. 
Három évig tartózkodott külföldön, me-
lyek közül egyet a berlini egyetemen 
töltött. Hazatérte után 1873. szept. 16. 
az aradi állami tanítóképző-intézet igaz-
gatója, 1876-ban pedig aradmegyei tan-
felügyelő lett. Tanfelügyelősége alatt az 
egész megyében a népiskolai ügy hatá-
rozottan emelkedett. Még igazgató korá-
ban adott ki egy nagyobb terjedelmű 
jelentést az aradi tanítóképző-intézetről, 
azóta pedig többször tett közzé úgy a 
városi, mint a megyei közönség iránti 
tekintetből az iskolák állapotáról jelen-
téseket. melyek az Alföld cz. lapban és 
a Néptanítók Lapjában (1874) jelentek 
meg. Meghalt 1884. aug. Aradon. — Prog-
rammértekezése az aradi m. kir. állami 
tanítóképezde Értesítőjében (1876. A ta-
nítóképezde történetéhez.) 

Lakatos Ottó, Arad története III. 53. és Szöl-
l ö s s y Károly s z i v e s köz l é se . 

Gajdos József, főelemi tanító Szatmárt, 
hol meghal t . . . — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1870. Gyermeki önbíráskodás, 
1871. Néhány szó az irvaolvasás egy 
kétes pontjáról, Az egyszerű hármas sza-
bály jegyekkel, Természettani leczkék.) 
— Munkája: Alkotmánytan. A magyar 
alkotmány s az ebben foglalt polgári 
jogok és kötelességek főbb vonalai. Az 
elemi népiskolák használatára. Pest, 1871. 
(2. átdolg. kiadás U. ott, 1873., 3. k. 
1880., 4. jav. és bőv. kiadás 1887. U. ott.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz K ö n y -
vésze te 1880. 1887. — Kiss Áron, M. Népisko la i 
Tanítás Története Bpest 1881. 385. 1. 

Gajmossy Iván. — Költeményeket irt 
a Szatmár cz. lapba s előfizetést hirde-
tett Hárfahangok cz. költemény-fűzérre 
Szilágy-Szent-Királvon 1878. decz. 20., 
megjelenéséről azonban nincsen tudomá-
som. 

Az előfizetési f e l h í v á s gyűj t eményemben . 

Gajzágó László, megyei aljegyző, szül. 
1868. okt. 5. Szamosújvárt Szolnok-Do-
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bokamegyében ; tanulmányait Deésen 
kezdte, honnét csakhamar Kolozsvárra 
ment. hol a főgymnasiumot végezte ; azu-
tán négy évig jogot hallgatott. Hivatalos 
működését Deésen kezdte mint közigaz-
gatási gyakornok; egy év múlva vár-
megyei aljegyzó'nek választották, mely 
állásban jelenleg is működik. — Köl-
teményei 1884 óta több vidéki lapban, 
különösen a Szolnok-Doboka-ban jelen-
tek meg. A zeneszerzéssel is foglalkozik, 
így a többi közt a Felednélek de hiába, 
Hallod-e te barna kis lány és az Emke 
csárdás szerzője. — Munkája : Petőfi 
Sándor élete. Szamosújvár. 1884. — 
Kisebb költeményeinek gyűjteménye sajtó 
alatt van. 

Horváth Ignáci Könyvészete 1884. és önélet-
rajzi adatok. 

Gajzágó Lukács Marcsel orvosdoktor, 
szamosújvári származású. — Munkája; 
Dissertatio inaug. medica de nephritide. 
Pestini, 1824. 

Szinnyei Könyvészete . 

Gajzágó Ödön, m. kir. állami vasúti 
tiszt; meghalt 1888. aug. 10. Soborsin-
ban, Aradmegyében 25. évében. —- El-
beszéléseket, rajzokat és tárczákat irt az 
Arad és Vidékébe (1887—88.) nevével 
vagy Szulfur álnévvel és a Báttaszéki 
Emlékkönyvébe (1888.) 

Arad és Vidéke 1888. 186. SZ. é s g y á s z j e -
lentés. 

Gajzágó Salamon, nyug. államszám-
vevőszéki elnök, G. Lukács és Gál Terézia 
fia, szül. 1830. febr. 2. Túr-Pásztón Jász-
Nagy-Kún-Szolnokmegyében (hova Sza-
mosújvárról költöztek szülei); a gymna-
siumot Szolnokon és Pesten, a jogot Po-
zsonyban tanulta. Azután patvarista lett 
és Széchenyi István gróf mellett maradt, 
míg a szabadságharcz kiütött; ekkor ő 
is fegyvert fogott, beállott a Zrínyi-hon-
véd zászlóaljba s felvitte a hadnagyságig; 
részt vett az alföldön több csatában ; de 
a moori ütközetben az ellenség kezébe 
került és Königgrätzbe vitték. 1849. okt. 

kiszabadult, mire az irodalommal foglal-
kozott. 1853-ban nőül vette br. Tho-
roczkai János özvegyét Macskássy Kata-
lint, kivel Néma-faluban (Szamosújvár 
közelében) lakott. 1861-ben Belső-Szol-
nokmegye megválasztotta főjegyzőnek : 
mindig nagy figyelemmel hallgatták a szép 
külsővel megáldott szónok szép beszédeit. 
1863-ban Szamosújvár megválasztotta 
képviselőjévé a nagyszebeni tartomány-
gyűlésre, de nem ment be a törvény-
telen gyűlésbe. 1867-ben Belső-Szolnok-
megye főbírája lett; a megye 1872-ben 
díszkarddal tüntette ki. Az utolsó kolozs-
vári (1865.) és a pesti (1866—70.) közös 
országgyűlésen is Szamosújvár városát 
képviselte. Midőn Dósa Elek, a képviselő-
ház alelnöke meghalt (1867. nov. 19.). 
emlékbeszédet tartott koporsója fölött 
(P. Napló 272. sz.) és a képviselőház 
jegyzői állásából annak alelnöki helyére 
lépett. 1869-ben a magyarországi kath. 
congressusnak világi elnöke volt. A 70-es 
években élénk részt vett a katholikus 
autonómia kérdésében folyt tárgyalások-
ban; buzgó harczosa volt az akkori kisebb-
ségnek, melyet szabadelvű katholikus töre-
déknek neveztek. Elnöke volt a központi 
és vasúti bizottságnak és alelnöke az 
Országos honvéd-segélyző egyletnek is. 
Országgyűlési szereplésének legfontosabb 
korszaka, midőn elnökké választatott a 

j zárszámadási bizottságba, melynek fela-
data volt az 1868. zárszámadásokat meg-
vizsgálni ; miután ezen zilált viszonyo-
kat rendbe hozta s az 1870. országgyűlés 
az államszámvevőszék felállítását elren-
delő törvényt meghozta, azon év jún. 25. 
az államszámvevőszék elnökévé válasz-
tatott. 1892. szept. 22. nyugalomba vonult 
és a király ez alkalomból a valóságos 
belső titkos tanácsosi méltóságot és az 
I. oszt. vaskorona-rendet adományozta 
neki. Ekkor túr-pásztói birtokára vonult, 
hol a nyarat tölti. Első neje elhalálozván 
(1871. okt. 21.), néhány évvel ezelőtt 
másodízben nősült meg, Talabéri Fluck 
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Paulát vette nőül. Fia Samyl Túrpásztón 
gazdálkodik, leánya Fatima Lukács Béla 
m. kir. kereskedelmi miniszter neje. — 
Beszélyeket irt a szépirodalmi lapokba, 
különösen a Hölgyfutárba (1851—59.) 
részint neve alatt, részint Sali Bánk ál-
névvel. Színdarabjai: Békési, a kolozs-
vári színház által 40 arany pályadíjjal 
jutalmazott eredeti történeti dráma 4 felv. 
(Először adatott a pesti nemzeti színház-
ban 1856. jun. 23. Ism. Salamon Ferencz 
a Budap. Hirlap 155. sz. és Greguss Ágost, 
Tanulmányok II. 88. 1.), Majláth Margit, 
dráma (a kolozsvári színházban 1859. 
ápr. adatott elő) és Móré cz. — Munkái: 
1. Emlékbeszéd. Emléke a T. Ns. Horvát 
István elhunytának megülésére a pesti 
jogászok és bölcselők által jún. 28. tar-
tott gyászünnepélynek. Pest, 1846. (Vas-
váry-Fejér Pál emlékbeszédével együtt.) 
— 2. A magyar korona országainak 
állami zárszámadása az 1870. évre. 
Az országgyűlés elé terjeszti, Pest, 1871. 
okt. 27. a m. kir. államszámvevőszék. — 
3. Részletes jelentés az 1870-ik évi állam-
háztartásról, az államvagyonról. az állam-
adósságok ellenőrzéséről és azok körűi 
szerzett számviteli tapasztalatokról. Az 
országgyűlés elé terjeszti Pesten, 1871. 
okt. 27. (Ugyanez az 1871. évre s az az-
után következő évekre évenkint 1891-ig.) 
— 4. Kivonatos összehasonlítás a köz-
igazgatásilag előirt állami bevételeknek 
és kiadásoknak az 1870. évi előirány-
zattal M. kir. államszámvevőszék. Pest, 
1872. márcz. 3. Bpest, 1872. (Két kiadás.) 
— 5. Kivonatos összehasonlítása a tény-
leges állami bevételeknek és kiadások-
nak az 1870. évi előirányzattal. M. kir. 
államszámvevőszék. U. o. 1872. 

Hölgyfutár, 1859. 49 . SZ. — V. Polgár Nagy 
Naptár 1870. 129. 1. — Jó Barát Naptár 1870. 
41. 1. arczk. — Török Zsigmond, Apró f ény -
képek. Szabadka 1882. — Petrik Bibliogr. I. 
016. 1 . — 1892 : Vasárnapi Újság 46. SZ. a r c z k . 
Ország- Világ 41. sz . arczk . (Gopcsa Lász ló . ) 
Fővárosi Lapok 268. 269. Sz. Nemzet 268. SZ. 

[ Armenia 10. 1. — Küffer Béla, K é p v i s e l ő h á z 
Könyvtárának Katalógusa 65. 1. 

Gal Anaxius L. Huszár Gal. 
Gál András, ev. ref. lelkész, szül. 1764. 

jun. 11. Ipoly-Pászthón Hontmegyében, 
hol atyja ref. pap volt. Szüleit korán 
elvesztvén, egy jóltevője pártfogása alatt 
tanulását Barsmegye Nemesoroszi köz-
ségében folytatta, honnét 1776-ban Sáros-
patakra vitték ; 1783. február 2. subscri-
bált azaz akadémiai pályára lépett és a 
kollégiumban volt 1792-ig; ezután egy 
évet a német nyelv végett Szepesmegyé-
ben töltött és ismét Visszament az alma 
mater kebelébe az ú. n. «szelíd tudomá-
nyok» 3. osztálya tanítóságára; azután 
egy évig a philosophia, kettőig a dogma 
helyettes tanára, ennek második évében 
contra, 1797-ben senior lett ; egyszer-
smind 1795-től 1797-ig könyvtárnok volt. 
Tehát a kollogiumban lakott 20 évig. 
Ezután a jenai egyetemre ment, hol az 
1798. nyári félévet töltötte, midőn aug. 30. 
a gönczi ref. egyház meghívta lelké-
szének ; elindult Jenából decz. 22. és 
Gönczre érkezett 1799. febr. 7., hol 10. 
elfoglalta lelkészi hivatalát. 1807. aug. 11. 
sárospataki theologiai tanárnak választot-
ták; ebből azonban pör támadt, mely 1808-
ban a másik megválasztott tanár és lelkész 
javára dőlt el. G. tehát Gönczön maradt 
1811. márcz. 31-ig, midőn az alsó-vadászi 
egyház meghívását fogadta el és ott lel-
készkedett 1828. okt. 5. történt haláláig. 
— Énekszerző volt és ő irta az ev. ref. 
Énekes könyvbe a 180. 187. 193. és 218. 
éneket; ezenkívül a gönczi ref. egyház 
jegyzőkönyvébe megírta önéletrajzát is. 
— Munkái: 1. Szomorú, de mégis ör-
vendetes utazás. Lőcse 1792. — 2. Burg-
haim, a maga gyermekei körében. Uj 
együttvaló beszélgetések a természeti és 
az emberi életre tartozó némely dolgok-
ról a gyermekek kedvekért irta Mündt 
G. W. Mostan pedig némely szükséges 
jegyzésekkel megbővítve magyar neven-
dékek hasznokra a maga költségén adta 
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ki. Kassa 1802. — Kéziratban több mun-
kája maradt. 

llévész. Imre, Magyarországi ref. egyház 
köz. Énekes könyvéről. Debreczen, 1866. — 
Figyelő V. 1878. 436. 1. — Prot. Egyh. és Isk. 
lap. 1878. 43. 44. SZ. — Kálmán Farkas, É n e k l ő 
k a r . B p e s t , 1880. 22. — Szinyei Gerzson, S á -
rospataki főiskolai Könyvtár története. Sá-
rospatak. 1884. 32. 1. — Uj 31. Athenás 144. 1. 
— Vokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen 86. 1. — Petrik Bibliogr. II. 792.1. 

Gál (Gáli) Bernardin. minorita rendi 
szerzetes, szül. 1748. ápr. 23. Nemes-
Apátiban Zalamegyében ; plébános volt 
Uj-Szászon, házfőnök s házi lelki atya 
Szegeden, hol 1831. febr. 12. meghalt. — 
Munkája: Buzakalászok. Vasárnapokra 
valóprédikácziók. Szeged, 1817—18. Négy 
kötet. 

Magyarországi Minorita-Rend Névtára. Arad, 
1882. 144. 215. 1. 

Gál Dániel, ág ev. tanító Tót-Komló-
son Békésmegyében. — Munkája: Kis 
magyar. Gyakorlati vezérfonal a magyar 
nyelv tanulásában tót gyermekek szá-
mára Ahn F. módszere után irta Szebe-
rényi Lajos, átdolgozta és bővítve közre-
bocsátotta. Bpest 1887. (2. bőv. kiadás.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 

Gál Domokos (hilibi), lyceumi igazgató 
s kir. tanácsos, G. József kir. táblai elnök 
és báró Bálintith Teréz fia, szül. 1786-ban; 
Küküllőmegye táblabírája volt; 1834. okt. 
3. a kolozsvári kir. lyceum igazgatójává 
s kir. tanácsossá neveztetett ki. Meghalt 
1845. jan. 8. Kolozsvárt 59. évében. — 
Munkái: 1. Pascal gondolatai a hitvallás 
és némely egyéb tárgyak felett. . . . — 
2. Egy-két sző a haza mellett. Maros-
vásárhely. 1831. (Névtelenül. A munka 
végén G. D. t. k.) — 3. Az ember figyel-
mének legfontosabb tárgyai. Kolozsvár, 
1845. (Fia G. János adta ki.) — Kiadta 
Sombori József Egyházi beszédeit, (Ko-
lozsvár. 1828. 2. jav. kiadás. Két kötet.) 
Kéziratban maradt: Bossuet, A közön-
séges história felett való észrevételek, 
fordítás. 

Hazai s Kitlf. Tudósítások 1828. I I . 5 . s z . 
1834. I I . 33. SZ. — Ferenczy é s Danielik, Ma-
gyar írók I. 149. 1. — Nagy Iván, Magyar-
ország Családai IV. 310. 1. — h'oncz József. 
Marosvásárhelyi nyomda története 40. 1. — 
Petrik Bibliogr. I. 849. (A 2. sz. munkát Gaál 
Dánielnek) és a 853. 1. (a 3. sz. pedig Gál 
Jánosnak tulajdonitja.) 

Gál Imre, ev. ref. püspök, szül. 1596-ban 
Alsó-Lindván Zalamegyében, hol atyja G. 
János lelkész volt (ennek atyja G. János 
is licentiatus prédikátor volt Jákón). G. 
Imre Debreczenben tanult, honnan kül-
földi akadémiákra ment. Haza érkezvén, 
előbb Alsó-Lendván viselt lelkészi hiva-
talt és 1624-ben Pathai után veszprémi 
prédikátor lett, hol 16^7. okt. 6. a vár-
ban alapkövét tette le egy templomnak, 
melynek építését 1629-ben végezték be. 
1631-ben már pro-senior volt. Tholnai 
István halála után Veszprémvidéki espe-
resnek, 1650-ben pedig túl a dunai 
püspöknek választották meg. Meghalt 
1655-ben 59. évében. — Igen könyvsze-
rető ember volt és a tollat maga is szíve-
sen forgatta; könyveibe számos latin 
verset irt. rendesen a czímlapot meg-
előző tiszta ívre ; egy ily négysoros latin 
versét, melyet a Concordantia Bibliorum 
(Antverpen, 1567) cz. munka tiszta lap-
jára irt. közli Tóth Ferencz (Helv. vall. 
túl a dunai ref. püspökök élete. Győr. 
1808. 106.1.) — Munkája: Predikácijók 
melliec ez világhi dolgocrul valók . . . 
Alsó-Lindván nyomatott (Kőváry Béla 
szerint), azonban eddig ismeretlen. 

Tóth Ferencz, A helvecziai vallástételt tartó 
túl a dunai . . . püspökök élete. Győr, 1808. 
— Adatok Zalamegye történetéhez. N a g y - K a n i -
zsa, 1878. V. 129. 1. (Kőváry Béla.) 

Gál István, ev. ref. püspök, előbbinek 
fia, szül. 1621 ben ; tanulását a veszprémi 
iskolában kezdette. Atyja halála (1655) 
után a veszprémi prédikátorságra hivatott 
meg, a hol seniorságot is viselt és 1662 
végén v. 1663. elején a püspöki hiva-
talra emeltetett. Meghalt 1668-ban és a 
német-újvári templomban temettetett el. 
— Fenmaradt egy nyomtatott oklevele, 
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melyet Chok Mózses szent-király-szabadi 
prédikátor felszentelésekor, 1668. jún. 17. 
keltezett; Tótb Ferencz egész terjedel-
mében közli. 

Tóth Ferencz, A he lv . túl a d u n a i p ü s p ö k ö k 
élete. Györ, 1808. 117. 1. 

Gál (Gaál) János (bilibi). nyug. kir. 
kúriai biró, G. Domokos lyceumi igaz-
gató és Donát Mária fia, szül. 1799. okt. 13. 
Kis-Magyaron Pozsonymegyében ; 1830-
ban az erdélyi kir. fokormányszéknél 
irnoki hivatalba lépett, azután csakhamar 
Küküllőmegyében törvényszéki ülnök-
és aljegyzőnek választatott; később az 
erdélyi királyi táblához ülnökké nevez-
tetett ki, mely állását a királyi táblá-
nak 1849-ben történt eltörléseig viselte. 
1850-ben Bécsbe hivták, mint bizalmi 
férfit az erdélyi úrbéri kérdések fölötti 
tanácskozásra. A. szervezendő bécsi cs. 
kir. legfőbb törvényszékhez előadóvá 
leendő kinevezését, a mivel megkínálták, 
politikai okokból nem fogadta el. 1.857-
ben az erdélyi úrbéri főtörvényszéknél 
tanácsos lett; ennek 1861-ben történt 
megszűntével ismét az erdélyi kir. tábla 
ülnöke lett. Ez állásából, minthogy a 
nagyszebeni gyűlésen megjelenni nem 
akart, 1863-ban elbocsátották. 1865-ben 
azonban kir. táblai ülnöki hivatalába 
visszahelyeztetvén, innen a legfőbb ítélő-
szék erdélyi osztályának birájává, majd 
ennek a kir. kúriával történt egyesítése 
után kúriai rendes biróvá nevezték ki. 
1885-ben történt nyugdíjazásáig itt műkö-
dött. Az erdélyi összes országgyűléseken 
1836 óta részint mint kir. hivatalos, ré-
szint mint Oláhfalu követe részt vett s 
az uniónak életbeléptetésétől kezdve mint 
Oláhfalu képviselője, az összeférhetetlen-
ség kimondásáig, minden magyar ország-
gyűlésen képviselő volt. Tagja volt állan-
dóan az erdélyi róm. kath. státusgyűlé-
seknek. 1880-ban a király a Lipótrend 
lovagkeresztjével tüntette ki. Meghalt 
1891. febr. 11. Budapesten. — Mint pub-
licista a hírlapirodalomban a gyakorlati 

kérdések fejtegetésében vett részt. Soha 
sem szűnt meg szóval és írásban a 
centralistiko-bürokratikus rendszerek el-
len küzdeni, minek következtében a pro-
vizórium alatt meg is tiltották neki sa-
ját neve alatt bárminő politikai czikket 
irni. Czikkei a kolozsvári Mentorban 
(1842. Törvénykezési előismeretek falusi 
szegény sorsuakhoz alkalmazva, 1843. 
Alkotmányi előismeretek), a M. orvosok 
és természetvizsgálók Munkálataiban (X. 
1865. Az erdélyi gazdászati viszonyok.), 
a P. Naplóban (1867. 142. sz. Utóhangok 
az erdélyi törvényes állapotok vissza-
helyezése tárgyában stb.), a Borászati 
Füzetekben (II. 1870. a kiiküllőmegyei 
mikefalvai és szász-csávási szőlleit is-
mertette.-) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 310. 
311. 1. — M. Világ 1869. 48. Sz . — Budapesti 
Közlöny 1869. 733. SZ. — M. Volgár Nagy Nap-
tára 1869. 106. 1. — Budapesti Hirlap 1891. 43. 
sz. és gyászjelentés. 

Gál József. L. Gall József. 
Gál Kálmán, főgymnasiumi tanár, szül. 

1857-ben Szent-Gericzén Maros-Tordame-
gyében (anyja Jakab Elek történetíró test-
vére); tanult Székely-Keresztúrt és Ko-
lozsvárt az unitáriusoknál. 1880-ban nyert 
tanári oklevelet; több évig mint segéd-
tanár működött a kolozsvári unitárius 
főgymnasiumban. 1881-ben a szegszárdi 
állami polgári iskolánál nyert állást, hon-
nan 1892-ben a fehértemplomi főgymna-
siumhoz helyeztetett át. — Főmunkatársa 
volt 1881-től 1892-ig a Szegszárd és Vi-
dékének; 1892 óta munkatársa a temes-
vári Délmagyarországi Közlönynek. — 
Munkája: A szegszárdi olvasó- és dal-
kör története. Szegszárd, 1887. 

Kanyaró Ferencz szives közlése. 

Gál Kelemen, főgymnasiumi tanár, előb-
binek öcscse, szül. 1869. decz. 27. Szent-
Gericzén; iskoláit Székely-Keresztúrt és 
Kolozsvárt végezte; 1886-ban a kolozs-
vári egyetemen iratkozott be, hol 1892. 
nov. nyert tanári oklevelet. 1893 óta a 
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kolozsvári unitárius főgymnasium rendes 
tanára. — Munkatársa volt 1886-ban a 
Szegszárd és Vidékének; 1893 óta a Ke-
resztény Magvetőben közöl irodalomtör-
ténet körébe tartozó czikkeket. 

Kanyaró Ferencz sz ives közlése. 

Gál (Gaál) László (hilibi), a számvevő 
hivatal elnöke, G. János gubernialis taná-
csos és Dósa Anna fia; előbb kir. ügy-
igazgató s kincstári tanácsos volt; 1835. 
márcz. 26. erdélyi főkormányszéki taná-
csossá neveztetett ki. 1838. február 16. 
a szebeni országgyűlésen a számvevő 
hivatal elnöke lett. Mint hanyatló korú 
1847. márcz. 15. nyugalmaztatott egész 
fizetéssel. Meghalt 1848. jul. 9. 71. évé-
ben. — A hazai történelem és jogtudo-
mány terén munkált. — Munkái: 1. As 
erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai 
és a compilata constitutio után költ arti-
culusok kivonatja, Egybeszedte G. L. 
Kolozsvár, 1837. Három kötet. — 2. Ér-
tekesődés az erdélyi ns. Szász nemzet 
eredetéről és némely törzsökös polgári 
jogairól. Nagy-Enyed, 1846. (Névtelenül.) 
— 3. Vizsgálódás az erdélyi Kenézsé-
gekről; egyszersmind az erdélyi két oláh 
püspök igazolásául felelet Trausch és főkép 
Schuller czáfolataira. Irta egy igazság-
kedvellő ns. hazafi. U. ott, 1846. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I . 29. SZ. — 
Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g Családai IV. 310. 
311. 1. — Petrik B ib l i ogr . I. G71. IV. 32. 1. 

Gál Miklós (dálnoki), alkirálybiró, a 
szabadságharczban nemzetőr százados; 
1861-ben Aranyosszék alkirálybirója, 
1866-tól három izben országos képviselő, 
az unitárius egyház tanácsosa, a torda-
aranyosi egyházkör egyik felügyelő gond-
noka. Meghalt 1880. jun. 8. kövendi 
birtokán. — Kolozsvári főiskolai tanuló 
korában költeményeket irt a Reménybe 
(1840.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 311.1. 
— Budapesti Közlöny 1869. 66. SZ. — Figyelő 
V . 1878. 128. 129. 1. — Vasárnapi Újság 1880. j 
25. sz. 

Gál Péter (mátészalkai), ev. ref. lel-
kész, szül. 1836. jul. 17. Szálkán Szal-
mármegyében földmívelő szülőktől; 1847-
tőladebreczeni főiskolában tanult 1855-ig;. 
azután ugyanott köztanítói s esküdtfel-
ügyelői hivatalt viselt. 1860-ban segéd-
lelkész és tanító lett Avas-Ujvároson (Szat-
márm.), hol nyolcz évig működött; azután 
Patóházán kettőig, Sárközujlakon hétig 
és Sárközön (Szatmárm.) 17 év óta ren-
des lelkész. — A szatmári Szamosnak 
(Rácz István szerkesztése alatt) állandó-
munkatársa volt, többnyire M. Sz. G. P. 
jegyek alatt, a lugosi Szabad Egyházba 
is több czikket irt. így a Vasárnap, az 
ünnepek és a naptár cz. czikkben sür-
gette az egyházkerületi névtárakban az 
irodalmi rész felvételét; az Istentemetés 
cz. czikksorozatban az antitrinitáriusok-
kal polemizál; Krónikás följegyzések a 
sárközi reformált egyházról (1886. 2., 4., 
7., 10., 11., 13. sz.); czikkeinek egy részét 
itten Szatmári Virgil névvel jegyezte alá. 
— Kéziratban vannak Egyházi beszédei 
(eredetiek és németből ford.), melyek-
nek 4—5 füzetére előfizetést is hirdetett 
a Máté-Szalka és Vidékében. — Mun-
kája : Egyházi beszéd, melyet 1869-ben. 
a nagybányai ev. ref. egyházmegye tava-
szi gyűlése előtt mondott. Szatmár. 

Önéletrajzi adatok. 

Gál (csíkszentgyörgyi Gaál) Sándorr 

1848—49. honvéd-ezredes, G.Józsefnyug. 
kapitány és Földváry Mária fia, szül. 
1817. szept. 21. Csík-Szent-Györgyön; 
atyja katonának nevelte, nyolcz éves 
korában a kézdi-vásárhelyi katonai ne-
velő intézelbe adta; 15. évében az ol-
müczi kadét iskolába vétetett föl. honnan 
1838-ban a Máriássi-ezredbe mint kadét 
lépett ki. de kérésére mindjárt szülőföl-
dére a csíki I. székely gyalogezredhez 
tétetett át. Itt kadéttársaival magyar ön-
mívelőkört és olvasó társaságot alakítot-
tak. A kadét-iskola egyik osztályában, 
mint ritka képzettségű fiatal ember, a 
történelem, hadi földrajz és szolgálati 
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szabályzatok előadásával bízatott meg. 
1842-ben hadnagygyá neveztetett ki; de 
fölebb nem tudván menni, nyugalmaz-
tatta magát és kilépett a szolgálatból. A 
szabadságbarcz kezdetén bonvéd lett és 
Berzenczeivel a Székelyföldre ment. hol 
egymaga működött a Kossuth-huszárok 
szervezésén s a 12. zászlóalj kiállításán. 
1848-ban Udvarhelyt nőül vette DobayPo-
lyxenát. Később Háromszék védelmét ve-
zette szintannyi bátorsággal, mint ügyes-
séggel; az ő erélyes intézkedéseinek kö-
szönhette később Bem ama tömérdek ujon-
czot, kik seregét annyira megszaporították. 
Utoljára egymaga volt kénytelen ellentál-
lani Háromszéken az orosz szorongatá-
soknak, a midőn sok belátást és bátorsá-
got, s nevezetesen hadtestének a két 
győzelmes ellenséges sereg közül való 
szerencsés kiszabadítása által, jeles ve-
zéri tehetséget tanúsított. Gál a székelyek 
bálványa volt, kik lángeszű földijöket 
tisztelvén benne, kedveért mindent meg-
tettek; csak egyet kelle intenie, hogy 
minden úgy történjék, mint ő kívánta. 
Bem 1849. jan. 23. kinevezte ezredesnek 
az 1. székely-ezredhez. Erdély legkitű-
nőbb katonai tehetségei közé tartozott. 
Világos után Hamburgba, onnét Angol-
országba, majd Konstantinápolyba mene-
kült. Garibaldi hadjárata alatt Kossuth 
parancsára magyar légiót alakított. 1861-
ben azonban ellenszegült és Kossuth 
rendeletéből Türr által máj. 11. Nápoly-
ban elfogatott. G. mentségére a fran-
czia Presseben levelet közölt; később 
kiszabadult, de megőrült és 1866 elején 
Noceraban (Nápoly mellett) meghalt. — 
Már a szabadságharcz előtt nevet szer-
zett magának a magyar hadi-irodalom-
ban. — Munkái: 1. Oktatási szabály-
zat a magyar gyalogság számára. (A cs. 
kir. sorgyalogság oktatási szabályzata), 
az eredeti németből fordítva. Pest, 1848. 
Két füzet. — 2. Rövid utasítás az elő-
őrsök (Vorposten) szolgálatát illetőleg, a 
honvédek és mobil-nemzetőrség számára. 

U. ott. 1848. — 3. Rövid utasítás egyes 
földszini tárgyak és helységek védelme-
zésében és megtámadásában. A sorkato-
naság gyakorlati szabályzatának függe-
léke szerint. U. ott, 1848. — 4. A nem-
zeti örsereg oktatási, gyakorlati és őr-
szolgálati szabályzata. Ugyanott, 1848. 
(Magyar és német szöveggel.) — 5. A 
pestvárosi nemzeti örsereg ideiglenes 
oktatás, gyakorlat- és szolgálati szabály-
zata. U. ott, 1848. (Magyar és német 

i szöveggel.) — 7. Ssuronyvítan a gya-
logság számára; t. i. a puskának vífegy-
ver gyanánti használata gyalog és lovas 
e l l en . . . a sorkatonaság oktatási szabály-
zata alapján. U. ott, 1848. — 7. Ren-
delet a. táborból . . . Felszólítás «Széke-
lyek szabadság harczosai».. . 1849. jún. 
29. Marosvásárhely. — A Történelmi 
Lapok következő munkáit közlik: 1.1874. 
29. sz. Kiadványa a székelyekhez, II. 
1875. 39. sz. Hadműtételi terv a Nyárád-
tövénél táborozó ellenség megtámadá-
sára 1848. nov. 5. 

Közlöny 1849. 19. 151. SZ. — Presse, W i e n , 
1862. 128. s z . — Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 
647. 1. — Kertbeny, Namensliste Ungrischer 
Emigration 16. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
Vasárnapi Újság 1881. 15. SZ. a r c z k . — Sücl-
ungarische Reform 1890. 124. szám (Klapka 
György). — Öcsesének Gál Józsefnek és 
unokaöcscsének Gaál Lajos tanárnak szives 
közlése. 

Gál Tamás, bölcseleti s theologiai dok-
tor, minorita rendi szerzetes, szül. 1721. 
aug. 15. Kantán Erdélyben; 1741. aug. 
10. a minorita rendbe lépett; tanított 
kisebb iskolákban; végre gymnasiumi 
tanár volt Kantán, hol 1814. jún. 9. 
meghalt. — Munkája : A római catholica 
ecclesiának igazsága egy bizonysággal 
erősíttetik és bizonvíttatik. Kolozsvár, 
1753. — Horányi szerint De controversis 
fidei rebus dirimendis cz. magyar mun-
kája Kolozsvárt 1754-ben jelent meg; így 
idézi Sándor István is; e munka azon-
ban egy az előbbenivel és hibás a nyom-
tatási év. 
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Horányi M e m o r i a I I . 1. — Sándor István, Ma-
g y a r K ö n y v e s h á z 109. 111. 1. — Katona, His -
tória Critiea XXXIX. 953. — Minorita-Rend 
Névtára. A r a d , 1883. 144. 207. 1. — Petrik B i b -
liogr. 

Galamb István, kir. járásbiró, G. Ist-
ván uradalmi ügyvéd és Miklós Klára 
fia, szül. 1844. decz. 19. Veszprémben; 
a gymnasium négy alsó osztályát a pia-
risták algymnasiumában ugyanott, az ötö-
diket Székesfehérvárt a cisterczieknél, a 
VI. és VII-et a pápai ev. ref. kollégiumban, 
a VIII-at a pozsonyi ág. ev. lyceumban, 
a jogi- s államtudományi tanfolyamot a 
pesti egyetemen 1868-ban végezte. 1869. 
jan. 4. Veszprémmegye megválasztotta 
rendes esküdtjévé s e hivataloskodása 
alatt az ügyvédi vizsgát is letette. Az 
1872. birósági szervezéskor a zirczi kir. 
járásbírósághoz aljárásbiróvá neveztetett 
ki, az 1876. második szervezéskor pedig 
ugyanoda járásbiróvá léptették elő, hol 
jelenleg is működik. Az 1885. országos 
régészeti congressuson a régiségleletek 
jogi természetéről mint szakelőadó érte-
kezett. — Czikkei a M. Igazságügyben 
(1878. A kath. főpapi hagyaték körüli 
eljárás, 1879. A jogilletékek megszabásá-
nak kérdéséhez, A magyar törvények 
szerinti örökösödési eljárásban az örökség 
bírói átadásának nincs helye, 1885. A 
magyar örökösödési eljárás a bíróságok 
előtt, A talált kincs elkobzása, 1887. 
Észrevételek a törvénykezési szünidő 
újabb szabályozásáról szóló törvényjavas-
lathoz, A vadak által okozott károk 
megtérítéséről); a Jogi Szemlében (1890. 
Felebbvitel a sommás eljárásban, a m. 
kir. igazságügyminiszter felhívására adott 
szakvélemény, A tárgyalási jegyzőkönyv 
és ítélet tartalma a sommás eljárásról 
szóló törvényjavaslatban. A községi birás-
kodás, A kisebb polgári peres ügyekben 
való eljárás beillesztése a sommás el-
járásba, 1891. Az örökösödési eljárás 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslathoz); a Jogtudom. Köz-
lönyben (1890. Ellennézetek az 1868. 

LIV. t.-czikk 590. §-ának alkalmazásá-
ról); a Veszprém cz. hetilapban (több 
czikk). — Munkái: 1. As igazságügy 
terén ne experimentáljunk. Korszerű 
bírálat. A jogászközönség és a törvény-
hozó testület figyelmébe ajánlva. Vesz-
prém, 1874. — 2. A régiségleletek ügyé-
nek állami keselése s az erre vonatkozó 
törvények és rendeletek. Bpest, 1885. 
(Különnyomat a Bégészeti és embertani 
társulat Emlékkönyvéből). — 3. As örök-

! ség birtokba vételének főelve a magán-
jogi törvénytervesetben. U. ott, 1886. 
(M. Jogászegyleti Értekezések III. 4. füze-
te). — 4. Törvényterveset a sommás 
eljárás szabályozásáról, polgári törvény-
kezésünkben a szóbeliség és közvetlenség 
tekintetéből. Veszprém, 1888. 

M. Könyvészet 1S87—88. és önéle irajz i adatok . 

Galambodi Mihály, a nagyenyedi ev. 
ref. kollégium contrascribája. — Nyolcz 
latin hexametert irt Nádudvari Péter 
tanuló társának tiszteletére, ennek Dis-
putatio theol. de Peccati Natura. Claudi-
opoli. 1695. cz. munkájába. 

Galambos Kálmán, lazarista szerze-
tes, szül. Nagv-Striczén Trencsénmegyé-
ben ; az esztergom-főegvházmegyei papok 
közé felvétetvén, a bölcseleti első tan-
folyamot 1850—51-ben Nagyszombatben 
végezte, azután cistercita lett. Csakha-
mar visszatérve, a theologiát Pesten 
hallgatta. Fölszenteltetett 1857. okt. 20. 
Már mint szerpap nagyszombati főgym-
nasiumi tanárnak neveztetett ki. 1862-ben 
lelkiigazgató lett az esztergomi papnevelő-
ben. 1865-ben torokbaja miatt visszavo-
nult. 1862. szept. 2. füzes-gyarmati, 1869-
ben nagysárói. 1879. szept. 10, naszvadi 
plébános lett. 1881. aug. 1. a lazaristák 
közé lépett. — Számos czikke közül 
nevezetesebbek a M. Sionban (1863. Sz. 
Kálmán vértanú. Mit tettek 1863. évben 
a testvérhaza határain belül azok a holt 
kezek, 1864. Capistranói sz. János), az 
Uj M. Sionban (1875. Lateau Lujza a 
hírhedett belga leány. 1876. Galilei Galileo, 
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1877. Giovanna Maria della Croce. 1878. 
Egy falusi pap a nagyvilágban, Quito 
lilioma.) — Munkái: 1. A castiglionei 
angyal. Élet- és jellemrajz. Nagyszom-
bat. 1862. — 2. A növendékpapok és 
fiatal áldozárok kalauza. Irta Dubois 
H. abbé. a franczia eredetiből ford. Bécs. 
1866. (Ism. M. Sión.) — 3. A szentség 
hírében elhunyt Vienney János Mária 
ars-i plébános életrajza. Monnin Afred 
franczia műve után ford. Bpest, 1874. 
(Előbb az Egyházi Lapokban 1867—68. 
jelent meg.) — 4. Páli szent Vincze 
élete. Galura Bernát brixeni hgpüspök 
után ford. Esztergom, 1885. (Ism. Uj Ma-
gyar Sión.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876. 
1885. — Zelliger. E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a . 
N a g y s z o m b a t , 1893. 144. 1. 

Galambos Márton orvosdoktor, a pesti 
m. kir. állatgyógyintézet tanára. Meg-
halt 1872-ben Pozsonyban. — Munkája : 
Gyógyszertan állatorvosok és mezei gaz-
dák számára több százra menő magyar 
vény- (recept) példával ellátva. Pest, 1871. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Galambos Mihály, ev. ref. kollégiumi 
tanár; kézdi-vásárhelyi származású volt 
és Nagy-Enyeden tanult, honnét 1778-ban 
Odera-Frankfurtba ment az egyetemre. 
Hazájába visszatérvén 1782-ben a nagy-
enyedi főiskolában a német nyelv, ter-
mészetrajz, földrajz és történelem tanára 
lett. 1789. okt. 19. pinczéjében az új borból 
fejlődött lég ölte meg. — Munkája: Fels, és 
főtiszt. Hieronimus József (gr. Coloredo) 
úrnak, Salisburgum érsekének, és r. sz. 
b. fejedelmének, a római sz. szék követ-
jének. és Német-ország primássának. . . 
pásztor levele. A salisburgumi érsekség-
nek. . . 1782. eszt. sz. Mihály havának 1. 
napján a tizenkettedik száz-esztendő bé-
telése után esendő öröm esztendeje inne-
pére. Német nyelvből magyarra fordította 
az Isten előtt kedves okos isteni tisz-
teletnek előmozdítására. Pozsony, 1787. 

\Veszprémi, S u c c i n c t a M e d . B i o g r . I V . 244. 
— Siebenb. Quartalschrift I . 1790. 116. — Par-

nassusi Időtöltés V I I . 13. — Ballagi Géza. P o -
l i t i k a i I r o d a l o m 143. — Kazinczy Ferencz L e -
v e l e z é s e I . 373. 384. 1. 

Galbavy János. kath. plébános, szül. 
1801. decz. 29. Ó-Turán Nyitramegyében; 
elvégezvén az alsóbb gymnasiumi osz-
tályokat, 1818-ban fölvétetett az esz-
tergomi főegyházmegyei növendékpapok 
közé s 1826. márcz. 13. misés pappá 
szenteltetett föl. Mint nevelő és káplán 
Nagyiévárdon. Modorban és Konyhán mű-
ködött. 1838-ban plébános lett Almáson, 
hol 1884. jan. 16. meghalt. — A tót 
irodalom munkása volt; Radomil név 
alatt a Pestbudinské Vedomosti, Sokol. 
Obzor és a Kat. Noviny hozták czikkeit. 
— Munkái: 1. Tetka Trapelka. Szakol-
cza, 1864. (Elbeszélés, ford.j — 2. Biblika. 
őili pociatky dejin biblickych. U. ott. 
1870. — 3. Poctoveda, schopnosti a po-
trebe mládeze na skolách elementarnich... 
U. ott, 1870. — 4. Beje bibücké starého 
i noveho zákona. U. ott, 1871. — 5. Mluv-
nica reci slovenskej. Pre elementárne 
nábozenské. . .U. ott, 1871. — 6. Názorné 
Vyucovanie pre skoly elementárne nábo-
2enské. . . U. ott, 1871. — 7. Zemepis 
pre skolv elementárne. . . U. ott. 1871. 
(Mind a hat elemi iskolai tankönyv.) 

Katholické Noviny 1885. 6. 7. s z . — Zelliger 
E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 145. 1. 

Galeotto Marzio, XV. századi huma-
nista. szül. 1427-ben Narniban (Umbria) 
Olaszországban, hol a trivium és quadri-
vium befejezése után további tanulmá-
nyok végett bejárta Olaszország nagy 
részét, mígnem végre 1447-ben. Janus 
Pannoniussal egy időben jött Ferrarába, 
hol Guarinus Veronensisben felismerte 
azt a mestert, kinek vezetésére bízhatta 
magát. Itt barátságban élt Janus Panno-
niussal. ki őt a görög nyelvre tanította. 
Miután Ferrarában a classicai s orvosi 
tanulmányokat bevégezte, 1450-ben a 
jubilaeum alkalmából Rómába zarándo-
kolt. Innét Paduába ment, hol a classi-
cusokról tartott előadásokat, de orvosi 
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tanulmányokkal is foglalkozott. Közben 
1456. táján az év egy részét Montagnaná-
ban töltötte, bol Janus Pannonius is 
megfordult bázában. 1461. márcz. Janus 
Pannoniushoz jött Budára, hol Vitéz 
Jánossal is folytonos összeköttetésben élt. 
Még azon évben visszatért Paduába. De 
a nyughatatlan humanista nem maradt 
sokáig békén, mert 1462-ben hosszabb 
utazást tett Spanyol-, Angol- és Franczia-
országban és ennek befejezésével, talán 
a paduai egyetemnél való rövid tartóz-
kodás után, elment Bolognába, hol mint 
a rhetorica és poetica tanára 1463-tól 
1465-ig működött az egyetemen. Alig hogy 
előadásait elkezdette, a hires Philelphus 
Ferenczczel heves és hosszas vitába 
keveredett, melyből ő lépett ki mint 
győztes. Ekkor Janus Pannonius ismét 
Magyarországba hívta (1464) Galeottót, 
hogy jönne el hozzá a törökök ellen 
küzdeni. Midőn Janus Pannonius 1465. 
Olaszországban járt követségben, az év 
közepén magával hozta Galeottót, hogy 
(J. Pannonius saját szavai szerint) a 
tudatlanokat oktassa, a szomorúakat fel-
vidítsa s maga magát pénzzel megszedje. 
Magyarországban rövid idő alatt nagy 
kegyre tett szert; a pápának magyar-
országi követével, Jeromos cretai érsek-
kel, baráti viszonyba lépett, Polycarpus-
sal, a magyar királyi cancellária egyik 
befolyásos tagjával szintén jó viszonyban 
állott. Mátyás király kegyét kitűnő ötle-
teivel egészen megnyerte, végre alkalma 
volt Vitéz János érseknek bőkezűségét 
tapasztalnia és a nagyváradi püspöktől, 
valamint a kalocsai érsektől is, ha mást 
nem, legalább szép Ígéreteket kapnia. Ha 
méghozzá teszszük, hogy Janus Pannonius 
is késznek mutatkozott rajta segíteni, jó 
reménye volt rövid idő alatt szép vagyonra 
szert tenni. Mátyás királynak Podjebrad 
ellen viselt hadjárata alkalmával (1469) 
Alesus (?) nevű magyar katonával párbajt 
vívott; Janus P. egy epigrammjában 
emlékezik meg ezen diadaláról. Mátyás 

királynak társalgója, úgyszólván udvari 
bohócza és meghitt barátja volt. A cseh 
háború befejezése után ő is visszatért 
Magyarországba és itt, valószínűleg még 
mindig Mátyás király udvaránál, dolgozta 
ki 1471-ben a «De homine libri duo» 
cz. physiologiai munkáját, melyet Vitéz 
Jánosnak dedicált (ebben az emberi test 
szervezetét irja le s működését magya-
rázza boncztani, orvosi, természettani 
s astrologiai észrevételekkel). 1473-tól 
1477-ig már ismét a bolognai egyetemen 
tanított, az utóbbi években azonban elő-
adásait elhanyagolta, miért megrovást 
vont magára; ennek következtében nem 
sokára reá elhagyta tanszékét és Montag-
nanába birtokára ment. «De incognitis 
vulgo* cz. munkája sok bajba keverte ; 
a benne foglalt tanok felzúdították ellene 
a velenczei inquisitiót; ez Montagnaná-
ban, hova Bolognából jött családját meg-
látogatni, elfogatta, börtönbe vettette s az 
inquisitió törvényszéke elé állíttatta. Va-
gyonát elkobozták, feleségét szintén be-
börtönözték, őt magát pedig Velencze 
közpiaczán pelengérre állították ördög-
koronával fején és arra kényszerítették, 
hogy a szeme láttára elégettetett könyvé-
ben foglalt eretnek tanokat nyilvánosan 
kárhoztassa. S miután már mindez meg-
történt. hat hónapi börtönre ítélték kenyér 
és víz mellett. Ezen börtönének mélyéből 
fordult segítségért Medici Lőrinczhez 1478. 
márcz. 7.; fiával levelet küldött Firenzébe 
s Rómába és esedezett Lőrincznek, hogy 
szabadítsa ki nyomorából. Medici Lőrincz-
nek vagy Mátyás királynak közbenjárá-
sára (G. mindkettőnek fejezi ki legforróbb 
háláját ezen közvetítésért,) IV. Sixtus 
parancsára kiszabadult börtönéből, mire 
Rómába idézték, hol az eretnekség vádja 
alól fölmentették és javainak birtokába 
visszahelyezték. Ekkor visszatért Magyar-
országba s Mátyás királynak Ulászló cseh 
királylyal Olmüczben 1479.' júl. 17. — 
aug. 5-ig tartó találkozásán jelen volt. 
Meglehet, hogy a következő év elején 
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még Budán tartózkodott; de az valószínű, 
hogy rövid idő múlva visszatért Olasz-
országba és csak 1482-ben, nem sokára 
Hainburgnak szept. 30. történt elfoglalása 
után. jelent meg ismét Mátyás király 
udvaránál Badenben, hogy leányai szá-
mára jegyajándékot kérjen a királytól. 
Meddig maradt ezúttal Magyarországban, 
nem tudjuk ; annyi bizonyos, hogy «de 
promiscua doctrina» cz. művét már 
Olaszországban irta 1488. és 1490. közt; 
ezen munkáját, a nála szokásos tolako-
dással, Medici Lőrincznek ajánlotta fel, 
ki talán nem jutalmazta meg eléggé ezen 
megtiszteltetésért a kapzsi tudóst, vagy 
Galeottót egészségi állapota kényszerí-
tette más égalj felkeresésére, annyi bi-
zonyos, hogy 1492-ben Francziaország-
ban VIII. Károlynál volt, kinek a De 
Excellentibus cz., mindeddig csaknem 
egészen ismeretlen művét ajánlotta. Meg-
halt 1497-ben Csehországban, a lóról való 
esés következtében. — A mi G. műveit 
illeti, azok universalis műveltségének 
megfelelően nemcsak egyetlen egy szak-
mára szorítkoznak. Költeményei közül 
csak Janus Pannoniushoz intézett elegiája 
van kiadva, melyet Ábel Jenő közölt az 
Egyet. Philo!. Közlönyben (III. 7. 1. és 
újra lenyomatta az Adalékok cz. munká-
jában 144. 1.). a többi még mind kiadat-
lan hever Olasz- és Németország nyilvá-
nos könyvtáraiban. — Prózai munkái 
közül ránk magyarokra legérdekesebb: 
De egregie. sapienter, et iocose dictis 
et factis Matthiae Regis ad Incl. Ducem 
Joannem eius filium cz. műve. melyet 
Tordai Zsigmond adott ki először Bécsben 
1563-ban. Megjelent még e mű Scriptores 
Rerum Hungaricarum Bongarsius (1600 
Frankfurt) és a Schwandtner-féle (Bécs, 
1746. I.) gyűjteményekben, Kassán 1611. 
(kiadója Bocatius János «Salomon Hun-
garicus» főczímmel) és Bécsben 1723-ban. 
(Az eredeti Corvin Jánosnak ajánlott 
codex a m. nemzeti múzeum birtokában 
volt, ez azonban elveszett.) Magyarra 

fordította Vitkovics Mihály (1805), mely-
ből néhány szakasz a Trattner Kalendá-
riumában jelent meg, kézirata azonban 
elveszett; továbbá Kazinczy Gábor (Má-
tyás király kortársai tanúsága szerint. 
Pest, 1862.. 2. kiadása ezen cz. alatt : 
Martius Galeot könyve, Mátyás király 
jeles, bölcs és elmés mondatai és tettei-
ről. U. ott, 1863. G. élettörténetére vonat-
kozó adatokkal) és Barna Ferdinánd: 
Jellemvonások Mátyás király életéből. U. 
ott, 1862. — Többi ismert külföldi mun-
káit bőven és kritikailag ismerteti Ábel 
Jenő Adalékok cz. művében. — Kézirat-
ban van még egy : Galeottí Mártii Nar-
niensis chiromantia perfecta cz. műve 
Paduában a Biblioteca di Sant Antonio 
di Padova-ban. Több munkája úgy lát-
szik elveszett. 

Wesiprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia I. 50. — Catalogus Bibi. Com. Széchenyi 
I . 400. — Egyetemes M. Encyclopaedia V I I I . 
538. 1. (Fraknói V.) — Figyelő VII. 1879. 10. 
XVIII. 1885. 62. 1. — Ábel Jenő, Adalékok a 
Humanismus Történetéhez. Bpest, 1880. — 
M. Könyv-Szemle 1882. 214., 1884. 188. 290., 1891. 
167. 1. 

Gálfalvy Lajos (nyárád-gálfalvi). — 
Munkája : 1868- és 1869-ik évi költemé-
nyeiből. Marosvásárhely, 1869. 

Gálffy Ferencz, gymnasiumi tanár volt 
Szamosújvárt és 1741-ben született. — 
Kézirati munkája: A Gálffy-család tör-
ténete. A gyulafehérvári káptalanban és 
Kolozsmonostoron gyűjtött adatokból és 
családi levelekből állította össze. Szom-
batfalván 1806-ban egészíttetett ki. (A csa-
lád birtokában van.) 

Gálffy lgnácz polgár-iskolai igazgató szí-
ves közlése. 

Gálffy Ferencz, kir. pénzügyi segéd-
titkár, szül. 1849. márcz. 7. Nagysóly-
moson Udvarhelymegyében; középiskolai 
tanulmányait Székelyudvarhelyen. Szé-
kelykeresztúron és Aradon, a jogot Kecs-
keméten és Aradon végezte. 1880-ban 
pénzügyi fogalmazóvá a temesvári illetékű 
kis-akósi hivatalhoz. 1893-ban pedig se-
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gédtitkárrá a pozsonyi igazgatósághoz 
neveztetett ki. — Egy pár czikke a M. 
Tisztviselő cz. lapban jelent meg. — 
Munkái: 1. A bélyeg és illetékügyi tör-
vények és szabályok kézikönyve. Temes-
vár. 1885. (2. teljesen átdolg. kiadás. 
Bpest. 1888.) — 2. A bélyeg és illetékek 
átnézeti táblája. Bpest, 1890. (2. és 3. 
kiadásban is megjelent.) 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1885., 1888., 1890., 
és önéletrajzi adatok. 

Gálffy Gyula (sikabonyi), m. kir. csend-
őrségi százados 1886. nov. 1. óta; azelőtt 
m. kir. honvéd-hadnagv volt. — Mun-
kája : A párbaj szabályai. Irta Bolgár 
Ferencz, németből ford. Bpest, 1881. 

M. Könyveszet 1881. — Honvédelmi Névkönyv 
1888. 

Gálffy Ignácz középkereskedelmi és 
polgár-iskolai igazgató, szül. 1859. febr. 1. 
Szombatfalván Udvarhelymegyében ; kö-
zépiskolai tanulását a reformátusok szé-
kelyudvarhelyi kollégiumában végezte; 
innét 1878-ban Budapestre ment, hol a 
műegyetemen, a polgár-iskolai tanárkép-
zőben és a tudományegyetemen folytatta 
tanulmányait. Ezek végeztével 1880. aug. 
a deési polgári iskolához neveztetett ki 
a mennyiségtan-természettani tanszékre. 
Innét 1881. szept. 13. a miskolczi polgári 
iskolához helyeztetett át igazgatónak ; 
1886-ban a középkereskedelmi iskola 
igazgatójává is megválasztották és az or-
szágos közoktatási tanács külbiráló tag-
jává kinevezték. Több rendbeli utazást 
tett Krakkóba, Triesztbe és Olaszországba, 
hol két ízben látogatta s tanulmányozta 
Velencze s egy ízben Róma s Firenze 
gyűjteményeit. 1892 őszén előadást tar-
tott a hitelszövetkezetekről, melynek kö-
vetkezménye lett, hogy a borsodmegyei 
tanítók egyesülete hitelszövetkezetet ala-
pított, melynek czélja a tanítók anyagi 
segélyezésén kívül, nevelőház állítása ál-
tal a tanítók gyermekeinek neveltetése 
közép-, szak- és felsőiskolákon; ennek 
a szövetkezetnek alelnöke. Ujabban a 

borsodmegyei takarékpénztár megválasz-
totta egyik igazgatójává. Az utóbbi tíz 
év alatt részt vett Miskolcz politikai, tár-
sadalmi s közmívelődési ügyeiben. Beve-
zette (először az országban) a korcsolyá-
zást az iskola udvarába, A miskolczi 
athléta körnek igazgatója. — Czikkei a 
Miskolczban (1882. A májusi légmérsék-
letről), a Polgári Iskolában (1882. Észre-
vételek Miklós Gergelynek a polgári iskolák 
tanítóinak képzéséről irott közleményére), 
a Közoktatásban (1883. A polgári iskolai 
rajztanárok képzése és képesítése), a Mis-
kolcz és Vidékében (1884. Nevelésügyünk 
jelene. A miskolczi iparos-oktatási viszo-
nyok, Az iparos tanulók munkakiállítása), 
a Borsodban (1884 Az országos tanítói 
árvaház), a Borsodmegyei Lapokban (1885. 
A miskolczi műasztalos ipartanműhely 
czélja, A tanműhelyek és az iparos kép-
zés : ezen lapnak azóta is munkatársa); 
irt még a Felső- Nép- és Polgáriskolai 
Közlönybe, a Borsod-Miskolczi Közlönybe 
stb. — Munkái: 1. A miskolczi polgári 
fiú- és leányiskola 10 évi fennállásá-
nak története és szervezete. 1875. szept. 
1-től. Miskolcz, 1885. — 2. A miskolczi 
ipariskola története és szervezete. 1875— 
1885. U. ott, 1885. — 3. Azok a nehéz 
idők. Történeti regény. U. ott. 1886. Két 
kötet. (Ism. Főv. Lapok 1887. 54. sz. 
Egyetértés 147. sz.) — 4. Közönséges 
számtan polgári iskolák alsó osztályai-
nak használatára. U. ott, 1891. — 5. SoW 
se halunk meg. Elbeszélés. U. ott. . . — 
Szerkesztette a miskolczi ipariskola Érte-
sítőit (1884—1891.) és szerkeszti a mis-
kolczi polgári és közép- kereskedelmi iskola 
Értesítőit (1881 óta.) — Kéziratban ; Igaz 
is nem is. (Elbeszélés sorozat.) 

,tf. Könyvészet 1886. 1891. és önéletrajzi ada-
tok-

Gálffy János (kocsárdi Gálfi), erdély-
országi tanácsos, a XVI. században Ko-
csárdon Aranyos-székben született; ta-
nulását végezvén, Csáki Mihályhoz, II. 
János király cancelláriusához állott szol-
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gálatba; ott volt 1571 kezdetén is. Bá-
thori Kristóf váradi főkapitányságra lép-
vén, szolgálatjába hívta Gálfit. A Báthori 
s Békés közti villongás és harcz alatt G. 
folyvást B. Kristóf szolgálatjában ma-
radt, miért az többféle gazdag és fényes 
jutalmakban részesítette s mint fejedelem 
aranyos-széki főkirálybiróságra. majd ta-
nácsosságra emelte s nagy jószágokkal 
megajándékozta. 1588-ban Báthori István 
megtette Báthori Zsigmond nevelőjévé, 
a ki, midőn az ország kormányát kezébe 
vette, hatalmával G. ellen visszaélt. Bá-
thori Boldizsár versenygése alatt, az or-
szág tanácsosai 1591-ben Zsigmond és 
Boldizsár kibékítésére törekedtek. A ta-
nács végzését Gálfira és Gyulai Pálra 
bizták, hogy tudassák a fejedelemmel, a 
ki ezeket mint bujtogatókat fogta gya-
núba, 1592-ben Gyulai Pált saját jószá-
gán Abafáján darabokra vagdaltatta s 
Gálfi elfogatását is elrendelte. De ez ma-
rosújvári kastélyából neiével Pernyeszi 
Erzsébettel Magyarországba menekült; 
azonban Belényesen elfogták és előbb 
Nagyváradra, azután pedig B. Zsigmond 
parancsára Husztra vitték. Jóllehet B. 
Zsigmond leginkább neki köszönhette fe-
jedelmi méltóságát, hasztalan kérték az 
ország előkelői megkegyelmeztetését; ő 
maga is csaknem kétségbe esőleg kö-
nyörgött, de sikertelenül. 1593-ban Szabó 
Balázs huszti alkapitány által lefejezte-
tett. Csak egy napi várakozást kért, s 
alig egy órányi imádkozási időt nyert. 
— Várad-huszti rabságában vas lánczai 
között kezdte irni önéletét, melybe sa-
ját tapasztalásaira alapított jegyzeteket 
fűzött II. János királyról, Báthori István 
és Kristóf fejedelmekről; de munkáját 
csonkán hagyta, hihetőleg hirtelen tör-
tént megöletése miatt. Megjelent ez a 
gróf Kemény József és Nagyajtai Kovács 
István által kiadott Erdélyország Törté-
neti Tárában (Kolozsvár, 1837. I.); fog-
ságából irt könyörgő levele is ugyanott 
van (168. 1.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 315. 
— Grvf Jíikó Imre, Erdélyi Tört. Adattár. 
Kolozsvár, 1858. III. 307. 1. — Korunk Tár-
csája 1S65 2. s z . 

Gálffy József (martonosi Gálfi). megyei 
főbíró Tordamegyében, kir. főpénztárnok 
és a tordai unitárius egyház és iskola 
felügyelő gondnoka volt. ki szigorával 
nagy fegyelmet hozott be s a szépművé-
szetek fejlesztésére nagy áldozatokat ho-
zott. — Fiatalabb korában a szépiroda-
lommal is foglalkozott; költeményei van-
nak a Hebe cz. zsebkönyvben (1825—26) 
és a Koszorúban (1828.) 

Kővári László, Erdély nevezetesebb csa-
ládai. Kolozsvár, 1854. 94. 1. 

Gálffy Sándor (martonosi), alkirály-
biró. G. Mihály és buzaházi Jánosi Má-
ria fia, a Báthori Zsigmond által lefe-
jeztetett G. János nemzetségéből szár-
mazott és szül. 1810. junius 14. Marto-
noson Udvarhelymegyében ; 1817. szept. 
ment a székely-keresztúri unitárius al-
gymnásiumba, majd Kolozsvárt folytatta 
tanulását az unitárius főiskolában. Itt 
egyik tagja lett az irodalmi körnek, mely-
nek Szentiványi Mihály és Kriza János 
is tagjai voltak. Jogi ismereteit Maros-
vásárhelyt a királyi táblánál szerezte 
mint cancellista. Szülőföldére visszamen-
vén, szolgabíró lett. 1839-ben nőül vette 

I Osváth Amáliát Deménfalváról. A sza-
badságharczban nem vett részt, sem az 

i 1851-ben tervezett összeesküvésben, mely-
ért testvérét Gálffy Mihályt és sógorát 
Török Jánost Marosvásárhelyt fölakasz-
tották, Töröknét Gálffy Rozáliát pedig 
négy évig börtönben tartották. Különben 

i is, bár szemre az erőteljesebb férfiak 
közé tartozott, de egy vadászaton kapott 
tüdőgyuladás következtében fél tüdejét 
elveszítvén, a testi fáradalmat nem birta. 
A szabadságharczban az oláhok házát Mar-
tonoson lerombolták, mire aztán állan-
dóan Demeterfalván telepedett le neje 
jószágán. Az alkotmány helyreálltával 
királybírói hivatalát, melyre 1861-ben vá-
lasztatott meg először, de a melyről 
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csakhamar lemondott volt, ismét foly-
tatta. Meghalt 1871. febr. 3. — Költemé-
nyeket irt a kolozsvári Aglajába (IV. 
1831), Estikébe (1833) és a Reménybe 
(1839). A 60-as években a kolozsvári nap-
tárakba is irt több székely népmesét és 
balladát. Költeményeinek nagyobb részét 
1859-től 1864-ig irta, körűlbelől 150 da-
rabot. melyekben a székely nép esze-
járását. érzelmeit, szokásait híven, talá-
lóan festi. írói munkásságát a székely 
népballadák gyűjtésével tette becsessé; 
nála nélkül a Kriza által gyűjtött Vadró-
zsák a legszebb darabokat nélkülözné; az 
Arany László és Gyulai Pál a Vadrózsák 
II. kötetében szintén közöltek tőle néhány 
szép balladát: Kőmives Kelemen, Nádas 
Kata, Kisgörgő Istvánné, Fogarasi Tamás 
mind tőle kerültek. Leánya Nagy Lajosné 
Gálffy Nella magával vitte műveit és 
gyűjteményeit Kolozsvárra. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 316.1. 
Vejének Nagy Lajos tanárnak és Gálffy Ig-
nácz polgárisk. igazgatónak szives közlése. 

Gálífy Sándor (martonosi), jószág-
igazgató, G. András és Pálfi N. fia, 1834-
ben született Martonoson ; tanult Székely-
keresztúron, majd Kolozsvárt az uni-
táriusoknál ; tanulmányainak bevégzése 
után gróf Teleki Domokoshoz került, ki-
nek előbb magán titkára s a hohenheimi 
gazdasági intézetben egyévi tanulása után 
összes jószágainak teljhatalmú igazgatója 
lett, A gernyeszegi birtokon minta-gaz-
daságot folytatott haláláig, a többi birto-
kot is a legkitűnőbb rendben tartotta. 
A fiatalon elhalt Teleki Géza gróf gyer-
mekeinek gyámsága is reá szállott. Az 
unitárius egyháznak egyik oszlopos em-
bere; az Erdélyi részek és a Marosvá-
sárhely vidéki humánus czélú egyesüle-
tek nagy részének alapító tagja volt. Az 
erdélyrészi gazdasági egyletnek buzgó 
tagja volt és különösen az Erdélyi Gaz-
dába számos értekezést irt; ezenkívül a 
Divatcsarnokba (1861), a Kolozsvári Nap-
tárba (1865) és a Korunk Tárczájába 

(1865.1—3. sz. A hohenheimi gazdasági 
és erdőszeti akadémia, 21—23. sz. A ho-
henheimi gazdasági akadémia minta gaz-
dasága). Költeményt is irt a Kolozsvári 
Albumba (1862). Meghalt 1892. jan. 28. 
Gernyeszegen. Neje, Borosnyai Lila, Ra-
chel névvel az Ellenzékben több tárcza-
czikket közölt. 

Kolozsvár 1892. 25. sz. és gyászjelentés. 

Galgóczy Ferencz. theologiai doktor, 
apát-kanonok és főesperes, galánthai, po-
zsonyrnegyei származású volt; 1738— 
39-ben a bölcseletet Nagyszombatban, 
további tanulmányait pedig a Pázmány-
intézetben (1740.) és a római Apollinare 
kollégiumban végezte. Hazájába vissza-
térve 1752-ben Pápa város plébánosa 
lett. 1764. április 13 pozsonyi, 1776. 
márcz. 29. esztergomi kanonok s egyút-
tal a bécsi Pazmaneum igazgatója, 1768. 
szent Andrásnak bisztriczai cz. apátja, 
1772. máj. 16. komáromi főesperes lett. 
Meghalt 1798. okt. 27. NagyszQmbatban. 
— Munkái: 1. A meg-gyözhetetlen leg 
hatalmasabb római császárnak Első Fe-
rencznek német országi és jeruzsálemi 
k i rá lynak . . . . külső és belső drága jó 
erkölcsei s ugyan azokból származott is-
ten és világ előtt való szeretete és di-
csérete, melyet azon alkalmatossággal, 
midőn a fels, királyi udvari magyar ka-
mara 1765. eszt. mindszent havának 22. 
napján fönt nevezett fels. császárnak 
boldog emlékezetit három napi halottas 
pompával áhítatosan tisztelné, örökös 
hálaadó szívvel hirdetett. Pozsony. — 
2. A mélt. gróf Batliiani Lajos Németh 
Újvár örökös uranak magyarországi pa-
latínusnak nagy érdemei s első ifjúság-
tól fogvást, utolsó ideig való tökéletes er-
kölcsei, melyeket a pozsonyi káptalan, 
és város templomában 1766. eszt. bojt 
második havának 10. napján, midőn 
tudnia illik a fent titulált istenben bol-
dogult urnák Mélt. gróf fiai édes attyok-
hoz való fiúi szereteteket bizonyítván, 
annak emlékezetit halottas solemnitással 

30. iv sajtó alá adatott 1894. márcz. 6. 
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tisztelnék, élő nyelvvel hirdetett, U ott. 
(Végén: Inscriptiones cenotaphii.) — 3. 
Sacerdos magnus, azaz Mltgs Gusztini 
János nyitrai püspöknek nagy érdemei, 
jeles cselekedeti, melyeket hideg tetemei-
nek el takarításával midőn azok 1777 a 
Nittrai püspöki székes templomban le 
helleztettenek volna, élő nyelvel elől 
hozta. Nagy-Szombat. 

Scriptores antiqu. ac eeleb. Univ. Vien-
nens. Viennae. 1740. I. 167. — Horányi, Me-
moria II. 1. — Katona, História Critica 
X X X I X . 953. X L I . 582. — Oesterr. National-
Encyclopaedie. I I . 263. — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai IV. 317. — W. Könyv-Szemle 
1883. 279. — Necrol. Strigon. 70. — Petrik B i b -
liogr. — Zeitiger Alajos, Egyházi írók Csar-
noka 146. 1. 

Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi 
idősb), ev. ref. lelkész, G. Gábor a gram-
matisták. később a közép leányiskola 
tanítója s Dúzs Erzsébet fia, született 
1786. augusztus 4. Nagy-Kőrösön Pest-
megyében ; ev. ref. pap volt előbb Tolna-
megyében Lápafőn és Magyar-Nagy-Szé-
kelyben, azután Somogymegvében Kőrös-
hegyen és Somogy-Túrban, Pestmegyében 
Solton és Tószegen. Nyugalomba vonul-
ván, 89. évének betöltése után Nagy-Kőrö-
sön halt meg 1875. jan. 18. — Munkája : 
Rövid szózat, melyben az országszerte 
divatozó káromkodásoknak. . . veszedel-
mes voltára figyelmeztetnek hazánknak 
lakosai. Pest, 1861. 

Petrik Könyvészete és fiának Galgóczy 
Károlynak szives közlése. 

Galgóczy Gábor, (sajó-galgóczi és 
ecsegi), köz- és váltóügyvéd, G. Gábor 
nőszabó és Gaál Zsuzsánna fia, szül. 
1821. jún. 2. Tályán Zemplénmegyében; 
báji Patay József uradalmi ügyésze volt 
Bájon Szabolcsmegyében, hol 1857—60 
közt meghalt. — Munkái: 1. Tévedések 
a nyelv körül, az egész magyar irodalom-
ban. Pest, 1846. — 2. Magyar nyelvtan. 
A magyar nyelvet a természetből és ter-
mészetesség szerint, szoros szószármazási 
rendszeren fejtegetve. U. ott, 1848. (Ezen 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III, 

czímmel is: A természet rendszere a 
magyar nyelvben. Magyar nyelvtan.) 

Petrik Bibliographiája és Galgóczy Károly 
szives közlése. 
Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és 

ecsegi), orvosdoktor, sebész és szülész-
mester, G. Gábor ev. ref. lelkész és Szik-
szay Eszter fia, szül. 1821. máj. 9. Lápa-
főn Tolnamegyében; a pesti egyetemen 
tanult és 1848-ban nyert orvosdoktori ok-
levelet. 1848-ban tábori orvos volt. Ál-
lamfogságot is szenvedett Nagy-Váradon. 
Majd Békésmegye főorvosa lett. Meghalt 
e hivatalában 1863. febr. 11. Békés-Gyulán. 
— Czikke: Nevezetes szülészeti eset a 
pesti egyetemi szülházban. (Orvosi Tár 
1848. II. 2. sz.) — Munkája: Nyilvános 
orvosi vitatkozás. Pest, 1848. 

Rupp, Beszéd. Buda, 1871. 166. 1. — Gyász-
jelentés és öcscsének G. Károlynak szives 
közlése. 
Galgóczy Ignácz, kegyes tanítórendi 

áldozópap és tanár, szül. 1806. febr. 23. 
Székesfehérvárt; 1824. okt. 5. lépett a 
rendbe s 1832. aug. 21. misés pappá szen-
teltetett föl; tanított 1827—28. Nyitrán; 
1829—30. Váczon philosophiát, 1831—32. 
Nyitrán és Szent-Györgyön theologiát ta-
nult ; gymnasiumi tanár volt 1833—35. 
Léván, 1836—38. Kecskeméten, 1839—42. 
Temesvárt, 1843-ban Debreczenben, 1844 
— 1845. Kolozsvárt. 1846. Kecskeméten, 
1847—49. Szegeden. 1850. Kalocsán. 
1851—52. Veszprémben, 1853 — 54. Nagy-
Kanizsán, 1855—60. Kecskeméten, 1861— 
1867. Veszprémben, (magyar nyelv és 
irodalom tanára), 1868—69. Nagy-Becs-
kereken. 1870. szept. 5. elhagyta a szer-
zetet. — Munkái: 1. Főtiszt, és tudós 
Grosser Ker. János úrnak a kegyes tanító-
rendi szerzet főigazgatójának. . . törvényes 
vizsgálat alkalmával hódol a temesvári ház. 
1841. — 2. Pásztori-dal, mellyel méltgs. 
és ft. Banolder János ur. veszprémi me-
gyés püspök. . . a bérmálás szentség fel-
adása alkalmakor a kegyes rendi tanuló 
ifjúság által megtiszteltetett tavaszutó 15. 
1853. Nagy-Kanizsán. U. ott. — 3. Búcsu-

31 
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dal Sterne Ferdinand úr tatai apát. sop-1 
roni tanulmányi kerület cs. kir. felügyelő ] 
tiszteletére a kegyes tanító rendi tanuló j 
ifjúság által Nagy-Kanizsán nyárelő 3. 
1853. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives 
közlése (a rend jegyzökönyvéből) . 

Galgóczy István (sajó-galgóczi), esküdt 
biró, 1618-ban iratkozott be a sárospataki 
ev. ref. főiskola felsőbb tanulói közé; 
1623-ban végezvén felsőbb tanulmányait, 
a főiskola szabályai szerint Sátoralja-
újhelyre küldetett ki rectoriára; azután 
debreczeni lakos lett. és a törökök el-
len harczolt; vitézségeért 1651. deczem-
ber 9. nemesi czímeres levelet nyert. 
1663-tól 1671-ig Debreczenben esküdt biró 
volt és ugyanott 1675-ben halt meg. — 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek 1622. 
máj. 11. meghalt első neje Károlyi Zsu-
zsánna temetésére ő is irt latin verset 
«Blanditurauster, vitrea seculi Fortuna...» 
kezdettel, mely az Exequiarum Cere-
monialium . . . (Gy.-Fejérvár. 1624) cz. 
gyűjteményes munkában jelent meg. — 
Kéziratban maradt 1622-ből az ismeretes 
régi magyar szakácskönyv, melyet Bethlen 
Gábor fejedelem szakácsától másolt le 
Barcsay Sándor (Barcsay Ákos fejedelem 
atyja) számára; Hermán Ottó fölhasz-
nálta a Magyar halászat könyve cz. mun-
kájában. Főczíme hiányzik ; a tartalom 
czímirata ez: Index Rerum in hoc libro 
existentium, quam compendiose conges-
tus per me Stephanum Galgoczinum in 
Gratiam Egregii ac Generosi Domini 
Alexandri Barcsiai anno 1622. 12 die 
9bris. 

Galgóczy Károly szives közlése. 

Galgóczy János (sajó-galgóczi és 
ecsegi), nyug. biztosítási hivatalnok, G. 
Gábor ev. ref. lelkész és Szikszav Eszter 
fia, G. Károly a magyar tudományos aka-
démia tagjának testvéröcscse, szül. 1838. 
június 1. Nagy-Kőrösön Pestmegyében ; 
tanult ugyanott és 1854-ben a poétikát 
(VI. osztályt) Arany János alatt végezte; 

azután Gyulán kereskedő lett; de 1858-ban, 
az Első magyar biztosító társaság megala-
kulásakor, ahoz lépett át Pesten irnokké-
pen; 1865-től 1874 végéig a Victoria erdélyi 
biztosító-társaságnak vezértitkára volt 
szintén Pesten. Azután az irodalommal 
foglalkozott 1879. októberig, mikor a 
magyar-franczia biztosító társaság pesti 
főügynökségének titkára lett és itt mű-
ködött 1893. jún. 30-ig, midőn nyuga-

\ lomba vonult és jelenleg Budapesten él. 
1 — Humorisztikus költeményeket irt a 
j 70-es években az Üstökösbe és más 
' humorisztikus lapokba névtelenül vagy 
G. jegygyei, többi közt paródiákat Arany 
János Tetemre hivására. Garay Obsito-
sára stb . 1875-től 1879-ig az Ellenőr 
belmunkatársa volt; ő szerkesztette a 

! lap nemzetgazdasági rovatát s irt abba 
a vasút-, pénzügy- és biztosításügyről. 
Czikkei a Nemzetgazdasági Közlönyben 

j(1876. A közgazdasági alkudozások tör-
ténetéhez, A negyvenmilliós bankadósság 
és Beöthy Leo. Nemzetlét (Bpest, 1876) 
ismertetése); irt a Pester Lloydba is 
(1880. a vasutakról.) — Munkája: A 
magyar vasutak. Bpest. 1878. (Külön-
nyomat az Ellenőrből.) 

Önéletrajzi adatok. 

Galgóczy Károly (sajó-galgóczi és 
ecsegi), ügyvéd és a m. tud. akadémia 
lev. tagja, G. Gábor ev. ref. lelkész és 
Szikszay Eszter fia, szül. 1823. jan. 27. 
Lápafőn Tolnamegyében ; középiskoláit 
1832-ben a gyönki ev. ref. gymnasium-
ban kezdette, a nagy-kőrösi lyceumban 
folytatta, a jogot 1842—43-ban a pozso-
nyi jogakadémián végezte. A gazdasági 
tudományok levén kedvelt tantárgyai, 

; ebbeli ismereteinek tökéletesítése végett 
1843-ban beutazta Magyarországnak akkor 
legjelesebb uradalmait és nov. 13. a ma-
gyar gazdasági egyesületnél az összes 
gazdasági tudományokból szigorlatot tett 
és oklevelet nyert. Ez időtől fogva 1848. 
májusig Fényes Elek, a gazdasági egye-
sület előadója mellett segédkép foglal-
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kozott, részt vévén annak különösen sta-
tisztikai, geographiai s mezőgazdasági 
irodalmi működésében. 1846-ban letette 
az ügyvédi vizsgát. 1847-ben beutazta az 
ország 32 megyéjét, hogy statisztikai ada-
tokat gyűjtsön Fényes Eleknek Magyar-
ország megyéit ismertető 87 kötetre ter-
vezett munkájához, melyből azonban csak 
az I. kötet (1848. Komárommegye) jelen-
hetett meg. 1848. máj. a belügyminisz-
tériumba kebelezett statisztikai osztály 
rendes tagjává neveztetett ki s ennek 
mezőgazdasági szakában novemberig mű-
ködött ; összegyűjtötte az egyes községi 
határokra vonatkozó tagosítási s legelő-
elkülönzési térképeket, birtokosztályozási 
táblázatokat, területmennyiségi kimutatá-
sokat stb., kidolgozta a képviselőválasz-
tási lajstromokból, a jogosultság czímei 
szerint kipuhatolhatott birtokmegoszlást, 
mely e nemben az első ily kimutatás 
volt az országban ; részt vett egyúttal a 
népesedési szak részére az újonczozási 
részletes kivetésben. A minisztériumnak 
Debreczenbe való levonulása után a tá-
borba küldetett, majd újonczozó biztos-
nak neveztetett ki a Tiszavidékre. 1849. 
jún. a 10. hadtest tartalékának 6. századá-
hoz századosnak neveztetett ki s részt 
vett a szegedi, ó-bessenyői, csatádi, kis-
becskereki s Temesvár alatt a vadász-
erdőben folyt ütközetekben és aug. 20. 
Boros-Jenőn tette le a fegyvert. Ekkor 
Nagy-Kőrösre ment és elfoglalta az ev. 
ref. lyceumban a mezőgazdasági s ter-
mészetrajzi tanszéket, melytől azonban 
nov. 19. a felsőbb politikai hatóság által, 
mint a szabadságharczban fegyverrel részt-
vevő, eltiltatott. Ekkor bérleti gazdálkodás-
hoz fogott; de már 1853 nyarán Pestre 
jött és az irodalommal foglalkozott; a 
társadalmi téren, különösen az országos 
magyar gazdasági egyesület és az orszá-
gos iparegyesület körűi működött. 1856. 
febr. 18. nősült Telegdi Csanády Máriá-
val biharmegyei Álmosdról. 1858. decz. 
15. a m. tudom, akadémia levelező tag- I 

jává választotta. 1859—60-ban a pesti 
ev. ref. papnevelőben a gazdasági tudo-
mányok tanára volt. 1860-ban az adriai 
biztosító társaság (Riunione Adriatica di 
Sicurta) hívta meg pesti vezérügynöksé-
géhez első titkárnak; e hivatalt 1865. 
ápr. 25-ig viselte. Ezalatt egyike volt, 
az országos magyar gazdasági egyesület 
által abban az időben gyakran tartott 
nevezetes kiállítások rendezőinek, az or-
szágos magyar iparegyesület és az első 
magyar gőzhajótársaság alakítása ténye-
zőinek. 1865-ben a Kolozsvárt alakult 
Victoria biztosító-társaság választotta meg 
vezérigazgatójának; ezen hivatalától 1873. 
jún. 30. vált meg és visszaköltözött Pestre 
s azóta itt saját magán gazdasági ügyei 
mellett, a m. tudom, akadémiának, az 
országos m. gazdasági egyesületnek (mely-
nek alapító s választmányi tagja), a köz-
ügynek és az irodalomnak szentelve tölti 
életét. Az erdélyi gazdasági egyesületnek 
alapító tagja, a hevesmegyei s a kecske-
méti gazdasági egyesületnek tiszteleti tag-
ja, állami tanítónőképzőintézeti tanácstag 
és Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye tiszteletbeli 
főjegyzője. — Közgazdászati, mezőgazda-
sági, iparos és statisztikai czikkei a Mezei 
Naptárban (1843—47), 1845-től 1848-ig 
a M. Gazdában és a Hetilapban. 1853-tól 
1860-ig a következő lapokban: Pesti Napló. 
Vasárnapi Újság (1855), Budapesti Hirlap 
(1856—59. belmunkatársa s a levelezési 
rovat vezetője), Pester Lloyd, Sürgöny, 
Magyarország, Falusi Gazda, Gazdasági 
Lapok (1873—83-ig), M. Gazda (az Érkövy 
által szerk.), Iparosok Lapja, Iparlap és 
ugyanezen időben a Heckenast Gusztáv 
által kiadott naptárakban jelentek meg; 
különösen 1860-ban a gazdatiszti nyug-
díj s árvagyámintézet ügyében, a külön-
féle biztosításokról, a régi iparegyesü-
let működéséről, buzdítás iparegyesület 
alakítására, az állatbiztosítás ügyében. 
1873-tól 1883-ig aFöldmívelési Érdekeink. 
Borászati Lapok. Nemzetgazdasági Köz-
löny, Erdélyi Gazda hoztak tőle czikkeket. 

31* 
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Nevezetesebb czikkei a Pesti Naplóban 
(1855. 47., 48., 61.. 100, 102.. 104. sz. A 
telepítések kérdése Magyarországon. 119 
—123. sz. Terv a határrendezéseknek 
s tagosításoknak országszerte minél 
előbb s legeredményesebb végrehajtása 
iránt. 134—138. sz. Nézetek a határ 
aránytalanság, a pusztai birtokok és az 
aránytalanul apró községek felől, 139. és 
köv. sz. Mikép segítsünk államgazdasá-
gunknak a határok aránytalanságából és 
a községek apróságából származó bajain. 
1856. 242.. 245, 246., 248—50.. 308—310.. 
313. sz. A minimum és maximum kér-
dése, 257—259. sz. Országos vásárok és 
azok rendezése, 260—264. sz. Álladalmi 
és országutak, 284 — 288, 368. sz. Magyar-
ország egyenérdekű vidékeinek jellemzése 
államgazdasági tekintetben, 345—360. sz. 
Terv Magyarország vasutrendszeréhez, 
387—394. sz. A mezőgazdaságnak az 
iparhoz és kereskedéshez való viszonya, 
1857. 1 , 3 , 5. sz. Barmászatunk, mint 
a földmívelés alapja s annak emeltyűi, 
98 , 100., 101, 103, 107, sz. Határ-
rendezés és tagosítás, 113, 114. sz. Ken-
deráztató intézetek, 118. sz. Felelet az 
Austria : Die Grundsteuer in Oesterreich 
cz. czikkére, 124.. 125. sz. Debreczen és 
a tiszai vasút, 129 , 130. sz. Turfatelepek 
és az azokban rejlő természeti kincs, 138 
—147. sz. Tanulmányok a magyar gazda-
sági egyesületi kiállításon. 208—212. sz. 
Átmeneti raktárak Pesten, 245. 261. sz. A 
felsőmagyarországi bányaipar és vaspálya-
társulat s a pest-kassai vasút; ezeken 
kivűl számos apró czikket ir t ; 1857—58-
ban a lapnak rendes munkatársa s gazda-
sági rovatvezetője volt), a Budapesti Hír-
lapban (1856. 206., 213., 214. sz. Az 
erkölcsiség és közbátorság állása Magyar-
országon statisztikai alapokon, Dohány-
ügy Magyarországon, 226—235. sz. Len-
és kenderügy Magyarországon, 282—284. 
sz. Vasipar, 1857. 31 , 32, 34, 35.. 37, 40., 
41 , 48.. 49. sz. Gyapjúipar.94—96. sz. Egy 
indítvány a gabonaárcsökkenés ellensú-

lyozására, 114—123. sz. Levelek a bécsi 
gazdasági kiállításról, 129 — 142. sz. Ma-
gyar gazdasági egyesületi kiállítás Pesten 
jún. 6—11, 153—155. Állattenyésztésünk 
szomorú állása. 159., 165., 167, 168., 
187, 191., 203.. 204. sz. Az ausztriai 
birodalom külkereskedése. 155, 170, 173, 
255., 282. sz. Az alakuló első magyar 
átalános biztosító társaság, 185, 222. sz. 
A takarék magtárak ügyében, 210, 217. 
sz. Sótermelés alapjai és fogyasztási viszo-
nyai az ausztriai birodalomban, 227, 
239—241 sz. A keletkező borkereskedő 
társulatokhoz, 261—265. sz. A budapesti 
kereskedelmi és iparkamara, 268. sz. 
Debreczeni vasút, 279, 288. sz. Gazda-
sági rendezőség és ügynökség. 291—293. 
sz. Vidéki gazdasági egyesületek. 1858. 

i 18, 19. sz. Farsangi eszmék, miért van 
: most annyira divatban a nőtlenség, a 
nőknek hozzájok illő iparra nevelése, 
20.. 23. sz. Gőzmalmok, 38.. 52, 60 , 
87 , 91, 92 , 100, 117. sz. A szenvedő 
emberiség érdekében. Nemzetgazdaságunk 
alapjai, több számban, 107.. 109, 112, 
115. sz, Magyarország takarékpénztárai. 
123—129. sz. Gabonakereskedésünk ügyé-
ben, 159—171. sz. Iparmű-raktárak, Buda-
pest jelene s jövő hivatása. Borbizomá-
nyi raktár Pesten, Koldulás megszün-
tetése s koldusdolgoztató intézetek; ennek 
a lapnak is azon időben belmunkatársa 
s vidéki levelezési rovatvezetője volt), a 
Gazdasági Lapokban (1855, Majoros gaz-
dákat képző intézetek, 1874. Tanulmá-
nyok a jegybankok biztosítéka felett, 1877. 
Emlékbeszéd Török János felett a m. gazd. 
egyesület 1876. decz. 6. ülésén, 1878. 
Emlékbeszéd gr. Károlyi György felett 
az orsz. gazd. egyesület febr. 24. köz-
gyűlésén), a Falusi Gazdában (1856. A 
sertésbízlalás, jutalmat nyert pályamű, 
1857. Rábaközi utazásom, Baditz Imre ur 
tagos gazdasága Rábaközben Szil-Sárká-
nyon, Cselédügy Magyarországon, 1858. 
Első m. ált. biztosító társaság, Ekever-
seny Rákos-Palotán, Csehországi gazda-
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sági egyesület kiállítása máj. 13 — 17. és 
közgyűlése. A liebwerdi földmíves iskola. 
Birtokhaszonbérletek, Különböző iparvál-
lalatokkal kapcsolt gazdaságok szükséges 
különböző szervezete, A szolnokmegyei 
gazdasági kiállítás, Szőlő, répaésluczerna-
föld alagcsövezések Tatán, Jurenák Sán-
dor gazdasága Uj-Kuton), a M. Évlapok-
ban <1857. Len és kender fontossága, 
kezelése), a Statistikai Közleményekben 
(I. II. IV. V. 1861 — 64. Magyarországi 
takarékpénztárak, II. Magyarország borá-
szata, III. Borkereskedésünk, IV. Pesti 
magyar kereskedelmi bank, Cs. kir. sza-
badalmazott első Duna gőzhajótársaság, 
V. Népességi mozgalmak az ágostai val-
lásfelekezet dunántúli superintendentiájá-
ban 1861. Népességi mozgalmak a hel-
vétvallásuak közt 1861-ben), a Gazdasági 
Kis Tükörben (1865. 5. kiadás, a beveze-
tést és az első részt a növénytenyész-
tésről dolgozta újra), az országgyűlési 
jegybankbizottság Naplójában (Felelet a 
jegybankügyi bizottság kilencz kérdésére 
1870. máj. 1.), az erdélyi gazdák 1871-ben 
Marosvásárhelyt tartott első vándorgyű-
lése Jegyzőkönyvében (Mező-Panit köz-
ség gazdasági viszonyai), az Ellenőrben 
(1874. 118. sz. A vámkérdés az ipar-
egyesületben. 141.. 142.. 144. sz. Önálló 
magyar nemzeti bank. 1879. A székes-
fehérvári kiállítás, A takarékmagtárak 
ügyében), a Nemzetgazdasági Szemlében 
(1874. Községi háztartás, 1879. A telepíté-
sek mai fontossága s vizsgálódás sikerülé-
sök feltételei körűi), a M. Orvosok és ter-
mészetvizsgálók XX. nagygyűlésének Mun-
kálataiban (1879. Budapest és környékének 
gazdasága s állattenyésztése), a rabse-
gélyző-egylet által kiadott M. Könyvtárban 
(1882. Gazdasági rendszer, az erőelforgá-
csolás hibái, és a nagyban termelés elő-
nyei szempontjából, Az okszerű szőlő-
mívelés, A homoki gazdaság), a Föld-
mívelési Érdekeinkben (1882. A mező-
gazdaság a tudomány mai színvonalán, 
akadémiai székfoglaló 1859. máj. 16.). 

az Országos m. gazd. egyesület Évköny-
vében (1892. Nagyváthy János a Szor-
galmas mezei gazda Írójának százados 
emléke. 1894. Dávid Alajos és Dorner 
Ede életirása), a Hazánkban (1894. 76. sz. 
Adalék a telepítés kérdéséhez; jelenleg 
ezen lapnak és a Köztelek cz. gazdasági 
lapnak munkatársa), a Magyar Gazdaság-
történelmi Szemlében (1894. Adalék Ma-
gyarszág mezőgazdasága történetéhez a 
honfoglalás első korszakából.) — Mun-
kái: 1. Népszerű gasdasági földmívelés. 
vagy gazdasági föld-, növény- és munka-
ismeret, figyelemmel a viszonyokra, me-
lyek hazánkban a földbirtokra nézve 
állanak. Pest, 1845. — 2. Mesei gazda 
népszerű gyám- és vezérkönyve, a mos-
tani viszonyokhoz alkalmazva. . . U. ott, 
1854. Négy kötet. (2. czím-kiadás 1855. 
3. cz.-kiadás 1859. 4. k. jav. és bőv. 
Reischer Endre 1865. két kötetben U. ott. 
5. k. Bpest, 1884.) — 3. Kertészet kési-
könyve. Tüzetes utasítás a konyhaker-
tészet, virágraívelés és gyümölcstenyésztés 
körében. . . U.ott, 1854. (2.kiadás. Átnézte 
és jegyzetekkel bőv. dr. Farkas Mihály 
1865. U. ott, 3. k. 1874., 4. k. 1880. 
Bpest.) — 4. Magyarország, a Szerb 
vajdaság s Temesi bánság mezőgazdasági 
statistikája. Hivatalos s magán úton gyűj-
tött legújabb adatok nyomán. U. ott, 1855. 
(Ism. P. Napló II. 28. sz.) — 5. A föld-
mívelés és állattenyésztés. Koppe J. G. 
munkájának 7. kiadása után németből 
ford. U. ott, 1855. — 6. Mire nevelje a 
magyar ember gyermekeit ? Nevelési 
kalauz a különböző életpályákra.. . U. 
ott. 1859. — 7. Uj iparrend az osztrák 
birodalomban. U. ott. 1860. — 8. A szen-
vedelmes dinnyész, Szontágh Gusztáv 
után a második kiadást újból átnézte s 
annak megjelenése óta a dinnyetermesz-
tésben történt új tapasztalatok összeszedé-
sével megbővítette. 3. kiadás. U. ott, 
1860. — 9. Pabst kalauza a szarvas-
marhatenyésztésre, németből ford. Csá-
szár Ferencz. A Magyarországot érdeklő 
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jegyzetekkel ellátta Galgóczy K. U. ott, , 
1860. — 10. Gazdasági kis tükör. Kiadja 
am.gazd. egyesület. U. ott, 1865. (5. kiadás, 
a bevezetést és első részt a növényter-
mesztésről dolgozta egészen újra.) — 
11. Kolozsvár város múltja, jelene és 
jövője. Kolozsvár, 1872. — 12. Határ-
rendőrségi törvényjavaslat. Bpest, 1874 
(Az országban a ministerium útján össze-
szedett megyei, városi és községi szabály-
rendeletekből szerkesztve s a gazdasági 
egyesület által kézirat helyett kiadva.) — 
13. A székely kérdés. U. ott, 1874. (Ér-
tekezések a társad, tudom, köréből II. 11.) 
— 14. Emlékbeszéd Szigethi Warga János 
felett. U. ott, 1875. (Értek, a társ. tud. 
kör. III. 6.) — 15. Emlékbeszéd Vállas 
Antal felett U.ott, 1875. (Értek, a mathem. 
tud. kör. III. 8.) - 16. Pest-Pilis-Solt-
Kiskunmegye monographidja, törté-
nelmi, föld- s természetrajzi, közható-
sági, társadalmi, nemzetgazdasági, régi 
és újkori leirása. II. ott, 1876—77. Három 
kötet. (Ism. Századok 1877—78. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1879.) — 17. Az erdő-
ségek és a befásítás fontossága Magyar-
országon. éghajlati s nemzetgazdasági 
tekintetben. U. ott, 1877. (A m. tudom, 
akadémia által 80 aranynyal jutalmazott 
pályamű.) — 18. Az alföldi aszályosság 
legvalószinűbb okai s hatásának termé-
szetszerű mérséklése U.ott. 1878.(Mathem. 
és term. tud. Közlemények XV. 10.) — 
19. Emlékbeszéd dr. Entz Ferencz felett. | 
U. ott 1878. (Értek, a term. tud. kör. 
VIII. 11.) — 20. Emlékbeszéd Balla Károly 
felett. U. ott, 1879. (Értek, a term. tud. 
kör. IX. 7.) — 21. A Il-ik országos 
gazdaértekezlet V-ik kérdése. A gazda-
sági munkáskérdés a gazdaság mostani 
körülményei közt, viszonyítva egy rész-
ben a gépek használatára, más részben 
a munkás kezeknek, illetőleg a népes-
ségnek különböző módozatú szaporításá-
val. A Székes-Fehérváron 1879. jún. 3—5. 
tartott gazdaértekezleten bevezette. U. ott, 
1879. — 22. Az országos magyar gazda-

sági egyesület emlékkönyve. A hazai 
mezőgazdaság előmozdítása s az e czélra 
alakított egyesület sikere körül szerzett 
érdemek hálás emlékezetben tartására. 
Kiadja az országos m. gazdasági egye-
sület. U. ott, 1879—91. Hat füzet. (Az 
országos magyar gazdasági egyesület tör-
ténete s 114 életrajz.) — 28. A telepítés 
kérdése Magyarországon. U. ott, 1880. 
(Értekezések a m. tud. akadémia s nem-
zetgazdasági egylet gyűlésein.) — 24. Az 
ipar fontossága Magyarországon, hátra-
maradásának okai és előmozdításának 
eszközei. U. ott, 1880. (A hazai ipart 
pártoló és terjesztő egyesület által 200 frt 
díjjal jutalmazott pályamű.) — 25. Emlék-
beszéd Kenessey Albert felett. U. ott, 
1882. (Értek, a term. tud. kör. XI. 21.) 
— 26. Emlékbeszéd Mórocz István felett. 
U. ott. 1882. (Emlékbeszédek. 3. sz.) — 
27. A haszonhajtó szőlőmívelés leglénye-
gesebb fogásai. U. ott, 1882. (M. Könyv-
tár.) — 28. Gazdasági rendszer az erő-
elforgácsolás hibái és a nagyban terme-
lés előnyei szempontjából. U. ott, 1882, 
— 29. Emlékbeszéd Árkosi Benkő Dániel 
felett. U. ott, 1884. (Emlékbeszédek II. 2. 
sz.) — 30. Emlékbeszéd Érkövy Adolf 
felett. U. ott, 1884. (Emlékbeszédek II. 6. 
sz.) — 31. Emlékbeszéd Korizmics László 
felett. U. ott, 1887. (Emlékbeszédek IV. 
10.) — 32. Emlékbeszéd dr. Zlamál Vil-
mos felett. U. ott. 1888. (Emlékbeszédek 
V. 3. sz.) — 33. Emlékirat a magyar 
nemzet ezredéves ünnepe tárgyában. U. 
ott, 1890. — Szerkesztette a Falusi Gaz-
dát 1859. máj. 3-tól 1860. decz. 18-ig 
Pesten; az Iparosok Lapját 1859. okt. 
12-től 1860. decz. 25-ig; azután 1861 végéig 
Iparlap czímmel kiadó-tulajdonosa és fő-
munkatársa volt (szerk. dr. Szabóky Adolf); 
a Nemzetgazdasági Közlönyt (kiadta a 
nemzetgazdasági egylet) 1876-ban ; meg-
jelent belőle 12 havi füzet; szerkesztette a 
Heckenasl Gusztáv által 1854—57-ben ki-
adott több Naptárt, különösen a Gazdatiszti 
Naptárt, a Szamvald Gyula által kiadott 
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Közlekedési Naptárt 1855-re; aVas Gereben 
Nagy Naptárának, a Nemzeti Képes Nap-
tárnak, a Protestáns Naptárnak stb. tiszti 
czímtári részét: 1892-ben szerkesztette az I 
Emléklapok a magyar nemzet ezredéves ( 
ünnepére cz. folyóirat két füzetét. — 
Kéziratban van : Pestmegye legújabb rö-
vid leírása az 1890. népszámlálás adatai-
nak felhasználásával (a m. t. akadémia 
nemzetgazdasági bizottsága által kiadott 
megyei monográfiák közt fog megjelenni) 
és Nagy-Kőrös város leírása (melyet 
N.-Kőrös város fog kiadni.) 

Danielik. M. írók II. 89. — Szinnyei Köny-
vésze te és Repertóriuma. Természet tudomá-
n y o k . — V. Tud. Akadémia Almanachja 1875. 
353. 1. — Voenich é s Vutkovich, M. í r ó k 32. 
449. 1. — .1/. T. Akadémia Értesítője 1S76. 135. 
187S. 14. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib-
l iogr. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1880. 
1882—83. 1887. — V. Könyvészet 18S6. 1888. 
1890. 1892. és önéletrajzi adatok. 

Galgóczy (Galgocsinus) Miklós, ev. ref. 
lelkész; 1617. jul. 18-tól a vittenbergai 
egyetem hallgatója volt; 1619-ben Csepre-
gen (Sopronm.) rektor volt, honnét az 
1621. zavarok alatt menekült; utóbb ev. 
ref. prédikátor és senior volt, a hely azon-
ban nem említtetik. — Munkája: Exer-
citationes academicae privatae, in quibus 
IV. theol. controversiae, et omnipraesentia 
carnis Christi, de sacramentis in genere 
et in specie de baptismo ac coena domini 
considerantur. simulque argumenta cal-
vinianorum conf. helv. in Hungaria addic-
torum,prout inipsorum confessione lingva 
vernacula sunt apposita, breviter exami-
nantur et refeliuntur. Vittebergae, 1619. 
(Nádasdi Pál grófnak van ajánlva, kinek 
költségén tanult Vittenbergában). — 
Ugyanő védte Meisner Chronologia sacra-
jában a XIII. vitairatot. — Ribini egy 
magyar Concordantiájáról is emlékezik, 
melyet ki is adott volna, de ezt nem 
ismerem. 

Draudius (M. Georg.) B ib l io theca Classica. 
Francofurt i , 1625. 270. 1. — Ribini Memora-
bilia I. 423. 424. 453. 1. — Hartholomaeides, 
Memoriae, Ungarorum 124. 1. (Nico laus Ma-

tula név alatt.) — Tudom. Gyűjtemény 1818. 
I I I . 106. 1. — Figyelő X V I I I . 63. 1. — Farkas 
Sándor, Csepreg mezőváros története. Bpest , 
1887. 421. 1. 
Galgóczy Zsigmond (sajó-galgóczi és 

ecsegi), ev. ref. iskola rektor, G. Gábor 
nőszabó és Gaál Zsuzsánna fia; segéd-
orgonista volt Kecskeméten ; onnét nép-
iskolai tanítónak ment Péczelre (Pestm.), 
hol 1855-ben meghalt. — Költeményei 
vannak a Koszorúban (1837.) 

Galgóczy Károly sz ives köz lése . 

Gálik Imre. kath. plébános, szül. 1781. 
okt. 16. Nagyszombatban (Pozsonvm.); 
a gymnasiumot 1799. nov. 3-tól mint a 
pozsonyi Sem. Gen. növendéke végezte ; 
a theologia első évét 1801—02-ben szin-
tén itt, a többit 1802—03-tól Nagyszom-
batban hallgatta. 1805. aug. 18. fölszen-
teltetett. Segédlelkész volt Selmeczen, 
1806-ban kékkői plébános lett; 1847-ben 
nyugalomba vonult. Meghalt 1849. szept. 1. 
Kékkőn (Nógrádm.) — Munkája: Eucha-
risticon excell. ac ill. dno Francisco de 
Paula e comitibus Balassa. . . Tyrnaviae. 
(1805.) 

Necrol. Strigon, 139. 1, — Zel l iger , E g y h á z i 
í rók Csarnoka 146. 1. 

Gáli Bemard. L. Gál Bemárd. 
Gall István, orvosdoktor, erdélyi szár-

mazású. — Munkája ; Bissertatio inaug. 
de praeparatis kalinis respectu pharma-
cognostico. Viennae, 1840. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Gáli Jóssef, jogi doktor, főrendiházi tag. 
szül. 1839. ápr. 11. Kolozsvárt, hol a 
gymnasiumot is végezte. Jogi tanulmá-
nyainak befejezése után közel húsz évet 
töltött hivatali pályán; eleinte az udvari 
kanczelláriánál, később a m. kir. igaz-
ságügyminiszteriumnál, s onnan a birói 
pályára átlépve, a volt hétszemélyes táb-
lánál, ennek megszűnte után a kir. ítélő-
táblánál és legutóbb a semmítőszéknél 
működött. 1881-ben a rékási kerület meg-
választotta képviselővé s a szabadelvű 
párthoz csatlakozott. A Budapesten 1884-
ben tartott rumén conferentia egyik vezér-
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férfia volt. A képviselőházban, a melybe 
az 1884. választások alkalmával ismét 
mint a rékási kerület képviselője jutott, 
az igazságügyi tárcza és törvényjavas-
latok tárgyalásánál többször felszólalt és 
előadója volt az igazságügyi bizottság-
nak. 1887-ben a főrendiház tagjává kine-
veztetvén, jelenleg jegyzője e háznak és 
tagja a felirati és közjogi bizottságoknak 
és póttagja a legfőbb fegyelmi bíróság-
nak. Mint temesmegyei nagybirtokos me-
gyei bizottsági tag, azonfelül a görög 
kel. rumén egyházi congressus tagja. Az 
igazságszolgáltatás terén szerzett érdemei-
ért a vaskorona III. osztályú rendjét 
nyerte. — Mint biró, kiadta rumén nyel-
ven a polgári rendtartást; a Döntvény-
tárt Dárdai Sándorral, később Zlinszky 
Imrével és Szeniczey Gusztávval együtt 
1870-től 1879-ig szerkesztette Gallu József 
névvel (XXIII folyamát): azon kívül jog-
tudományi folyóiratokba is irt. 

Nemzet 1887. 148. SZ. — Sturm Albert, Or-
szággyű lés i A lmanach 1892—97. Bpest , 1892. 
143. 1. 

Gallarati János, erdélyi selyemtenyész-
tési igazgató, szül. 1738-ban Milanóban ; 
1769-ben százados lett a 31. gyalog-ez-
redben és 1785-ben nyugalmaztatott. — 
Munkája : Unterricht zur Seidenkultur. 
Hermannstadt, 1785. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és Z immermann Fe-
rencz sz ives közlése . 

Gallauner Ferencz, gymnasiumi tanár 
volt 1799-től 1813-ig, azután igazgató Kör-
möczbányán. hol azon év okt. 24. meg-
halt 62. évében, — Munkája: Vermischte 
Schriften. Schemnitz, 1801. (I. Lyrische 
Gedichte. Sinngedichte. Fabeln und Er-
zählungen. Idyllen. Claudio Willa, ein 
Original-Schauspiel in drey Aufzügen, Der 
Stuckknecht, eine Posse. A II. kötet nem 
jelent meg.) 

Petrik Bibl iogr . és Hlatky Józse f föreál-
iskolai tanár sz ives köz l é se . 

Galli János Kristóf, ág. ev. lelkész. 
G. András lelkész fia, szent-györgyi (Po-
zsonyin.) származású. 1656. ápr. 30-tól 

a vittenbergai egyetemen tanult. — Mun-
kái: 1. Disputatio theol. de Navigio 
Salomonaeo. Praeside Martino Lipenio. 
Vittebergae, 1658. — 2. Disputatio theol. 
de Christi Hominis ad dextram Dei Ses-
sione, Praeside Deutschmanno. U. ott. 
1659. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 151. 1. 
— Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 
401. 1. 

Galli Pál, ág. ev. lelkész, előbbinek 
testvér bátyja; 1657-től 1660-ig szeniczei 
iskola-rector volt. 1673-ban Szent-Györ-
gyön viselt lelkészi hivatalt, mígnem 1674. 
febr. 27. gróf Pálífv Miklós királyi biztos 
jelenlétében a szent-györgyi templomot 
átadták a lakosok a római katholikusok-
nak. Ekkor G. tiszttársaival együtt márcz. 
5. napjára megidéztetvén a pozsonyi vér-
törvényszék elé, ott megjelent, s mint-
hogy hivatalát letenni nem akarta, kiuta-
síttatott az országból; aláirta a térítvényt. 
mely a kivándorlók számára készíttetett 
és kibujdosván a hazából, Hamburgot és 
más helyeket bejárva, végre Drezdában 
telepedett le, hol a cseh gyülekezet meg-
hívta lelkészeül. Itt végezte be száműze-
tését és viszontagságos életét 1686. jún. 
— Lang Mátyás menyegzőjére irt hat 
soros latin versét közli Klein (Nachrichten 
II. 437.) 

Bartholomaeides. Memoriae Ungar. 149. 1. 
— Rcícz Károly, A pozsony i vér törvényszék 
áldozatai 1674-ben. Sárospatak. 1874. <;5. 1. 
— Burius, Micae I i i s tor icae 148. 1. 

Gallik (Gallikius) András, rozsnyói 
származású. 1668. ápr. 12-től vittenbergai 
tanuló volt. — Munkája : Dissertatio de 
Magistratu Politico. Vittebergae, 1671. 
(Controversiarum Papist icarum.. . exa-
men. Disp. XIX.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 
170. 1. 

Gallik ( G a l l f y ) András, orvosdoktor, 
az éjszakamerikai Egyesült-Államok nyug. 
vezérőrnagya, szül. 1818-ban Berzétén 
Gömörmegyében, hol atyja, a nemes szár-
mazású G. János, a franczia háborúban 
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katonatiszt, akkor gyártulajdonos volt. 
kinek a csermosnyai völgyben (Rozsnyó-
hoz közel) fekvő vashámora a tűz mar-
taléka lett és tzzel vagyonának nagy 
részét elvesztette, mire bújában meg-
halt ; özvegye négy zsenge korú gyer-
mekével maradt hátra. G. Rozsnyón tanult 
és az elemi tantárgyakat elsajátítván, 
15 éves korában Langsfeld Lipót dob-
sinai vegyeskereskedésében inaskodott; 
midőn 1834-ben segéd lett, Lőcsén nyert 
alkalmazást. A katonasághoz érezvén von-
zalmat, két évig az ottani katonai nevelő-
intézetet látogatta. Főnökének Schmidt 
J. S. nagykereskedőnek kiterjedt üzlete 
volt Bécsben. Lengyel- és Poroszország-
ban és így Galliknak alkalma nyilt keres-
kedői ismereteit növelni s később Kassán 
önálló üzletet nyitott. Az 1848. szabad-
ságharcz kezdetén elhagyta üzletét és 
nejét; a Kassán alakult mozgó nemzet-
őrséghez állott be mint főhadnagy ; midőn 
a ráczok ellen harczolt, Jarkovácznál meg-
sebesült és Pesten a Rókus-kórházban 
feküdt betegen; alig hogy felgyógyult 
sebeiből, decz. 11. a 8. honvéd-zászlóalj-
hoz neveztetett ki Nagyváradra hadnagy-
nak. A világosi fegyverletétel után Párisba 
menekült, hol nein tudott megélni s Hav-
reba ment ; itt mint sirásó tengődött, 
mígnem egy lengyel barátja (Fleisch mann) 
segélyével Amerikába vitorlázott, hol Cin-
cinnatiban előbb favágó volt azután egy 
papirdoboz-készítő gyárban dolgozott és 
időközben megtanult angolul, e mellett 
mint vívó- s lovaglómester tengette éle-
tét. Ekkor ismerkedett meg a menekült 
Szalay ezredessel, kinek tanácsára. 1856. 
júl. Daytonban nyitott vívóiskolát; itt 
ismerkedett meg egy Spitzer nevű ma-
gyarral, kinek társaságában vándor szivar-
üzletet nyitott; bekalandozták Indiana. 
Jowa, Illinois, Viscounsin és Cansas álla-
mokat ; ezen üzletben elvesztette csekély 
megtakarított pénzét, mire Daytonba visz-
szatért. Az ausztráliai aranybányák hírére, 
ő is oda vágyott; mint matróz fölvétette 

magát egy gőzhajóra s igy érkezett Uj-
Seelandba. hol a reménylett kincset nem 
találta meg ; tehát Melbournba ment, hol 
egy téglavetőben dolgozott, később pedig 
pásztor volt. Midőn az éjszakamerikaiak 
harcza a déliek ellen kitört, G. is az 
unionisták táborába állott. Első jelenté-
keny ütközete Donneltonban volt 1862. 
jan. 17., hol egy század gyalog katoná-
val és 16 lovassal, mint hadnagy. 854 
embert Büchner őrnagygyal együtt fogoly -
lyá ejtett; ekkor századossá s William 
Dennison kormányzó szárnysegédévé ne-
neveztetett ki. Több harczban való rész-
véte után nehéz sebet kapott és az ellen-
ség kezébe került. Később mankó segé-
lyével lábra kelt és szabadon bocsátották. 
Ekkor egy hadi hajó vezérletét bízták 
reá, 1863. máj. 23. pedig John Brough, az 
Ohio-állam kormányzója, az 58. gyalog-
ezred ezredesévé nevezte ki ; júl. 4. Grant 
tábornok alatt Vicksburgnál vitézül har-
czolt és számos hőstette után 1865. máj. 
mint vezérőrnagy és a vitézrend tulaj-
donosa nyugdíjaztatását kérte. Ekkor Mis-
souri államnak kormányzója let t ; két 
évi működés után sárgalázba esett és 
gyógykezelés végett Colorado-Springben, 
majd Bostonban tartózkodott. Itt az or-
vosi tudományt tanulta s gyakorló orvos 
volt több évig Cincinnatiban és Cansas-
Cityben, hol állatgyógyintézetet alapított, 
melynek igazgatója volt. 1881. máj. tért 
vissza hazájába s fiánál Kassán vonta 
meg magát, hol 1885. jún. 18. meghalt. 

— Munkatársa volt a Cansas City Wecklv 
Journal of amusement and Scient-nek. 
— Munkái: 1. Die Folgen der Verir-
rung. Kaschau, 1845. — 2. Idealismus 
und Materialismus. U. ott, 1846. — 
3. For Dygestion of stomach. Cansas 
City, 1870. — 4. Bheumatism and Puri-
fierv. The System from Mercury. U. ott. 
1871. — 5. Das Lében eines Ungaren 
in Europa, Australien und Amerika. 
Cincinnati 0.. 1886. — Nevét Gálffy Gal-
liknak irta. 
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Közlöny 1848. 185. s z . — flies /.., A n d r e a s 
Gálffy Gallik. Eine Biographie. Kaschau, 
1885. arczk. — Bárdos Lajos mérnök sz ives 
közlése és gyászjelentés. 

Gallik Géza, gyógyszerész, előbbinek 
fia. szül. 1848 jún. 24. Kassán, közép-
iskoláit ugyanott és Eperjesen végezte; 
azután Rimaszombatban a gyógyszerészi 
pályára lépett. Egyetemi kiképeztetését 
1869-ben Bécsben, majd Bonnban és Ber-
linben nyerte s egyúttal a gyógyszertárak-
ban és vegyészi laboratoriumokban műkö-
dött. 1873-ban Sátoralja-Ujhelyben gyógy-
szertár-tulajdonos lett; később phyioxera-
biztos és népbanki főkönyvelő. 1882-ben 
Kassára t itte át lakását, hol egy gyógy-
szertárnak tulajdonosa, a kassai keres-
kedelmi s iparkamara vegyésze, több bel-
és külföldi tudományos és jótékony egye-
sület tagja. — Czikkei a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1873. Az Erucin és Aesculin 
hatásáról a hányszékelésnél, 1876. Az 
Erucasav készítéséről és a choleránáli 
alkalmazásáról, 1877. Egy új képletnek 
górcsői vegyvizsgálatáról, 1878. Ivóvizek-
ről, 1879. Húsról, Szeszesitalok vegyi 
vizsgálatáról, 1884. Bendőri hulla vegv-
vizsgálat, 1886. A csokoládé vizsgálata, 
1892. A húskivonatról és vizsgálatáról, 
1893. A cholera-kommabacillus vizsgá-
latához), A Zemplénben (1877. A vizről), 
a Zempléni Lapokban (1879. Füstölt hús-
ról. A lisztről, és mint munkatársa a 
lapnak több apró czikk), a Közegészség-
ügyi Kalauzban (1879. Szeszesitalok vegy-
vizsgálatáról, Tápszervizsgálatról), az Aes-
kulapban (1886. A hús vizsgálatához), 
a M. Gazdák Évkönyvében (1890. A must 
erjedéséhez, 1892. A tej eltartásáról és 
konzervjeiről). a kassai Szőlőszeti és Borá-
szati Lapban (1893. A nyálkásbor keze-
léséhez. Borvegyvizsgálat). a Wein- und 
Agrikultur-Zeitungban (1893. Tokaj-Hegy-
aijaer Ausbruch-Medicinalweine); irt még 
a bécsi Chemische Zeitschriftba. — Mun-
kái : 1. Abhandlung über die Laxforel-
lensäure Wien, 1868. — 2. Chemische 

Eigenschaften des Exucins. U. ott, 1869. 
— 3. Az ivóvizekről általában és a 
sátorallya-újhelyi ivóvizekről egészségi 
szempontból. S.-A.-Ujhely, 1877. —4. Út-
mutatás a tápszerek, edények, szövetek 
és egyéb házi czikkek orvosrendőri vizs-
gálatára. U. ott, 1879. (2. átdolg. kiadás 
76 ábrával. Kassa, 1887.) — 5. A rot-
hadási bakteriákösszetétele.S.-A.-Ujhelv. 
1880. — 6. A bor vizsgálatáról. U. ott, 
1881. — 7. Bőrbetegségekről és azok 
gyógykezeléséről. Bpst, 1884. (Külön-
nyomat.) — 8. Emlékbeszéd dr. Kain 
Dávid felett, az abauj-tornamegyei orvos-
gyógvszerészegylet (1891. jún. 7.) köz-
gyűlésén. Kassa 1891. — 9. A húskivo-
nat peptonok vizsgálatáról. Bpest. 1892. 
— 10. A tej eltartásáról és konzervei-
ről. U. ott, 1892. —- 11. Gyümölcsborok 
hamujának összetételéről. U. ott, 1893. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1879. 1886. é s 
önéletrajzi adatok, 

Gallik János, kántor Iglón Szepes-
megyében. — Munkája: Hochzeit gedan-
cken, welche über Desz Ehren-Vesten und 
Namhafften Herrn und Junggesellen Micha-
elis Schierers Vornehmen Bürgers und 
Handels Herrn in der Königlichen Freyen 
Stadt Epperies. Vnd der Viel Ehr und 
Tugendreichen Jungfrawen Dorotheae 
ReisinDesz Ehren-Vesten, Wolweisen und 
Namhafften Herrn Johannis Reis Vor-
nehmen Bürgers, und an ietzo Wolver-
ordneten Bergmeisters in der Königlichen 
Freyen Berg-Stad Iglo seiner eintzigen 
liebsten Jungfrauen Tochter Den 16. Apr. 
An. 1668. zu Epperies angestellete Hoch-
zeitliche Freüde. Johannes Gallikius Can-
tor in Iglo, gehabt. Leutschau. (Ez lehe-
tett azon Gallikus János. ki rozsnyói 
származású volt és 1656. szept. 10-től a 
vittenbergai egyetemen tanult; ennek ily 
cz. Dissertatiója jelent meg : De nomi-
nali Entis proteoria. Vittebergae, 1658.) 

Klein. J í a c l i r i c h t e i l I. 11, 1. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 151. 1. — Szabó 
Károly, l í ég i M. Könyvtár II. 312. 1. 
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Gallik Sámuel, gyógyszerész, rozsnyói 
származású. G. András vezérőrnagy test-
vérbátyja, tábori főgyógyszerész volt és 
Gyulafehérvárt halt meg. — Munkája: 
.1 homany ibolatról (Joduretum kalii) 
és a tömény sósavról (acidum muriati-
cum concentratum.) Pest 1829. (Ezen 
czímmel is: Gyógyszeres Értekezések 1829. 
Kiadta Schuster János VI. sz.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és Gal l ik Géza szí-
ves közlése. 

Galliny Ferencs. az újabb magyar 
borászat egyik legbuzgóbb úttörője, szül. 
1792-ben Délmagyarországban; midőn is-
koláit bevégezte, a gyógyszerészi pályára 
lépett és 1815-ben Lúgoson gyógyszer-
tár-tulajdonos lett. Először a füvészet, 
gyümölcstenyésztés és nemesítés volt ked-
ves foglalkozása ; azután szerzett szőlőt 
is, mely iránt szintén különös előszere-
tettel viseltetett. Meghalt 1870. ápr. 19. 
Lúgoson Krassómegyében, 78. évében. 
Nekrológjában a következőket irják róla : 
Mint ügyes szőlész- és borászszal, keve-
sen mérkőzhettek meg hazánkban az el-
hunyttal. Nálánál senki sem ismerte fel 
jobban a nemesebb szőlőfajok hazánk-
ban való elterjesztésének szükségét, és 
senki sem terjesztette azokat lelkiismere-
tesebben mint ő. Senki sein értett hazánk-
ban jobban az okszerű borkészítés- és 
kezeléshez mint ő . . . — Czikkei a Szé-
kesfehérvári Borász Csarnokban (1863. 
Kirándulás a Rajnára, Szőlőszeti refor-
mok). a Falusi Gazdában (Szőlőszet, Rügy-
vetési kísérletek), a Kertészgazdában (1865. 
Az aranka ellenszere a zöldgálickő. Szőlő-
szet, 1866. Hangyák kiirtása, A tarack, 
triticum serpens, kiirtása, Az 1866. máj. 
24. fagy befolyása hazai dinnyészetünkre, 
1866. Szőlőszet, Döntés vagy újraültetés ? 
Gyógyszőlőről néhány mondani való), a 
Szőlőszet és Borászatban (1866. Észlele-
tek a fagy körül.) 

Kertész Gazda 1866. 28. Sz. a r c z k . — Borá-
szati Füzetek I I . 1870. ( N e k r . ) 

Gallo Tamás, theologiai doktor ; való-

színűleg Rómában végezte hittudományi 
tanulmányait; 1748. jún. 8. varbói plébá-
nos, majd szécsényi ker. aler-peres volt. 
Meghalt 1763. ápr. 19. Szécsényben (Nóg-
rádm.) — Pauer, Az egyházi rend érdeme 
Magyarország történetében (Székesfejér-
vár. 1847. 458. 1.) cz. munkájában a 
történetírók közt említi, de munkáiról 
nincsen tudomásom. 

iVecrol. Strigon. 33. 1. Zelliger, E g y h á z i 
Írók 147. 1. 

Gallovich István, járásbirósági albiró, 
szül. 1858. aug. 15. Ipolyságon (Hontm.) 
nemesi családból; középiskoláit Váczon 
a piaristáknál, majd Nagyszombatban az 
érseki gymnasiumban végezte ; jogi tanul-
mányait a pozsonyi akadémián hallgatta ; 
mielőtt ezeket befejezhette, államvizsgát 
tett ugyanott; később felsőbb engedélv-
lyel a tanfolyamok hallgatásának mellő-
zésével a gyakorlati bírói vizsgát a kir. 
ítélőtábla előtt tette le. Előbb törvény-
széki napi díjas volt Pozsonyban, honnét 
1879-ben a miskolczi kir. törvényszékhez 
írnokká, itt 1885-ben aljegyzővé, 1888-ban 
jegyzővé s 1889-ben a miskolczi járás-
bírósághoz albiróvá neveztetett ki, hol 
jelenleg is működik. Közhivatali pályáján 
kiváló előszeretettel a bűnügyekkel fog-
lalkozik. A közös hadseregben 1882-ben 
tartalékos tiszti rangot ért el. — A nagy-
szombati gymnasiumi Pázmány-körben 
szépirodalmi munkájával pályadíjat nyert.; 
ezen műve (Márton-lyuk, névtelenül) Ma-
jer István Naptárában (1878) jelent meg. 
Rajzokat, elbeszéléseket, lyrai s leíró köl-
teményeket, humorisztikus apróságokat 
stb. irt 1880 óta neve alatt, vagy Garam-
völgyi G. I., G—ch, I—n jegyekkel vagy 
névtelenül a következő lapokba: Mis-
kolcz (1880-81), Nógrádi Lapok (1881), 
Gyöngyös (18«1), Budapest (1881-85), 
Képes Családi Lapok (1882-től), M. Nép-
barát (1882), Borsod-miskolczi Közlöny 
(1883—84), Borsodmegyei Lapok (1883). 
Bécsi M. Újság (1883), Pikáns Lapok 
(1883). Kitartás (1884), Felvidéki Közlöny 
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(1881), Miskolcz és vidéke (1884.); to-
vábbá a Fővárosi Lapok. Vasárnapi Újság, 
Ország-Világ. M. Bazár, M Géniusz, Uram-
Bátyám, M. Háziasszony, M. Nők Lapja, 
Csirip-Csirip, székesfehérvári Szabadság 
és Újpest és Vidéke cz. lapokba. — Kéz-
iratban, sajtó alá rendezve : Antiphonák 
(költemények) és Táviratok (rajzok és 
elbeszélések.) 

Önéletrajzi adatok. 

Gallovich János, felsőbb leányiskolái 
tanár. G. János losonczi képzőintézeti 
tanár és Gumberth Jozefa fia. szül. 1860 
febr. 5. Jász-Alsó-Szent-Györgyön; a kö-
zépiskolákat Losonczon, Gyöngyösön és 
Egerben, a bölcseletet pedig a budapesti 
egyetemen végezte. 1884-ben a szegedi 
polgári fiú- és kapcsolatos közép-kereske-
delmi iskolához, 1894-ben pedig a fiumei 
felsőbb leányiskolához rendes tanárnak 
neveztetett ki. — Programmértekezése: 
Nemzetgazdaságunk fejlődésének rövid 
áttekintése (Szegedi polgári és középke-
reskedelmi iskola Értesítője 1886); két 
czikke a Polgári Iskolában (1890. Nagy 
János. Magyar Nyelvtaná-nak ismertetése, 
1893. Nagy János élete s a szegedi pol-
gári fiú- és középkereskedelmi iskola tör-
ténete). 

Önéletrajzi adatok. 

Gallovich József, m. kir. pénzügyi tiszt-
viselő. szül. 1853. ápr. 22. Monoron Pest-
megyében régi nemes családból; a gym-
nasiumot Pesten. Kecskeméten és Eger-
ben járta s a VI. osztályból egri egy-
házmegyei pap lett és Jászapáthin segéd-
lelkész volt; később kilépett az egyházi 
rendből és a jogi pályára lépett; a két 
államvizsga letétele után 1888 ban III. 
oszt. számtisztnek neveztetett ki; 1891. 
márcz. 20. m. kir. pénzügyi fogalmazóvá 
lépett elő s jelenleg Alsó-Kubinban mű-
ködik. — Czikkei az Egri egyházm. Köz-
lönyben (1883. A kath. egyház és elle-
nei); irt még a Pesti Naplóba s a P. 
Hírlapba (Vágó Pál festőnek műveiről), 
a M. Állam mellékletébe, a Szépirod. 

Kertbe, az Összetartásba (Szent László-
ról) és az Árvamegyei Hírlapba (Szent 
Istvánról.) — Munkái: 1. As eszmetan-
fejlödés kiválóbb phasisai. Eger 1883. 
— 2. Kant criticismusa az Isten lété-
ről. U. ott, 1887. — Kéziratban: A ke-
reszténység első százada Magyarorszá-
gon. az 1884. Tárkányi pályázaton dicsé-
retet nvert; A munka és a takarékosság 
anyagi, szellemi s erkölcsi szempontból. 

V. Könyvészet 1883. — V. Sión 1889. 457. 1. 
— Koncz Álcos, Egri Egyházm. Papok az Iro-
dalmi Téren. Eger, 1892 93. 1. és önéletiajzi 
adatok. 

Gallu József L. Gall József. 
Gallus Vilmos, orvosdoktor, leibniczi 

morvaországi származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medicopharmac. De 
chloro. Budae, 1838. 

Rupp Beszéd 160. 1. — Petrik Bibliogr. 

Gálszécsi István, iskolamester és a 
legelső magyar reformátorok egyike: 
valószínűleg a Miczbántól származott Gál-
széchy család ivadéka volt és e névnek 
utolsója ; 1524-ben a bécsi egyetem anya-
könyvébe igtattatott be ; 1526-ban a krak-
kói egyetem hallgatója volt és 1528. 
szept. 16. lett baccalaureussá. Ekkor való-
színűleg hazajött és tanítóságot vállalt, 
talán épen Kassán, mint Szilády sejti, s 
itt lehetett Batizinek mestere 1529-ig. 
mikor a kassai iskolában Fridericus 
András volt a mester. 1532-ben a vitten-
bergai egyetem hallgatója volt, hol az 
új vallás tanait és az azokban való meg-
erősödést kereste föl. 1538 körül haza 
kerülvén, Krisztus tudományában oktatta 
honfitársait; mint Énekes könyve záró 
soraiból kitűnik, a gálszécsi iskolának 
volt mestere ; valószínűleg Perényi Péter 
hívta oda, mint ezt az ajánló levélből 
sejteni lehet. Tóth Ferencz (Lampe után) 
a Maros és Körös köze reformátorának 
tartja s gyulai mesternek mondja : mint 
mások az új hitet terjesztve vándoroltak 
szerte a hazában, úgy G. is taníthatott 
a felső vidéken és az Alföldön. Meddig 
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élt és hol halt meg, nem lehet tudnunk. 
A negyvenes évek derekán már nem élt, 
vagy talán megint külföldre vándorolt, a 
mint Dévai tette? — Munkái: 1. Énekes 
könyv. Cracco. 1636. így van említve ez a 
könyv, melynek ma egyetlen példánya sem 
ismeretes, a Debreczenben 1602-ben meg-
jelent Énekes könyv előszavában. Ezt 
megerősíti az a töredék, mely Révai Leo 
antiquariustól Ágoston József fővárosi 
bibliophil gyűjteményébe jutott és me-
lyet a M. Könyv-Szemle facsimilében 
mellékelt az 1887. évfolyamához; ez 
négy számozatlan oktáv levélből, az első 
ternionak hiányos négy leveléből (Aa, 
As és két számozatlan levél) áll; ez a 
könyv ajánlása két levélen Pereny Péter-
nek . . . keolth galzecy scholaban zenth 
Ambros napyan az mw ewdweozytew 
wrunk Jesus Christusnak zewletisinek 
wtuna ezer eotzaz harminchat esztendeo-
ben; a másik két levél kótás énekes 
rész. Ez tehát a legrégibb magyar kótás-
könyv, melyet ismerünk. — 2. A Keresz-
tyéni Tudományról való rövid Köny-
vecske. Krakkó, 1538. így adja e könyv 
czímét Bod Péter, ki e könyvet a gróf 
Bethlen Kata könyvei közt látta s tar-
talmát rövid kivonatban ismerteti is. 
Ezen egyetlen példány gróf Bethlen Kata 
könyveivel az enyedi ref. kollégium könyv-
tárába került és ott pusztult el 1849 ben. 
(Ennek elejéhez volt csatolva egy magyar 
ABC is). Emlékezik e könyvről Batizi 
András (Keresztyéni tudományról való 
könyvecske. Krakkó, 1550., az előbeszéd 
második lapján). Ezen könyv végéből öt 
sort Sinai Miklós hagyott emlékezetül: 
«Rövid nap, ha életemet Isten meghosz-
szabbítandja. és ennyi scholai gondoktól 
megszabadítaná, ezekről nagyobb köny-
vet írok. hol mindeneket sok helyekkel 
megbizonyítok». (Közölte Révész Imre, 
Erdősi János 106. 1.) Ezen öt sor azt 
bizonyítja, hogy G. még nem fejezte be 
e két könyvével írói munkásságát. 

Bod. M. Athenas S9. — Harányí, Memoria 
II. 2. — Bartholomaeides, Memoriae Ungaro-
r u m 10. 1. — Toldy Ferencz-, M. K ö l t é s z e t T ö r -
ténete. Pest. 1867. 182. — V. Könyv-Szemle 
1876. 69. 1. 1886. 343; 1887. 215 1. (Erdélyi Pál, 
G. 1. Énekeskönyvének töredéke 1536-ból.) 
— Szilády Áron, M. K ö l t ö k T á r a II . — Figyelő 
VI. 14. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
I . 4. . 5. 1. — Batizfalvi István, M a g y a r o r s z á g i 
Protestáns Egyház Története. Bpest, 1888. 

Gálszécsi Ödön. — Munkái: 1. Twist 
Olivér, egy árva fiú pályája. Boz (Dickens) 
után angolból ford. Pest. 1843. Két kötet. 
(Külföldi Regénytár 8—11.) — 2. Biensi 
az utolsó tribun. Bulwer után angolból 
ford. U. ott, 1843-44. Három kötet. 

Petrik Bibliogr. 

Galvácsy László, ügyvéd és több me-
gye táblabírája, szül. 1804-ben Rohodon 
Szabolcsmegyében, előkelő nemes szülők-
től ; tanulását Nagy-Kállóban kezdte, a 
debreczeni s sárospataki ev. ref. főiskolá-
ban folytatta ; utóbbi helyen a statisztika 
s politikai tudományok helyettes tanárá-
nak neveztetett ki a tiszamelléki super-
i n t e n d e n t által. 1831-ben a kir. tábla 
jegyzői közé vétetett föl és 1832-ben 
átvette a Hazai s Külföldi Tudósítások 
szerkesztését és ezen hetenként kétszer 
megjelenő politikai lapot és melléklapját 
a Hasznos Mulatságokat 1838. márcz. 31. 
bekövetkezett halálaig szerkesztette Pes-
ten. — Költeményeket irt a Széplitera-
turai Ajándékba (1827), czikkeket a Felső 
Magyarországi Minervába (1829. Pom-
pejus futása), a Tudományos Gyűjte-
ménybe (1832. A hajóról históriai és 
statisztikai tekintetben, Chronologiai út-
mutató, vagy kor szerénti rövid átnézése 
a világ történeteinek az idő számolása 
kezdetétől a mai napokig, 1834—35. 
Könyvismertetések). — Munkája: A ha-
zudság. vigj. 5 felv. Federici után olasz-
ból ford. Buda. 1840. (Külföldi Játék-
szín 18.) — Kéziratban maradt: Spanyol 
grammatika. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1838. I . 27. SZ. 
— Regélő 1838. I . 28. SZ. — Figyelmező 1838. 

I 17. sz. — Petrik Bibliogr. 
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Gály János, zenemester Szatmár-Né-
metiben. — Munkája : A mu'sika tudo-
mánya. vagy fundamentomos tanítás, 
miképpen kellessék a mu'sikát kedvellők-
nek különös haszonnal, valamint a forte-
piáno, és a general-bassus jádzásának 
mesterségébe : ugy egyszersmind a mu-
'sika szerzésben (kompositioban) is, az 
újabb mód szerént, minden tanító mester 
nélkül tökéletes előmenetelt tenni. Melyet 
részint maga tapasztalásából merítve, ré-
szint némely régibb és újabb nevezete-
sebb szerzők után különös szorgalommal 
összeszedegetve, a mai világ bangbéli 
tudományához alkalmaztatva, a két ma-
gyarhaza számára készítette és kiadta. 
I. kötet. A forte-piano jádzás mestersé-
géről. Nagy-Károly, 1831. (4-rét XII. és 
97. L), a hangjegyek külön kötetben mel-
lékelve s József főherczeg nádornak van 
ajánlva. Szerző az előszóban könyvét e 
nemben első magyar munkának* irja s 
így nem ismerte Gáti Istvánnak. A kótá-
ból való klavirozás mestersége, Buda 1802. 
cz. munkáját. (A II. kötet nem jelent meg.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1829. II. 27. SZ. 

Gály Ló'rincs, bölcseleti és theologiai 
doktor, pozsonyi kanonok, szül. 1805. aug, 
3. Nagy-Bitsén (Trencsénm.); növendék-
papnak felvétetvén, 1820-tól a bölcseletet 
Nagyszombatban, 1822-től a theologiát 
Pesten hallgatta. Azután a Mérey-család-
nál nevelő s 1829-ben érsekújvári káp-
lán volt. 1828. aug. 10. misés pappá 
szenteltetett föl. 1830-ban a nagyszom-
bati papnövelőben tanulmányi felügyelő 
s a mathematika és történelem tanára 
lett. 1841, jan. 14. a karancssági (Nóg-
rádm.) plébániát kapta, 1842-ben kerületi 
alesperessé neveztetett ki; 1854 jún. 9. 
drégely-palánki plébános lett; 1873. okt. 
10. pozsonyi kanonokká neveztetett ki. 
Meghalt 1879. mái. 23. Pozsonyban. Több 
megye táblabírája s a m. kir. egyetem 
theologiai karának tagja volt. — Mun-
kái : 1 Egyházi beszéd, melyet az oltári 
szentség valósága felett szabad kir. Komá-

rom városában, úrnap után való vasár-
nap a főpiaczon élő nyelven mondott... 
Közli a rév-komáromi katolíka gyüleke-
zet. Komárom, 1829. — 2. A hit, mely 
szeretet által munkálódik. Szent István 
. . . magyar király nemzeti ünnepén 1843. 
Bécsben a kapuczinus atyák templomá-
ban hirdette. . . Bécs, 1843. 

Némelhy Lajos, D i c s b e s z é d e k 57. — Necrol. 
Strigon. 170. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger, 
E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 147. 1. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Gámán Zsigmond, kereskedelmi s ipar-
kamarai titkár, szül. 1829. márcz. 2. Ko-
lozsvárt. hol a lyceumban végezte iskoláit. 
1849-ben a honvédek közé állott be s 
Kemény Farkas ezredes segédtisztje lett. 
A zsibói fegyverletétel után rövid ideig 
Aradon tartózkodott; azután besorozták 
osztrák katonának és 1850 májusig mint 
közlegény Olaszországban szolgált. Innét 
haza tért Kolozsvárra s a nemsokára 
felállított kereskedelmi s iparkamaránál 
1851-ben jegyzői állást nyert, mely inté-
zetnek 1855 óta titkára. A kolozsvári 
első iparkiállítási bizottságnak 1857-ben 
titkára volt. 1858-ban a hitelintézet léte-
sítésén fáradozott, mely mint kisegítő taka-
rékpénztár azon évben megalakult. Sokat 
küzdött az erdélyi vasút létesüléseért; 
az újabb időben keletkezett pénzintézetek 
alakításában is tevékeny részt vett; azok-
nál mint igazgatósági tag szerepel és a 
hitelbanknál a titkári teendőket végzi. 
Mint közgazdasági előadó ő indítványozta 
a kolozsvári ipartanműhelyek fölállítását. 
— A kolozsvári Hon és Külföldnek 1846— 
49-ben rendes munkatársa volt (fordítá-
sokkkal németből), e mellett a Győri Köz-
lönybe is dolgozott; 1848-ban a kolozs-
vári Ellenőr szerkesztőségébe lépett; czik-
kei a Budapesti Viszhangban (1852. franczia 
beszély), a kolozsvári Heti Lapban, mely-
nek segédszerkesztője volt (1853. 30. sz. 
Napoleon első szerelme, 33. sz. Kőváry. 
Erdély Földe ritkaságai ism. és más 
könyvism. 33—34.; 61—63. sz. beszélyek, 
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75. sz. Bukarest alapítása. 1854. 4—7. sz. 
ered. elbeszélés. 39. sz. A törökök vallása, 
70.. 71., 80—83. ford. beszélyek. 92. sz. 
Egy szó a színházi nyudíjintézet ügyében); 
az Országos Nagy Naptárban (1858. Er-
dély bányászata), a Kolozsvári Közlöny-
ben (1858. 90. sz. és 1858. 19. sz. A 
kisegítő pénztár-egylet Kolozsvárt, 1859. 
87. sz, Két új törvény az iparkészítmé-
mények védelmére, 1860.11. sz. Akisegítő 
pénztár elnöki beszéd ismertetése, 60. sz. 
Az erdélyi katastralis munkálatokról. 70., 
73., 75., 80. sz. A közvetett adókról 1847-
től 1859-ig). a Korunkban (1862. 149. sz. 
Vasútügyről, 137. sz. és 1864. 4. sz. vezér-
czikkek ugyan ezen tárgyról és egyéb czik-
keket is irt a lapba 1860 óta, midőn a lap 
megindult, többnyire névtelenül), az Er-
délyi Postában (1863. névtelenül : Az er-
délyi vasút ügye. Az erdélyi országos 
közalapok, Kolozsvári fecsegések, tárcza-
sorozat); a Kolozsvárban (1887. 300. sz. 
melléklet, Hogy fogtam el Szilágyi Sán-
dort ?) Színdarabokat is fordított magyarra, 
így : Atar Güll, dr. 4 felv. (1851. szept. 6. 
adatott először Kolozsvárt); Arabella vigj. 
3 felv. (Budapesten a nemzeti színházban 
1852. jún. 11. adatott először, aztán Ko-
lozsvárt is); a 70-es 80-as években pedig 
a következőket fordította: Három gyer-
tyatartó, vigj. 1 felv., Hadicsel, vigj. 1 
felv.. Két apród, vigj. 1 felv.. Künnszo-
rúlt nő, vigj. 1 felv., Csak gyermek, vigj. 
2. felv., Bagdadi herczegnő, Dumas Sán-
dor után, vigj. 3 felv., A nagy bácsi vég-
rendelete. vigj. 3. felv. (másokkal együtt 
fordította, előadták 1880. április 9. Ko-
lozsvárt). — Munkái: 1. Bizottmányt 
jelentés az erdélyi gazdasági egylet és a 
kolozsvári kereskedelmi s iparkamara 
által Kolozsvártt nov. 18—23 napjain 
1857. rendezett gazdászati és iparkiállí-
tásról. Szerkeszté. . . Kolozsvár. 1858. — 
2. Helységnévtár. Királyhágón inneni 
rész. Erdély minden községének betűren-
des névtárával. U. ott, 1861. (2. kiadás. 
U. ott. 1863.) — 3. A dara-kenyér (Gra-

ham-Brod) alkatrészei, készítésmódja, je-
lentősége az egészségre'és története. Vogel 
H. után ford. U. ott. 1873. — 4. A ko-
lozsvári kereskedelmi és iparkamara 
véleményes jelentése a Romániával kötött 
1876-ki kereskedelmi szerződés felett. U. 
ott. 1885. (Többekkel együtt, névtelenül.) 
— Szerkesztette Kolozsvárt a Hivatalos 
Értesítőt 1862-től 1872-ig; 1863. okt. 1. 
az Erdélyi Posta cz. lapot indította meg, 
mely hetenként ötször jelent meg, de 
azon év végén megszűnt; az Unió cz. 
politikai s közgazdasági lapot 1867. júl. 
1-től 1868. júl. 15-ig, mikor az a Kolozs-
vári Közlönynyel egyesült. — A keres-
kedelmi s iparkamara jelentései, melye-
ket évenként a kereskedelmi miniszterhez 
terjesztenek föl. szintén nagyrészt az ő 
munkája. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 
— Gelléri Mór. A magyar ipar úttörői 308. 1. 
arczk. — P. Napló 1893. ápr. 9. sz. mellék-
lete ós Ürmössy Lajos szives közlése. 

Gamauf György, tanítóképzőintézeti 
igazgató, szül. 1846. ápr. 6. Pozsonyban 
ág. ev. vallású szülőktől; a gymnasium 
nyolcz osztályát és a theologia 3 tan-
folyamát a pozsonyi lyceumban végezte; 
az 1869—70. tanévben a jenai egyete-
men folytatta theologiai s bölcseleti ta-
nulmányait és miután négy évig két elő-
kelő családnál nevelősködött, három évig 
a budapesti egyetem hallgatója lett és 
készült a középiskolai tanári pályára, 
mely idő alatt Harkányi Frigyes házában 
nevelő volt. 1878-ban tanári oklevelet 
nyeri. 1879-ben Eperjesre a tiszai ág. ev. 
egyházkerületi tanítóképző intézethez ren-
des tanárnak hívták meg és 1890 óta 
annak igazgatója. — Czikkei a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (1888. Külföldi 
oktatásügyi mozgalmak, 1889;, a Sáros-
pataki Lapokban (paedagogiai czikkek). 
— Munkái: 1. A fenséges. Sárospatak. 
1888. — 2. A komikumról. U. ott, 1892. 
(Mindkettő külön nyomat a Sárospataki 
Lapokból.) 
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Horváth Ignácz Könyvészete es Simkó Endre 
tanár szives közlése. 
Gamauf Sámuel, ág. ev. lelkész volt 

1771-tó'l Sopronban és egyházkerületi 
senior; Kis János szerint az idejebeli 
hazai prédikátorok egyik legtudósbika s 
különösen a zsidó nyelvben igen járatos 
volt és ezen nyelvben Kis Jánost is taní-
totta. Meghalt 1796. ápr. és 18. temette-
tett el. — Munkája: Gesangbuch zum 
Gottesdienstlichen Gebrauch für evange-
lische Gemeinen, Pressburg. 1785. 

Maliner, Soproni ev. fötanoda története 
82. — h'is János Emlékezései. (Olcsó K. 283. 
sz.) — Petrik Bibliogr. I. 857. 1. (Munkáját 
hibásan tulajdonítja G. Gottliebnek.) 

Gamauf Teophil (Gottlieb), ág. ev. 
lelkész, szül. 1772. jan. 13. Kőszegen' 
Vasmegyében; 1786-tól 1792-ig tanult a 
soproni ág. ev. lyceumban; 1792—96-ig 
a göttingai egyetemen, hol a classikai j 
literaturát, bölcseletet, mathematikát, phy-
sikát. történelmet és theologiát hallgatta 
Heyne, Feder, Kästner, Lichtenberg, Schlö- I 
zer, Eichhorn stb. tanároktól. Miután 
hazájába visszatért és rövid ideig magánzó 
volt, nevelői állást kapott Pozsonyban. 
1797-ben hitoktató s vicarius lett a bécsi 
ág. evang. gyülekezetnél. 1798-ban a gálosi | 
(Mosonm.) gyülekezet hívta meg lelkészé-
nek. 1803-ban pedig a soproni lelkészi 
állást foglalta el. egyszersmind az ottani 
iskola rectora volt. 1810-ben a sopronvár-
megyei felső kerület seniorává választatott. 
Meghalt 1841. febr. 14. Sopronban. Artner 
Teréz és Pichler Karolina írónőkkel baráti 
viszonyban volt. — Munkái: 1. Kurser 
Unterricht in der Erdbeschreibung für 
Kinder. . . (Öt kiadást ért és magyarul 
is megjelent). — 2. Gesangbuch zum 
Gottesdienstlichen Gebrauche für evan-
gelische Gemeinen. Pressburg. 1810. (2. 
kiadás. 3. bőv. k. 1820. Sopron. Első 
kiadását G. Sámuel adta ki 1785-ben.) 
— 3. Erinnerungen aus Lichtenberg^ 
Vorlesungen über Erxleben's Anfangs-
gründe der Naturlehre. Wien und Triest, 
1808—14. Öt kötet. — 4. Erinnerungen 

aus Lichtenberg^ Vorlesungen über As-
tronomie. U. ott. 1814. — 5. Erinnerun-
gen aus Lichtenberg^ Vorlesungen über 
die physikalische Geographie. Nebst einem 
Anhang über das barometerische Höhen-
messen. U. ott. 1818. — 6. Predigt bei der 
für Se. Majestät Franz I . . . . in dem evang. 
Gotteshause zu Oedenburg den 29. März 
1835. begangenen Todtenfeier. Oedenburg, 
1835. — 7. Trauerrede für Hrn. Michael 
v. Szontagh. U. ott. 1836. — Luther német 
kis Katechismusából két kiadást rendezett 
sajtó alá. — Munkatársa volt az Ersch 
és Gruber-féle Alig. Encyclopaedie cz. 
nagy vállalatnak, melybe a magyar egy-
házi történelmi adatokat, több megye 
chronographiai s statisztikai leírását szol-
gáltatta. (II. Sect. XIV. 1837. Jazyger 
stb.) Irt az Annalen der Literaturba és 
a Vaterländische Blätterbe (1811—12. 
könyvbirálatok); a Hesperusba (1816-tól 
több értekezés); a Pannoniába (1819. 
38. sz. Ueber das Todes-Jahr des Cardi-
nais und Statthalters von Ungarn Georg 
Draskovics); a Stäudlin és Tschirner-féle 
Archiv für alte und neue Kirchenge-
schichte-be (1820. III. Ueber Kometen és 
Beythe superintendensről irt czikke jelent 
meg.) — Kéziratai a soproni ev. lyceum 
könyvtárában: Umfassende politisch-kir-
chengeschichtliche, literarische und topo-
graphische Schilderung der Stadt Oeden-
burg ; a magyar n. múzeumban: Aus-
führliche Geschichte der evang. Kirche 
in Oedenburg, négy kötet; Denkwürdige 
Begebenheiten der Stadt Oedenburg (a 
2., 3., 5—9., 13 , 15., 17—20., 22.. 24., 
25., 27., 29—30., 32., 34., összesen 21 
kötet); Verzeichniss der Beneficiate evang. 
Augs.Confession zu Oedenburg in Ungarn; 
levelei Jankovich Miklóshoz a soproni 
Dobner-féle nyomdáról (Uj M. Múzeum 
1856. 1. 286.), Horvát Istvánhoz, Sopron, 
1821. aug. 25., 1834. márcz. 6. és aug. 26. 
(a m. n. múzeumban) és a Rumyhoz irt 
levelei 1813—33-ból összesen 79, a m. 
tudom, akadémia könyvtárában vannak. 

81. iv sajtó alá adatolt 1S!)4. április 11. 
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Mensel (J. G.), Das Gelehrte Deutschland. 
Lemgo, 1783. XVII. 664. XXII. 28S. — Wäch-
ter (Johann). Predigt nach vollendeter fünf 
und zwanzigjähr. Amtsführung. Wien, 1819. 
— Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie 
L1I1 . 299, 1. — Oeslerr. National-Encyclopädie. 
W i e n . 1835. I I . 272. 1. — 1841: Jelenkor 
28. SZ. Századunk 28. SZ. (Kis JánOS.) All-
gemeine Kirchenzeitung 82. SZ. — Neuer Nekro-
log der Deutschen X I X . 1851. I . 227. — Kis Já-
nos Emlékezései (Olcsó Könyvtár 283.) — 
Müllner Mátyás, A s o p r o n i ev . f ö t a n o d a tör-
ténete. Sopron, 1857. 90. 97. 1. — Term. Köz-
löny 1871. 452. — Balogh Ferencz, A M . P r o -
testáns Egyháztörténet Irodalma. Debreczen. 
1879. 52. 1. — Sopron 1890. 52. sz. (Récsey 
Viktor.) — Petrik Bibliogr. 

Gamauf Vilmos, gazdasági intézeti 
tanár, a Ferencz József-rend lovagja; 
előbb gazdatiszt volt Csáktornyán, 1871-
től a kolozs-monostori gazdasági intézet 
tanára s az erdélyi gazdasági egyesület 
titkára. Az erdélyi részek mezőgazdasági 
viszonyait érdeklő egyik legfontosabb 
megoldást váró reformkérdés: a birtok-
rendezés; továbbá a filloxera-ügy. borá-
szat, a gazdasági kiállítás, gazdasági ipar, 
különösen a szeszipar, a czukorrépa-
termelés stb. felette fontos ügyeknek 
kiváló szószólója volt; több gazdasági 
kérdés illetékes eldöntésénél lőn irányadó 
az ő véleménye. Az 1872. bécsi s 1878. 
párisi világkiállításokon, mint a mező-
gazdasági, borászati stb. szak felügyelője, 
továbbá a budapesti országos kiállításon 
kiváló érdemeket szerzett, melyekért 
legfelsőbb belven is kitüntetésekben ré-
szesült. 1890-ben elhagyta Erdélyt és 
Bécsbe költözött, hol 1893. szept. elején 
meghalt. — Czikkei a Gazdasági Lapok-
ban (1868. A gőzcséplőgép anyagi ered-
ményei, viszonyítva a kézzeli csépléshez, 
1869. Hohenheimi levelek. 1872. Az er-
délyi gazdák második vándorgyűlése), a 
Georgikai Felolvasásokban (II. 1872. El-
mélet és gyakorlat korunk állattenyész-
tésében), a Gyakorlati Mezőgazdában 
(1872. Az üszögös buza mint vetőmag), 
a Földmivelési Érdekeinkben (1874. Egy 
gazdasági egylet szervezése és hivatása). 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar irők III. 

a kolozsvári Orvos-Természettudományi 
Értesítőben (1881—83. Az időjóslás haj-
dan és most stb.); a Wiener Landwirt-
schaftliche Zeitungnak is rendes munka-
társa volt. — Munkái: 1. Gyakorlati 
trágyaisme, mint a töldmívelési vegytan 
népszerű vezérfonala, Wolff Emil után 
ford. a hohenheimi magyar egylet. Szer-
keszti és kiadja. . . Kolozsvár, 1872. — 
2. Az erdélyi gazdák 1872-ik évi okt. 
3—6. Dicső-Szent-Mártonban tartott má-
sodik vándorgyűlésének jegyzőkönyve. U. 
ott. 1873. — 3. Az erdélyi gazdák 
1874 okt. 1—4. Déván tartott 3. vándor-
gyűlésének jegyzőkönyve. U. ott. 1874. 
— 4. Gazdasági szemle a bécsi köz-
kiállításon. U. ott, 1875. (Barkassy Kál-
mán, Tormay Béla-és Vörös Sándorral). 
— 5. Nem tápláló földmivelési termékek. 
Bpest, 1879. (Hivatalos Jelentés a Páris-
ban 1878-ban tartott egyetemes kiállítás-
ról. A föl dm.- és keresk.-ügyi minister 
úr megbízásából, kiadja az orsz. m. kir. 
statisztikai hivatal VI. 2.) — 6. Erjedt 
italok. Bor, ser, szesz. U. ott. 1879. 
(Hív. Jelentés XII.) — 7. A pkilloxeráról. 
A kolozsvári orvos természettudományi 
társulat 1880. márcz. 13. tartott népszerű 
estélyén előolvasva. Kolozsvár, 1880. 
(Különnyomat az Orvos-Természettudo-
mányí Értesítőből.) — 8. Az erdélyi 
gazdák 1883. okt. 13. 14. és 15. Nagy-
Enyeden tartott VI. vándorgyűlésének 
Jegyzőkönyve. Hivatalos adatok nyomán 
összeállította. U. ott. 1883. — 9. J. gyü-
mölcs-értékesítés és gyümölcstermelés 
emelése. Semmler Henrik után németből 
ford. Bpest. 1885. — Szerkesztette az 
erdélyi gazdasági egyesület közlönyét, az 
Erdélyi Gazdát 1871. októbertől 1890. 
ápril l-ig Kolozsvárt. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e 38. 204. 845. — Wie-
ner Landwirthschaftliche Z e i t u n g 1882. — Da-
day, A magyar állattani irodalom ismerte-
t é s e I . 70. — Erdélyi Gazda 1890. 8. SZ. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi Lapuk 
1893. 246. sz. 

32 
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Gamberszky József, a m. kir. dohány-
beváltó hivatal főnöke Aradon. — Kísér-
letei s megfigyelései alapján irt czikkei 
a M. Dohány Újságban (1888. Korán ül-
tessük a dohányt, 1889. Egy dohányfaj 
keresztezéséről, A rovarokról 1890., 1892. 
Megfigyelések, 1894. Beszámolások stb.) 
— Munkája: Megfigyelések az aradi m. 
kir. dohánytermelési mintatelepen. Buda-
pest, 1890. (Különnyomat a Magyar Do-
hányujságból). 

Magyar Dohány Újság 1894. 4 . SZ. a r c z k . 

Gambs Vendel, körmöczbányai polgár. 
— Kézirati munkái a m. n. múzeumban: 
Serenissimo Caes. Regio Archiduci Josepho 
Regni Hungáriáé Palatino Urbem Krem-
niczium die 14. Calendas Septembrio 
1822. invisere dignanti. (Költemény) és : 
Erzherzogin von Oesterreich. . Marie 
Dorothee Kais. Kön. Hoheit. Kremnitz 
den 19. Aug. 1822. (Költemény). 

Gampe Illés, premontrei rendi áldozó-
pap. felső-meczenzefi abaújmegyei szár-
mazású; előbb a rend jószágainak igaz-
gatója volt; azután rudnoki lelkész és a 
rend megszüntetésekor a jászói prépost-
ság administratora. Meghalt 1793. ápr. 15. 
kora 51 évében. — Munkája: Die mit 
dem Alterthum begnadete Tugend, oder 
Ehr- und Lobrede da in dem hochlöbl. 
Stift des beil. Johann Baptist von Jászó 
den 2. Juli 1776. der hochwürd. Herr 
Andreas Antonius Sauberer, der regulirten 
Chorherren von Prämonstrat würd. Abt 
etc. das Jubeljahr seines Priesterthums 
auf das feierlichste beging. Kaschau. 

Schematismus Canon. Reg. Ord. Praemon-
stratentis de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 
165. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Gáncs Jenő (mesteri), ág. ev. lelkész, 
szül. 1851. febr. 11. Szill-Sárkánvban 
Sopronmegyében; a gymnasiumot Sop-
ronban (1863 — 71.), a theologiát (1871— 
75) Sopronban és Bécsben végezte. 1875. 
okt. 7. pappá szenteltetett föl; 1875— 
76-ban Nagy-Seresden volt káplán és 1877 

óta mint a székesfehérvári ág. ev. gyüleke-
zet lelkésze működik. Egyházában iskolát 
szervezett; a német bevándorlottaktól 
alapított gyülekezetet magyarrá tette 
nyelvben és érzelemben. — Czikkei a 
székesfehérvári ág. ev. egyház évkönyvé-
ben (1877. A székesfehérvári ág. evang. 
egyház története, 1878. A vasárnap meg-
szentelése, 1879. Luther Márton jellem-
zése. 1880. Az egyetemes gyáminlézet 
gyűlései. 1881. A nő hivatása. 1883 
Luther 400 éves ünnepén tartott beszéd, 
1884. Székesfehérvár missiója. 1885. A 
szeretet vacsorája, 1886. Az adventi na-
pok jelentősége. 1887. Karácsony ünnepe, 
1888. Keresztfa, 1889. Feltámadunk. 1890. 
Pünköst. 1891. Az 1890-91. törvény-
czikk. 1892. Evangélikus egyházunk zsi-
nata. 189S. Egyházunk törvényei, 1894. 
Kossuth Lajos búcsúja), a Vasárnap cz. 
folyóiratban (1880. elbeszélés) ; 1879-től 
évenként márcz. 15. tartott beszédei a 
helyi lapokban jelentek meg. — Munkái: 
1. A férfi ereje. Emlékbeszéd Kossuth 
Lajos 80 éves jubileumán. Székesfehérvár, 
1882. — 2. Kossuth Lajos 90 éves ko-
rában tartott ünnepi beszéd a független-
ségi körben. U. ott. 1892. — Vallásos 
felolvasásokat tartott a nőegylet ülésein 
1894. febr. 4-től hetenként kétszer, melyek 
kéziratban vannak. — Szerkeszti a szé-
kesfehérvári ág. evang. gyülekezet Tudó-
sítványait 1877 óta. 

Önéletrajzi adatok. 

Gáncs Pdl (gancsházi), jószágigazgató. 
G. János és kis-mányai Hangyás Kata 
fia, született 1764. febr. 2. Gancsházán 
Pozsonymegyében; tanult Pozsonyban 
és a pesti egyetemen, hol jogot végzett: 
azután a Ráday-családnál nevelő volt, 
később titkár, utóbb pedig jószágigazgató. 
Meghalt 1826. febr. 25. Péczelen Pest-
megyében. — Miként ipámtól (Gáncs Vin-
czétől. ki unokaöcscse volt) tudom. G. 
Pál nagy tudományú férfi és id. b. Ráday 
Gedeon jobb keze volt; Kéziratai a Ráday-
könyvtárral a budapesti ev. ref. egyház 
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birtokába jutottak. Levelei a Gancs-család 
birtokában voltak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 3-23. 
324. 1. — Figyelő X. 46 . 1. — Kazinczy Ferencz 
Levelezése I. II. 

Gánóczy Antal, (kisóczi és gánóczi). 
theologiai doktor, nagyváradi kanonok, 
szül. a 18. század első felében Kassán, 
hol a gymnasiumot és a bölcseletet vé-
gezte ; 1745-ben az egri papnövendékek 
közé lépett és a nagyszombati seminarium-
ban hallgatta a hittudományokat; 1746. 
júl. 17. a seminariumi szabályok meg-
tartására az eskümintát sajátkezűleg irta 
az illető könyvbe. Csáky Miklós érsek kine-
vezte szertartójává. Egy ideig mint érsek-
újvári (Nyitram.) plébános és apostoli fő-
jegyző működött. 1764-ben pozsonyi. 1768-
ban nagyváradi kanonokká (ápril 22. ig-
tattatottszékébe), majd a budai papnevelő-
intézet igazgatójává neveztetett ki. Meg-
halt 1790. decz. 10. Pozsonyban. Miként 
Fessler a magyarok történetéről irt nagy 
munkája előszavában irja. különösen G. 
buzdítására lépett a magyar történetírói 
pályára. 1780. jan. 26. kapta kezéhez a 
római Árkádia-társaság Florideus Moeo-
nius névvel taggá választó levelét, mely 
tisztességben addig csak báró Patacsics 
kalocsai érsek részesült. 1781. decz. 24. 
az erfurti tudós társaság választotta őt 
tagul; ennek örömére őt Mihalóczi György 
•és Jósa Gergely latin versekkel üdvözöl-
ték. — Munkái: 1. Prudentia humana, 
seu Ars. qua Homo se. fortunamque suam 
in altum provehere potest. Opus utile 
primum ex Anglico in Germanicum trans-
positum, nunc vero latiné redditum, et 
novis additionibus auctum et illustratum 
Tyrnaviae, 1762. (W. Britaine munkája. 2 
kiadás. Pozsony. 1777. Magyarra fordította 
Horvát József, Emberi okosság... U. ott. 
1764. és Buda és Nagyszombat, 1781. cz.) — 
2. Dissertatio Controversistica historico-
theologica de usu calicis, seu de Sum-
tione S. S. Eucharistiae Sacramenti sub 
utraque specie cum appendice ad catho-

licos. Tyrnaviae, 1765. — 3. Izsák a meg-
váltónakképe. Nagy-Várad, év n. (G. A. 
N. V. K. jegyekkel. Metastasióból latin 
fordítása. U. ott, 1769.) — 4. Dissertatio 
historico-critica de S. Ladislao Hungáriáé 
rege fundatore Episcopatus Varadiensis. 
Viennae, 1775. (Melyben Prav állításait 
és véleményeit czáfol.ja. Ism. Anzeigen, 
Wien V.) — 5. Episcopi Varadinenses 
fide diplomatum concinnati. U. ott, 1776. 
Két kötet. (Kézirata a m. n. múzeumi 
könyvtárban.) — 6. A Szent Sacramen-
tomoknak, vagy-is az Evangéliombéli 
hét szentségeknek magyarázása. Nagy-
Várad. 1779. — 7. Libellus castigatus. 
sive refutatio argutiarum, quas scriptor 
Anonymus adversum diploma S. Síephani 
regis. archiabbatiae S. Martini Sacri Mon-
tis Pannoniae anno MI. collatum. sophis-
tice obiecit. U. ott, 1779. (Németül Miller 
Jakab Ferdinand ford. Gestraftes Büchel-
chen cz. U. ott, 1780.) — 8. A Credó-
nak vagyis az apostolok Vallásának ma-
gyarázása U. ott, 1780. — 9. Rövid 
alagya, mellyel a nagymélt. Kolegrádi 
gróf urat Kolonitz Lászlót, midőn a vá-
radi püspökségbe hé iktattatnék, mélyen 
tisztelte. U. ott. (1780.) — 10. Antonii 
Gánóczy... Dispunctio Diatribae aGeor-
gio Pray Dioecesis Strigoniensis Pres-
bvtero in Dissertationem de Sancto Ladis-
lao Rege Hungáriáé. Episcopatus Magno-
Varadiensis Fundatore conscriptam editae. 
U. ott. 1781. (Pray tovább is azon állí-
tását védelmezvén, miszerint a nagyvá-
radi püspökség nem szent László, hanem 
még szent István által állíttatott volna 
fel, G. ismét ezen újabb munkájával fe-
lelt.) — 11. Elégia Chrysostomo Han-
nulikio. U. ott, 1781. — 12. Panegyricum, 
honoribus ill. ac magnif. d. Josephi Ür-
ményi de eadem.. . dicatum a Florideno 
Meonio. U. ott. 1782. 

ül. Hírmondó 1780. 14. 20. 24. SZ. 1782. 14. 
SZ. — Magyar Könyvház I I I . 1783. 382. — Horá-
nyi, Memoria II. 2. — De Luca, Das Gelehrte 
O e s t e r r e i c h I . 133. — Pressburger Zeitung 
1790. 99. sz. — Katona, História Critiea 

32* 



999 Gánóczy—Gara 1000 

XLI. 582. — Catalogus Bibi. Franc. Com. 
Szécheny i I . 402. — Ersch u n d Gruber, A l ig . 
E n c y c l o p ä d i e L 1 I I . 363. — Oesterr. National-
Encyclopädie 11. 274. — Danteiik, Magyar írók 
I I . 91. — Egyetemes 31. Encyclopaedia V I I I . 
572. ( V a s J ó z s e f . ) — Budapesti Szemle X V I . 
27. 29. — Századok 187S. 577. — Fejérpataky 
László, A pannonhalmi apátság alapító ok-
levele. Bpest, 1878. 59. és köv. 11. — Petrik 
Bibliogr. I. II. — Uj M. Sión 1886. 111. — 
Xelliger, Egyházi írók Csarnoka 14P. 1. és 
Ilegyesi Márton szives közlése. 

Gánóczy Flóris (kisóczi és gánóczi). 
kir. tanácsos és kir. közjegyző, szül. 1825. 
márcz. 17. Miskolczon Borsodmegyében; 
a gymnasium alsóbb osztályait ugyan-
ott, a felsőbbeket Lőcsén végezte ; innét 
az egri seminariumban kispapnak véte-
tett föl, honnan azonban kilépett, mire 
Egerben a jogot végezte. 1844-ben Budán a 
helytartó-tanácsnál vállalt hivatalt. 1847-
ben ügyvédi censurát tett és Pozsonyba 
küldetett az országgyűlésre mint báró 
Redl helyettese (absentium ablegatus) ; 
1848-ban az igazságügyi minisztériumba 
neveztetett ki fogalmazónak ; ezen állását 
azonban el sem foglalta, hanem honvéd 
lett; a szabadságharczot végig küzdötte 
s mint Dom Miguel százados és zászlóalj 
parancsnok Nagyváradon kapitulált Pas-
kievitz orosz tábornok előtt. Ezután Bor-
sod-, Gömör- és Hevesmegyékben, leg-
tovább pedig a Mátrában bujdosott. 
Másfél évi bujdosás után Pestre jött, 
hol ügyvédeskedett 1861-ben Pestme-
gye tiszti ügyésze, 1867-ben törvényszéki 
birája lett és kiküldetett Szegedre a 
gróf Ráday-féle törvényszékhez. A kir. 
közjegvzőségek szervezésénél Moórra ne-
veztetett ki közjegyzőnek és onnan he-
lyeztetett át Székesfehérvárra, hol jelen-
leg is működik. 1867-ben megnősült és 
elvette Kégl Jankát. Kégl Sándor fejér-
megyei földbirtokos leányát; 1891. okt. 
28. királyi tanácsosi czímet nyert. — 
Tárczaczikkeket, életképeket és apróbb 
elbeszéléseket irt 1854-től 1860-ig a Hölgy-
futárba, melynek belmunkatársa volt és 
a Napkeletbe neve alatt, vagy G. F , 

—n—r—, betűk és A jegy alatt; útleírá-
sokat közölt 1857—59-ben a nevezett lapo-
kon kívül a Nővilágba, Szépirodalmi Köz-
lönybe (1858. Olaszországi képek). Vasár-
napi Újságba. Religióba s Kath. Néplapba; 
a Napkeletben (1859—60.) megjelent tőle 
Szicília története. 1861—62-ben a Hon 
nemzetgazdászati rovatának belmunka-

j társa volt. — Szerkesztette a Honvédek 
Könyvét 1861-ben Vahot Imrével együtt, 
melyből 3 kötet jelent meg és ebbe is 
irt önálló czikkeket. 

Budapesti Közlöny 1891. 252. s z . é s ö n é l e t -
rajzi adatok. 

Gans Móricz. L. Ludasi Mór. 
Ganster József\ jogi doktor. — Mun-

kája : Versuch über die Frage : Ist es, 
um ein richtiges Verhältniss zwischen 

i Verbrechen u. Strafen zu beobachten, 
nothwendig, etwas der Willkühr des Rich-
ters zu überlassen ? Philosopisch behan-
delt, und bei Gelegenheit der letzten 
feierlichen Vertheidigung aus den sämmt-
lichen Rechten und politischen Wissen-
schaften auf der kön. höh. Schule zu 
Pesth um Erlangung der Doktorswürde 

: herausgegeben. Pest, 1789. 
| Petrik B ib l iog r . 

Ganzler I^ázár, orvosdoktor, surányi 
I nyitramegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de uroscopia. 
Pestini. 1846. 

Rupp Beszéd 165. — Szinnyei Könyvészete. 

Gara József. hirlapiró. szül. 1864-ben 
Székesfehérvárt, hol atyja orvos volt; a 
gymnasium nyolcz osztályát is ugyanott 
végezte, mire a székesfejérvári Szabadság 
cz. hetenként háromszor megjelenő poli-
tikai lap szerkesztőségébe lépett, mely 
lapnak később felelős szerkesztője s társ-
tulajdonosa lett; közben pedig szerkesz-
tette a Fehérvári Hirlap cz. napilapot 
is; ezekbe irta a többi közt Az ősváros-
ból cz. helyi karczolatokat; a székesfe-
jérvári Szabadságba (1888. 98. sz. A 
mi hatunk. 1849. aug. 14.). A rongyos 
ember cz. színmüvét a székesfehérvári 
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színpadon adták elő. 1890-ben a fővá-
rosba jött és a Kis lljság cz. politikai 
napilap szerkesztőségébe lépett és annak 
1893. jan. 1. óta szerkesztője. Eddig a 
következő eredeti regényeket irta lap-
jába: Az irnok házassága, Egy rab re-
génye, A gyáros regénye és A bűnös 
Budapest. Belső dolgozótársa a Mátyás 
Diák cz. humorisztikus lapnak. —- Mun-
kája: A törpe óriás. Begény. Bpest. 
1891. — Álnevei: Garabonciás. Vértes-
aljai. Fekete Álarc. 

Önéletrajzi adatok. 

Garády. L. Fabó András. 
Garai Antal, orvosdoktor Budapesten, 

hol 1891-ben orvosi oklevelet nyert. — 
Munkája: Népszerű útmutató a nemi 
betegségek észszerű gyógykezeléséhez. 
Bpest, 1885. (2. kiadás.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. 

Garai Ede, középkereskedelmi iskolai 
tanár Budapesten. — Munkái: 1. Rend-
szeres német nyelvtan és olvasókönyv 
a közép-kereskedelmi iskolák I. osztálya 
számára. Bpest. 1891. — 2. Német nyelv-
tan és olvasókönyv mindkét nembeli 
polgári iskolák I. és II. osztálya számára. 
U. ott, 1891. (Mindkét munkát Deutsch 
Jakabbal együtt irta). 

II. Könyvészet 1891. 

Garai János (tolnai). Bákóczi Zsig-
mond a maga költségén küldötte a né-
metországi akadémiákra s Vittenbergá-
ban tanult 1587. novembertől 1589. au-
gusztusig, mikor hazájába visszatért. Ek-
kor üdvözlő verset irt Tolnai Sartorius 
Jánoshoz. Bod szerint igen dicsérték szép 
tudományát és holmi latin versei van-
nak kinyomtatva, melyek közül Horányi 
szerint kivált a Zrinyi Miklós szigetvári 
hős halálára irt elegiája. 

Bod, M. Athenas 90. — Horányi Memoria 
II. 3. — Bartholomaeides Memoriae Ungaro-
r u m 86. — Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 
249. 1. 

Garam. L Szokoly Viktor. 
Garami (Kadlecsik) Richárd, főreál-

iskolai tanár, szül. 1842-ben Tapolcsány-
ban; előbb az eperjesi ág. ev. lyceum-
ban működött; 1870. okt. 17. nevezte-
tett ki a fővárosi IV. kerületi főreális-
kolához a földrajz és történelem taná-
rának, hol 1883. aug. 13. bekövetkezett 
haláláig működött. A budapesti philolo-
giai társaság megalapításában nagyon 
buzgólkodott s ő volt első titkára. — 
Czikkei 1869—80. évi időközben a Tan-
ügyi Füzetekben, a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (könyvismertetések), az Orsz. Ta-
náregylet Közlönyében (A szépészeti kép-
zésről középtanodáinkon), a M. Tanügy-
ben, a Földrajzi Közleményekben (1873. 
A föld alakja a görög felfogás szerint), 
a Népnevelők Lapjában (1872-től félszá-
zat meghaladó tanügyi közlemény), a 
Budapesti Napilapban (1877. 265. sz». 
Egy jeltelen sír, Horn Ede születésének 
52. évfordulója alkalmából), az Uj Nem-
zedékben (1878. Az eperjesi önképzőkör 
története, A jövő. Önmívelődés-önképzés, 
A szülői ház stb. cz. paedagogiai vezér-
czikkek), a Barsban (1882. Hires bar-
siak: Repiczky János. Barsi József. Kazy 
Ferencz és János, Török Pál, Török Jó-
zsef) és a napilapokba irt közlemények 
a hazai tanügyről. — Munkái: 1. M. Tul-
lii Ciceronis Orationes, magyarázó jegy-
zetekkel. Bpest. 1871. — 2. Nyolcz tu-
mányos czikk (Musa, sanszkrit névra-
gozás stb.) U. ott. 1871. (Mellékletkép az 
Orsz. Tanáregylet Közlönyéhez és a M. 
Tanügyhez.) — 3. Fuchs J. Földrajzának 
átdolgozása. U. ott. 1872. — 4. Hero-
dotös. Stein H. után ford. U. ott, 1873. 

— 5. A latin verstan alapvonalai. Ha-
benicht R. után ford. U. ott. 1874. — 
6. Herodotos dialektusa. U. ott, 1875. 
— 7. Megemlékezés Virányi Jánosról 
a buzgó tanférfiúról. U. ott, 1879. 

Felsmann líévkönye 1873-ra. — Petrik Köny-
vészete. — Ney Ferencz, A Budapest fővárosi 
IV. kerületi föreáltanoda Emlékkönyve. 
B p e s t , 1880. 64. 107. 1. — Orsz. Tanáregylet 
Közlönye 1880. 147. 1. és gyász je len tés . 
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Garamszecjhi L. Ágost. L. Lubrich 
Ágost. 

Garas . . . — Színművet és költemé-
nyeket irt; ezekről id. Ráday Gedeon 
gróf Édes Gergelyhez Péczelről irt leve-
lében emlékezik; így 1790. decz. 28. 
ezeket írja: G. Timonja (szinmű) nyom-
tatás alá van szánva; s 1791. ápr. 25., 
hogy G. jobb verseit lemásoltatta. Az 
irodalomban azonban mindezek nyomára 
nem akadtam s az irónak kereszt nevét 
sem ismerem. Talán álnév? 

Figyelő V . 1878. 347. 349. 350. 1. 

Garay Alajos, kath. plébános, a költő 
G. Jánosnak testvéröcscse, szül. 1818. 
decz. 24. Szegszárdon Tolnamegyében; itt 
végezte elemi iskoláit. 1828-ban Pécsre 
került, hol a gymnasiumot, kivéve a II. 
osztályt, melybe Kecskeméten a kegyes-
rendiekhez járt, végezte; valamint a 
bölcseletet is Pécsett hallgatta. A VII. 
osztályból a pécsi növendék papok közé 
vétetett föl. A hittani folyam után, a 
felszentelési kor hiányában, nevelő lett a 
Mihalovics családnál Fericsanczén (Verő-
czem.), hol két évet töltött. 1842-ben 
Nádasdra rendeltetett segédlelkésznek, 
hol három és fél évig működött, azután 
Mágocsra ment szintén segédnek. 1846-
ban Mocsoládon lett plébános és 1850-től 
Lovászhetényben lelkészkedett; 1855-ben 
Kis-Székelybe tétetett át plébánosnak. 
1860-ban Pestre költözött, hol kizárólag 
az irodalommal foglalkozott s a Szent-
István és Szent-László társulatoknál titkár 
és könyvtárnok volt. Tevékeny részt vett 
a Szent-István-társulat által kiadott Szen-
tek élete szerkesztésében. 1864-ben sza-
batnaki plébános lett, honnét 1867-ben 
a pécsi püspöki tanító-képzőhöz helyettes 
hitoktató- s tanárnak, 1870-ben Maisra 
adminisztratornak, onnan pedig Duna-
Szekcsőre plébánosnak neveztetett ki. 
hol 1886. jan. 18. meghalt. — Költemé-
nyeket irt a Regélőbe (1835), az Anas-
tasiába (1838), a Rajzolatokba (1839. 
Első Ulászló balladája s beszély), a Hon-

j művészbe (1839), a Pesti Divatlapba 
(1844. Badacsonyi álnévvel is), az Élet-
képekbe (1845), az Őrangyalba (1845) 
a Családi Lapokba (1853—57), a Kath. 
Néplapba (beszélyek, regék), a Szépiro-
dalmi Figyelőbe (1861); egyházi beszé-
deket irt a Pázmány Füzetekbe (1859), 
tört. beszélyeket a Tanférfiak Évkönyvébe 
(186' .1, Idők Tanújába (1860 1. sz., El-
ágazott életutak cz. regénye a 181. és köv. 
sz.); Az árva fiú cz, tíz aranynyal jutal-
mazott népies beszélye a Szegedi Hír-
adóban (1859.) jelent meg; a Pécsi Fi-
gyelőnek és a Mohács és Vidékének pedig 
rendes munkatársa volt. — Munkái: 1. 
Május 4-dike. 1848. Pécs. (8rét egy levél, 
költemény.) — 2. Dalhangok a kath. 
egyház őstörténete s szokásaiból. Szeg-
szárd, 1852. — 3. Örömhang Girk György 
pécsi püspök székfoglalására jún. 1. 1853. 
— 4. Falusi élet. Népies elbeszélések. 
Képek a közéletből. Pest. 1856. Két kötet. 
— 5. JBetulia hölgye. Hősköltemény 6 
énekben. Kiadta Sujánszky. U. ott, 1860. 
— 6. Temetési gyászénekek, a szokásos 
egyházi imák és szent szertartásokkal. 
U. ott, 1860. (Sólya Antal és Engeszer 
Mátyással együtt.) — 7. Szent László 
magyar király tisztelete. U. ott, 1863. — 
8. Berta királyné. Tört. regény a XI. 
századból. Bolanden Konrád után német-
ből ford. II. ott, 1863. — 9. Összes 
szépirodalmi müvei tiz kötetben. I. kötet. 
Pécs. 1867. (Több nem jelent meg). — 
10. Életrajzok. 1. fűz. Lonkay és Lőrin-
czy, vagy Posznyánszki és Laurencsics. 
2. füz. Mátyás Deák és Hobortfi Adalbert. 
U. ott, 1874-75. 3. füzet. Mohács, 1883. 
— 11. Hazafias egyházi szónoklatok. 
A mohácsi vész emlékünnepén és a sziget-
vári vértanúk előestéjének évfordulóján. 
1878. U. ott, 1879. (A befolyt összeg a 
mohácsi vérmezőn elesett őseink emlék-
szobrának felállítására fordíttatik.) — 
12. A pécsi székesegyház érdekében. 
Szekszárd, 1882. — 13. Zsidó bevándorlás. 
12 röpirat. U. ott. 1885. — Szerkesztette 
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a Magyar Egyházi Szónok cz. havi folyó-
iratot 1861-től 1883-ig, melyben vasár-
napi, ünnepi, böjti, alkalmi, oltári beszé-
dek és homiliák jelentek meg összesen 
három évfolyamban, és a Szent-István 
társulat Naptárát 1862—1864-ig Pesten. 
— Kiadta Szemennyei Mihály, Szenvedés-
helyek cz. böjti elmélkedéseit (Pécs. 1861), 
Kuliffay Ede Szentelt Koszorú cz. költe-
ményfűzérét (Pest, 1863.) és Hirscher 
Elmélkedéseit, Lukácsek János fordításá-
ban. (Pest 1863. Két kötet.) — Álneve 
Badacsonyi. 

Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. II. — 
Egyetemes .11. Encyclopaedia V I I I . 122. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — Iiatho-
likus 1886. 8. 9. sz. (Babik Józse f . ) — Mohács 
cs Vidéke 1886. 4. SZ. — M. Sión 1892. 019. 1. 
(Szöllössy.) 
Garay Dessö. jogi doktor és kir. tör-

vényszéki bíró, G. János költőnek a fia ; 
(a nemes Garay család 1712-ben tele-
pedett le Báttaszéken Tolnamegyében) ; 
G. D. szül. 18-t2. nov. 17. Pesten; iskoláit 
1853—61-ben a pesti kegyesrendi fő-
gymnasiumban, a jogi tanfolyamot 1861 — 
65-ben az egyetemen végezte. 1867. febr. 
21. jogi doktori, júl. 22. közügyvédi s 
júl. 30. váltóügyvédi oklevelet nyert. 1865. 
okt. 17. a ni. kir. itélő táblához, mint 
joggyakornok, esküdött fel. 1867. ápr. 
6. igazsásügyminiszteri segédfogalmazó, 
1868. máj. fogalmazó, 1872. pesti. 1878. 
pestvidéki törvényszéki bíró lett. 1874 óta 
tagja az államvizsgálati bizottságnak. Az 
egyesületi téren, úgy a régi ügyvédegylet-, 
mint a jogászgyűlések- s a jogászegyletnek 
tárgyalásaiban és vitatkozásaiban, gyak-
ran vett részt, többször mint előadó. — 
Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1870. 
Egyes vagy társas bíróság'?. A polgári 
peres eljárás reformja, hosszabb czikk-
sorozat, melyben a revisio mellett, illetve 
a felebbezés kizárása végett szót emelt, 
1873. Perorvoslatok a szóbeli polgári per-
ben, A negyedik szakosztály határozatai, 
1879. Elmélkedések a polg. törvk. rendt. 
113. §-a felett és a m. jogászgyűlések 

törvénykezési szakosztályának tárgyalá-
sait ismertette), a Magyar Igazságügyben 

j (1874—75. Az igazságügyi reform pénz-
; ügyi oldala, Néhány szó a törvényszü-
netről 1881. A perrend novella), a Jo-
gászgyűlés és egylet Évkönyveiben (Elő-
adásai 1873. A bizonyításra, 1874— 
76. A perorvoslatokra, 1879. A birói 
kinevezések^. 1883. A polgári per alap-
elveire. 1889. A járásbirósági hatáskör 
és felebbezésre. vonatkoznak.) 1883-ban 

! a perorvoslatok újabb alapra fektetését 
tárgyazó nagyobb munka tervezetével 
kezdett foglalkozni; irányeszméiről néme-
lyeket közölt az 1889. jogászgyűlésen 
(Jogászgyűlés Évkönyve 1889.). a Büntető-
jog Tára mellékletében, aPolgári Törvény-
kezésben (1892. okt. óta. a fontosabb 
felsőbirósági határozatokat, magyarázó, 
néha bíráló megjegyzésekkel.) 

Zlinszky, A jogorvoslatok rendszere 258. 
262. 1. — Tóth Lirincz. Szóbeliség. Bpest, 
1875. és önéletrajzi adatok. 

Garay János, a m. tudom, akadémia 
levelező s a Kisfaludy-társaság tagja, a 
pesti egyetemi könyvtár tisztje. G. János 
kereskedő s a városnál árvák at yja és Valter 
Zsuzsánna fia. szül. 1812. okt. 10. Szegszár-
don Tolnamegyében; elemi iskoláit, és az 
első latin osztályt szülőhelyén, a többi osz-
tályokat (1823—28.) Pécsett és (1829-től) 
a bölcseleti tudományok hallgatásával a 
pesti egyetemen végezte. Ezután nagyobb-
részt az irodalommal foglalkozott. 1833-
tól a Mátrai (Rotkrepf) Gábor Regélője 
s Hon művésze mellett segédszerkesztő 
volt, irt a két lapba történeti czikkeket. 
verset, novellát, tárczát. útirajzot, hír-
lapi újdonságot, szinbirálatot, sőt ado-
mákat, talányokat és rejtvényeket is. 
1836. jan. Pap Mártát, pesti kereskedő 
leányát vette nőül, ki félév múlva meg-
halt. Irt czikkeket a Wigand Esmeretek 
Tárába s fordítgatott a Tudomány Tár 
számára. 1835-ben Gaál József-, Vajda 
Péter-, Tóth Lőrincz- és Szigligetivel ere-
deti színművek írására szövetkezett, mely 



1007 Garay 1014. 

társulat drámagyűjteménye II. kötetében 
jelent meg.Árbocz cz. színműve. 1837. 
nov. 29. Babocsav Máriával kelt máso-
dik házasságra. Az év végen Pozsonyba 
kellett mennie, hogy új állását Orosz 
József Hirnök cz. politikai lap szerkesz-
tőségében (1838 elején) elfoglalja. Habár 
e lapnál csakis a külföldi hirek fordí-
tásával foglalkozolt. mégis .annak politi-
kai irányával saját meggyőződése össze 
nem férvén, a laptól csakhamar megvált. 
Már 1839-ben visszatért Pestre s a Jelen-
kor számára fordított külföldi politikai hí-
reket, néha tárczákat is irt a lapba, mely-
nek hive maradt 1844 végéig: utóbbi időben 
a Budapesti napló cz. rovatot és 1845-ben 
az Életképekben a Hirlapi méh cz. szem-
lét vezette. 1839. nov. 23. a m. tudom, 
akadémia választotta levelező tagjai közé, 
1842. jan. 22. pedig a Kisfalndy-társaság 
tisztelte meg tagsággal, hol Toldy Fe-
rencz júl. 30. bevezető beszédet tartott 
hozzá. Erdélyi János a társaság titkára 
1844-ben külföldre távozván, helyetteséül 
G. választatott meg. majd 1845. jan. 28. 
rendes segédtitkárúl. mely állásában meg 
is maradt, mig a társaságnak működése 
1848—49-ben tényleg megszűnt. Szelle-
mének már kora fiatalságában feltűnő 
főiránya, a költészet iránti vonzalma, 
már Pécsett laktában mutatkozott. Foly-
vást olvasott és irt; legelőször Rajnis 
magyar Virgilje által ébresztetve, hexa-
metereket irt és iskolai latin feladatait 
magyarul is el szokta készíteni; azután 
főleg Virág Benedek ódáinak befolyása 
alatt, inkább a lvra felé hajlott. Pécsett 
kezdett megismerkedni a német iroda-
lommal és költészettel, mely korábbi 
lyrai költészetére nagy hatással volt; 
későbben ezek mindinkább magyarok, 
eredetiek és nemzetiek lettek. Szépiro-
dalmi tanulmányait azonban Pesten foly-
tatta teljesebben, hol az egyetemi könyv-
tárt buzgón látogatta és sokat jegyez-
getett. Horvát István nyelvészeti előadá-
sai által Révainak s a magvar nvelv 

j kincseinek buvárlására serkentve, Vörös-
marty példáján is buzdulva, hőskölte-
ménynyel lépett föl. Az 1840-től 1848-ig 
oly erőteljesen pezsgő nemzeti élet és a 
politikai mozgalmak lelkesítő ereje őt is 
fölvillanyozták; ezen forrásból buzogtak 
azon hazafias irányköltemények, melyek 
hatalmas emeltyűi voltak a politikai s 
nemzeti czéloknak. A népszerű költő, 
ki több évig kénytelen volt hírlapírással 
keresni kenyerét, hogy családjának enni 
adhasson. 1845. júl. 1. az egyetemi könyv-
tárnál nyert díjnoki állást, hol 1846-ban is 
dolgozott. 1847-ben a magyar irodalomter-
jesztő társulat jegyzője lett. 1848-ban báró 
Eötvös József vallás- és közoktatási mi-
niszter a m. kir. egyetemhez a magyar 
nyelv és irodalom tanárának nevezte ki. 
E tisztségben azonban a barczi zaj csakha-
mar elnémította. 1849-ben betegeskedése 
miatt nem menekülhetett Pestről. A szabad-
ságharcz után Fóthon keresett üdülést. 
1850. januárban b.Geringer Károly.akkori 
országfőnök, az egyetemi tanács, különö-
sen Virozsil Antal rector közbenjárásával, 
az egyetemhez könyvtártisztnek nevezte 
ki. Ez év nvárán két hónapot töltött az egri 
fürdőben, de betegségét alig csillapíthatá; 
elhagyta őt testi erejének, szeme vilá-
gának, szelleme rugékonyságának jobb 
része. A vaksággal fenyegető szembajá-
hoz köszvényes bántalmak is járultak, 
melyek megtámadták agyrendszerét. Sok 
szenvedésének 1853. nov. 5. vetett véget 
a halál. A m. tudományos akadémiában 
1854. máj. 8. Tóth Lőrincz tartott fölötte 
emlékbeszédet. Díszes piramis alakú sirkő 
jelöli a helyet a budapesti kerepesúti 
temetőben, hol porai nvugosznak; Ten-
geliczen a Csapó-féle birtokon kőtáblába 
vannak vésve Tengelicz cz. versének 
kezdő sorai; Fóthon emléktábla jelöli a 
házat, hol G. Pest bombázása alatt és 
1851-ben tartózkodott; 1881. szept. 4. pe-
dig Szegszárd jelölte meg szülőházát dí-
szes márvány-lappal, felvésve rá Szász 
Károlynak a költőre vonatkozó verseit. 
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A közrészvét törekedett árván maradt 
családján segíteni; különösen Pompéry 
János fáradozott a Garai árvák ügyében 
és a nemzet nem késett 10.000 frtnyi 
adakozás által kegyeletének és elisme-
résének bizonyítékát adni. — Vegyes 
czikkein kívül, ilyenek a Tud. Gyűjte-
ményben (1883. X. Sárköz), a Tudom. 
Tárban (1834-35. VII. Az országutak 
tartós és szilárd kerékvágások általi ja-
vításáról vasutak helyett, Liberia néger 
gyarmat. Angol gyarmatosítások. Ázsiá-
ban tett nevezetesebb utazások. Lander 
újabb utazása a tengeren, Literatúrai 
statistica, VIII. Vándorlás Spanyolország 
nevezetesebb helyein, németből) sat.. me-
lyeket az általa szerkesztett lapokba és 
más folyóiratokba nagyobb számmal 
irt. különösen költeményei a következő 
évkönyvekben és időszaki folyóiratokban 
jelentek meg: Aurora (szerk. Bajza. XV. 
XVI. lí%35—36.). Rajzolatok (1835. Levél 
Bécsből, 1837. Az asszonyi szem. Az 
asszonyi szépség. Virág Benedek élet-
rajza, elbeszélés, 1838. Kirándulás Pest-
ről, és az ujdonsági rovatot irta), Tár-
salkodó (1836. 97. sz. Magyar játékszín), 
Emlény (1837. 1840—43.), Hajnal (1837— 
38), Részvét Gyöngyei (1838), Budapesti 
Árvizkönyv (II. 1839.), Athenaeum (1839— 
42), Nemzeti Almanach (1841—42). Kliegl-
Könyv (1842). Regélő Pesti Divatlap 
(1842—43. Kisfaludy Sándor életrajza, 
1844) Országgyűlési Almanach (1843), 
Honi Vezér (1843.), M. Életképek (1843), 
Hahnemann Emléke (1843), Aradi Vész-
lapok (1844), Életképek (1845—46. 1848j, 
Pesti Divatlap (1844—48). Játékszini Em-
lékkönyv (1845). Őrangyal (1845—48), 
Nemzeti Örömemlék (1846), Ellenőr, po-
litikai zsebkönyv (1847), M. Szépirodalmi 
Szemle (1847), Honleányok Könyve (1847). 
Költői Pályaművek (1847. Bosnyák Zsófia, 
koszorúzott legenda), Országgyűlési Em-
lék (1848). Pesti JRöpívek (1850), Hölgy-
futár (1850), Losonczi Phönix (I. 1851) 
és Családi Lapok (1852), Budapesti Visz-

hang (1852). Budapesti Hirlap (1853. 32. 
sz.) a Kisfaludy-társaság Évlapjai (több 
czikke s nagyobb költeménye (IV. 1844 . 
Az igazgató bevezető beszédére mondott 
válasza, Lyrai költészetünk késő kifejlé-
sének okairól, 1842. július 30. székfog-
lalója, Troubadour ballada, VI. 1846. A 
magyar irók és irodalom Pesten 50 év 
előtt és most, A magyar szinköltészet 
Apotheosisa, VII. 1849. Frangepán Kris-
tófné, költői beszély. A Kisfaludy-társa-
ság 1847. közgyűlésén Vajda Péter felett 
tartott emlékbeszédet, mely Összes mun j 

kái V. kötetében jelent meg.) Az Ujabb-
kori Ismeretek Tárának is munkatársa 
volt, melybe, (a gyűjteményemben levő 
eredeti nyugta szerint az V. kötetbe, a 
IX. iven) a 2 Kovács-ot, 2 lap 40 sort, 
tehát Kovács Mihály, akadémiai képírót, 
és Kovács Sebestyén Endrét, —a. és G. 
J., a XX. iven Majer István életrajzát 
irta — aa. jegyek alatt; s ezen czikkeiért 
15 pfrtot számítva egy ivre. 1852. nov. 
21. Pákh Albert szerkesztőtől. 4 forint 
21 kr. honoráriumot kapott. — Szín-
darabjai: Domonkos vagy uram ne vigv 
minket a kísértetbe, vigj. 3 felv., d'Epagny 
és Dupin után francziából ford. és ma-
gyar szinre alkalmazta (először előada-
tott 1835. júl. 29. Dominique az ördög 
czimborája cz. Budán, azután ínég egy-
szer), Vasálorcza, színjáték 5 felv. Des 
Arnould és Fournier után rnagvar elő-
adásra alkalmazta (előadták először Bu-
dán 1835. nov. 28. és 1836. jún. 29., Deb-
reczenben ápr. 16. és 25., Pesten a nem-
zeti színházban 1837. decz. 9., 1839. 
febr. 5. és szept. 16.); Árbocz, szomorú-
játék 5 felv.. mely Csáb cz. az akadé-
miai jutalomra versenyzett és dicséretet 
nyert (először adták 1836. jan. 19. Bu-
dán Jós ige cz.), Ország Ilona tört. szo-
morújáték 3 felv. (a Hajnal cz. zseb-
könyvben 1837.); pályázott egyszersmind 
az akadémiai drámai jutalomra Az utolsó 
khán cz. 5 felv. szomorú játékával, mely 
dicsérettel említtetett; Bátori Erzsébet. 
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tört. dr. 5 felv. (először adatott Pesten 
a nemzeti színházban 1840. aug. 29. az-
után változásokkal szept. 5. és 6.; eredeti 
kézirata a m. n. múzeum könyvtárában), 
Az utolsó magyar khán (szintén pályá-
zott és dicséretet nyert) és Borbála ki-
rályné kegyencze, utolsó drámája 1844-
ből (mindkettő Összes munkái IV. köte-
tében először.) — Munkái: 1. Tisztelet-
oltára. melyet nagyméltóságú cziráki és 
dienesfalvi gróf Cziráky Antal úrnak. 
Magyarország birájának. . . midőn a pesti 
királyi tudományok egyetemében kor-
mány- s elölülőji-székébe iktatnék, emelt 
a tudományok ugyan azon egyetemében 
a bölcselkedést első eszt. tanuló magyar 
ifjúság. Pest, 1829. — 2. Csatár. Hőskölte-
ményi rajzolat. Irta Garay Nepomuk. TJ. 
ott, 1884. — 3. Árbocé. Szomorújáték 5 felv. 
egy előjátékkal. U. ott. 1837. (Magyar Tör-
téneti Színművek II. k.) — 4. Bátori Er-
zsébet, eredeti tört. dráma 5 felv. Buda, 
1840. (Színműtár I. 10. fűz.) — ő. Magyar 
és német beszélgetések kézikönyve, vagy 
is gyakorlati útmutatás e két nyelven a 
társalkodási-, ipar és közélet legkülönne-
műbb viszonyaiban helyes és ügyes ki-
fejezésre. Pest, 1840. (Német czímmel is. 
2. kiadás. Bővítve a társaséletben leggyak-
rabban előforduló szavak és szólásmódok 
gyűjteményével, nemkülömben a legszo-
kottabb magyar és német saját szójárá-
sokkal és egy magyar-német olvasókönyv-
vel. TJ. ott. 1842, 3. kiadás, 1847, 4. és 
5. jav. és bőv. kiadás, közrebocsátá Toep-
ler Theophil Eduard, 1855.. 6. jav. és 
megbőv. k. 1860. U. ott, 10. k. 1882. 
Bpest. 11 k. 1887. 12. k. 1894. U. ott). 
— 6. Garay János versei. Buda, 1843. 
(A m. tudom, akadémia 1844. decz. 24. 
nagygyűlésén 100 aranynyal jutalmazta). 
—_7. Csapó Bániéi. Hely n , 1844. (Gyász-
költemény.) — 8. Fr'angepán Kristóf né. 
Költői beszéiy. Test . 1846. - J L . T o l l r a j -
zok. U. ott, 1846. Három kötet. (I. Novel-
lák, népmondák és legendák. II. Genre-
képek. elmefuttatások és komolycsák. III. I 

Tájrajzok és uti képek). — 10. Szeg-
szárdi bordal. Viszontlátás Szegszár-
don. TJ. ott, 4rét két levél. (1846-ban 
az első a Pesti Divatlapban jelent meg, 
melyhez Thern Károly irt zenét, a másik 
ugyanakkor az Életképekben). — 11. 
Em lény Földi János sirhalmának ákász-
ültetésseli megtiszteltetésére a hadházi 
sírkertben tavaszhó 6. 1847. A pesti ter-
mészetbarátok nevében. Hely n. — 12. 
Az Árpádok. Történeti balladák- s mon-
dákban. U. ott, 1847. (2. kiadás TJ. ott. 
1848.) — J 3 . Ujabb versei 1843-1847. 
Kiadta a magyar irodalomterjesztő társu-
lat. TJ. ott, 1848.) — .14. Balatoni kagy-
lók. Költeményfűzér. Budapest, 1848. — 
15. Szent László. Történeti költemény. 
Eger, 1851—52. Két kötet. 2. kiadás. 
Pest, 1854. 4rét és U. ott. 1865. (Magyar 
Remekírók. 11. 12.) — 16. Összeskölte-
ményei. Baráti megbízásból kiadta Ney 
Ferencz. Pest. 1854, arczk. (2. teljes 
kiadás. TJ. ott. 1860. arczk. 4rét. (Előszó-
val és életrajzzal Névtől ) — _ T D i c h -
tungen. Aus dem ungarischen übersetzt 
durch Kertbeny. U. ott, 1855. (2. kiadás 
Bécs. 1856.) — 18. Magyar hölgy. Pest. 
1860. — 19. István főherczeg körútja. 
G. J. hátrahagyott költeménye. Bpest, 
1874.(Toldy Ferencz bevezetésével. Külön-
nyomat a Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
IX. köteléből.) — 20. Garay János ösz-
szes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá 
rendezte, jegyzetekkel és életrajzzal ki-
sérte Ferenczy József. Bpest, 18ö6—87. 
Öt kötet arczk. (Ism. Nemzet 1887. 311. 
sz.) — 21. Az obsitos vitéz. U. ott, (1888. 
Históriák. Nóták 72.) — 22. Regék Má-
tyás királyról. U. ott, lb69. (Hist.. N. 
91.) — Szerkesztette s kiadta a Haj-
nal cz. zsebkönyvet (1837- és 1838-ra), 
Landerer naptárát a Honi Vezért 1839 — 
41-re, az Emlényt 1841—43-ra, a Kliegl 
Könyv két kötetét 1842-ben. Ugyanezen 
évben indította meg a Regélő Pesti Divat-
lapot (melynek szépirodalmi részét aug. 
közepéig Erdélyi János szerkesztette, a 
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tárczát G.), 1844. jún. végén búcsúzott el j 
közönségétől, midőn Vachot Imre vette 1 

át tőle a szerkesztést és Pesti Divatlap , 
cz. folytatta. — Levelei Pestről: Csapó j 
Dánielhez, 1828.. 1834.. 1836. (négy le-
vél a Figyelő XVII.), 1830. máj. 15. 
(Vasárn. Újság 1880. 16. sz.), öcscséhez 
G. Alajoshoz, húgához és szüleihez, 1836 
—39., 1841.. 1843-45.. 1848., 1850. (14 
levél a Figyelő XIII. közli Ferenczy Jó-
zsef). öcscséhez G. Alajoshoz, 1841. jún. 
17. (P. Hirlap 1894. 2. sz.). 1845-ből 
szüleihez, öcscséhez és Boros János kép-
íróhoz, (Szegszárd és Vidéke 1881. nyolcz 
levél). Petőfihez. 1848. decz. 17. és 25. 
(Pesti Napló 1893. 209. sz.) Hátraha-
gyott költeményeiből is többet hoztak a 
lapok. így az Athenaeum (1873. 6. sz.), 
a Pécsi Figyelő (1878. 11. sz.), a Pesti 
Napló (1881. 241. sz.), a Szegszárd és 
Vidéke (1881. 1. sz. 1882. 4—8. sz.) és a i 
Székelyföld (1884. 27. sz.) — Arczképe: kő-
nyomat névaláírásával rajzolta Barabás 
1844-ben, nyomt. Höfelich Bécsben (a 
Pesti Divatlap mellett), ugyanattól kőnyo-
mat névaláírásával; 1854. nyomt. Walzel 
F. A. Pest; 1860. nyomt Reiffenstein 
Bécsben; a két utóbbi összes költemé-
nyei mellett is 1854 és II. kiadás 1860. 
rézmetszet Összes munkái és Ferenczy 
József, G. J. életrajza mellett 1886. ; végre 
Barabástól kőnyomat a Magyar írók ar.cz-
képcsarnoka I. lapján Pest, 1856.; olaj-
festésű arczképe Kovács Mihálytól 1851-
ből a család birtokában. 

Honművész 1834. 82. SZ., 183.5. 62., 96., 97. 
s z . , 1836. 8,, 9., 40., 48., 76., 97., 102.. 1840. 
50. , 71. SZ. — Athenaeum 1843. I . 49. s z . — 
Kisfaludy Társaság Evlapjai I I I . 1843. V I I . 
1849. — Pesti Divatlap 1844. 7. SZ. — Magyar-
kük. Lipcse, 1845. — Társalkodó 1845 . 34. 46. 
sz . — Thewrewk József, M a g y a r o k Szüle tés -
napjai. Pozsony, 1846. 101. 1. — Életképek 
1847. 12. s z . — Honderű 1847. I I . 5. s z . ( S e -
v e r u s . ) — Vjabbkori Ismeretek Tára I I I . 585. 
— Pesti Napló 1852. 610. 612. SZ. 1853. 1100. 
1127, sz. 1881. 241—243. SZ. 1883. 158. Sz. 1893. 
209. SZ. — 1853: Budapesti Hirlap 264. Sz. 
(Bulyovszky Gyula.) Hölgyfutár 240. 242. 257. 
Sz. — Divatcsarnok 1853. 64. 65. 1854. 17. Sz . 

— Családi l.apok I I . 9. s z . ( N e y ) 1855. 43 . 
SZ. — M. Akadémia i Értesítő 1854. ( T ó t h L Ö -
rincz gyászbeszéde.) — Garay-Album, szerk. 
Oláh Gyula és Kochel Béla. Pest. 1854. — 
Illustrirte Zeitung 1854. á p r . 1. s z . a r c z k . — 
Készvét Hangjai. Szerk. Sziegmunct Vilmos 
és Huszár Imre. Pest, 1854. — Vasárnapi Új-
ság 1855. 34. sz. arczk. ós síremléke, 1875. 
26. sz. A fóthi Garay-liáz. Ompolyitól, 1881. 
36. 37. sz. arczk. Szász K. — Pest er Sonn-
tagsblatt 1855. 48. SZ. — Ferenczy é s Danielik. 
M. írók I. — Arczkép Album II. 1S56. arczk. — 
Vakot Imre Nagy Képes Naptára 1856. arczk. 
— Sonntags Zeitung 1856. 41. SZ. — István bácsi 
Naptára 1857. (G. anyja, arczk.) — V. írók 
Arczképcsarnoka 1858. a r c z k . — Toldy Ferencz. 
M. Nemzeti írod. Tört. ós Összes Munkái 
IV. (Életrajz ), VI. (Bevezető beszéd.) — Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1867. 44 . s z . ( S í r -
emléke . ) — Egyetemes M. Encyclopaedia V I I I . 
577. 1. — Vutkovich Sándor, M. írók Albuma 
P o z s o n y . 1873.— Athenaeum 1873. 6. SZ. — Pécsi 
Figyelő 1878. 11. S7.. — Figyelő V . 60 . . X I I . 
98. 99. 107.. XIII., XIX., XXI., XXVI. XXVII. 
(Jakab Ferencz, G. élete és költészete.) — 
Fővárosi l.apok 1880. 155. 156. Sz. ( I f j ú s á g a , 
Császár Árpádtól;, 1881. 201. 202. (G. ünnep 
Szegszárdon). 18S3. 50. 193—197. sz. — Hon 
1880. 73. 342. sz. (dr. Spinoza.) 1881. 242—43. 
245. sz. — lanka, Múltról a Jelennek 61. 1. 
— Magyarország 1880. 83. sz. 1881. 242—243. 
SZ. — 1881: Függetlenség 243—44. (G.-ünnep), 
Budapest, 80. SZ. Egyetértés 243—44. SZ. 1882. 
48. s z . — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881. 
1886—87. — Koszorú V. 1881. (Császár Árpád), 
V I . ( S z a n a T . ) , 1883. — Szekszárd és Vidéke 

1881. 1. 11—20. SZ. 1882. 4—8. 9Z. — Unga-
rische Revue 1881. (Lindner Ernő, az Obsi-
tos és Kont fordításával). — Török Zsigmond, 
Apró fényképek. Szabadka, 1882. — Buda-
pesti Hirlap 1882. (dr. Spinoza), 1883. 245— 
246. SZ. — Budapesti Szemle X X X I V . 1883. — 
Ferenczy József, Garay János életrajza. Bpest, 
1883. — M. Helikon. Pozsony 1883. II. arczk. 
ós rajzokkal, (dr. Ferenczy József.) — Szé-
kelyfőid 1884. 27. SZ. — Nemzet 1883. 54. SZ. 
— .1/. Tanügy 1883. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
B i b l i o g r . — Szépirodalmi Kert 1886. 12. SZ. — 
M. Könyvészet 1886— 87. — Verédy, PaedagOgiai 
Encyclopaediája. Bpest. 1886. 300 1. — Bayer 
József, Nemzeti Játékszín Története II. — 
Beöthy Zsolt. M. Nemzeti Irodalom Tört. Is-
mertetése II. 

Garay János, orvosdoktor, szül. 1816-
ban, 1841-ben Paduában nyert orvos-
sebész-doktori és szülészi oklevelet; jó-
hírű homoeopatha orvos volt Budapesten. 
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Meghalt 1882. márcz. Reggioban Olasz-
országija». — Czikkei a Magyar Orvos-
Sebészi Évkönyvben (1844. Velencze), a 
M. Gazdában (1860. Három czikk a ho-
moeopathiáról). a Hasonszenvi Lapokban 
(1868. Orvosi bizonyítvány. A bujasenyv, 
A sisakvirág. 1869. Orvosgyakorlati figyel-
meztetés.) — Munkái: 1. Értekezés a 
homoeopathikus gyógy- és gyógyszertan-
ról és adagokról. Pest, 1863. — 2. Érte-
kezés a sisakvirágról. II. ott. 1863. 

Hölgyfutár 1863. 38. s z . — Oláh Gyula, M a -
gyarország Közegészségügyi Statisztikája. 
Bpest, 1876. I. 8ö. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Garay József, Verőczemegye rendes 
birája. — Kézirati munkája: Responsa 
ad positas fine cognoscendi physico-mora-
lis Comitatus hujus Veröczensis status 
quaestiones Districtum Eszekiensem con-
cernentia. Eszék, 1786. (ívrét 203 lap a 
m. nemzeti múzeum kézirattárában.) 

Garay József, kath. plébános. G. István 
kántortanító és Hain Karolina fia. szül. 
1842. okt. 17. Bajmokon Bács-Bodrogme-
gvében. Középiskoláit Szabadkán. Baján 
és Szegeden végezte ; 1861-ben a kalocsai 
papnevelőbe vétetett föl. hol a theologiát 
hallgatta : miséspappá 1865. okt. 29. szen-
teltetett föl; káplán volt Bikityen, Garán, ! 
Szontán és Bajmokon ; 1876-tól hitoktató 
Zomborban; 1882-től Felső-Szent-Iván-
ban (Bácsm.) és jelenleg Doroszlón plébá-
bános. — Első elbeszélése Biró uram 
leánya 1864-ben dicséretet nyert és az 
István bácsi Naptárában jelent meg ; né- • 
hány elbeszélése a Kath. Néplapban közöl-
tetett ; az angol térdszalagról a Magyar-
ország és a Nagyvilág-ban; szintén a 
60-as években a Honban a Bácsmegyei 
szerbekről irt czikke keltett figyelmet. 
Költeményeket irt 1861-től 1881-ig a kö-
vetkező lapokba: Kath. Néplap, Magyar 
Újság. Ivépes Újság. Egri Újság, pécsi 
Kalauz, Jézus Sz. Szive Hirnöke, Kalocsai 
Néplap, Szabadkai Ellenőr, Bácska sat. 

H. Sión 1888. 299. 1 (Szöllössy Károly.) — 
Schematismus Coloeensis et Bácsiensis 1887. 
113. és önéletrajzi adatok. 

Garay Károly, kath. plébános, előbbi-
nek testvéröcscse, szül. 1844. márcz. 8. 
Bajmokon; gymnasiumi tanulmányait 
Szegeden befejezvén a kalocsai papnö-
vendékek közé vétetett föl; 1867. márcz, 
14. miséspappá szenteltetett föl. miután 
előbb másfél évig mint főegyházmegyei 
hites irnok működött; káplán volt több 
helyt és 1880-tól plébános volt Zsablyán 
(Josephsdorf) Bácsmegyében és 1889. óta 
bácsi lelkész. — A pécsi Falusi Prédi-
kácziók cz. folyóiratban 1868-ban jelent 
meg Mindenszentek ünnepére irt és 10 
arany pályadíjat nyert szent beszéde, 
mely folyóiratba azután is dolgozott. 
1877—80-ban az Újvidéknek volt bei-
munkatársa. Egyéb czikkei különféle la-
pokban jelentek meg. 

I/. Sión 1888. 299. 1. — Schematismus C o l o -
censis 1887. 113. 1. és önéletrajzi adatok. 

Garay Pál, nagyváradi kanonok volt; 
a káptalan feloszlatása után 1562-ben 
esztergomi kanonok, 1574-ben nagyszom-
bati plébános, hol 1579-ben meghalt. — 
Kézirati munkája: Introitus proventuum 
Capituli Eccles. Metrop. Strigon. Tyr-
naviae. 1569. 4-rét. (Az esztergomi főegv-
házi könyvtárban.) 

.!/. Könyv-Szemle 1882. 314. — Zelliger Alajos. 
Egyházi írók Csarnoka 150. 1. 

Garbitius Mátyás, a tübingai akadé-
mián a görög nyelv tanára, Slavoniából 
származott. — Munkái: 1. Oratio de 
doctrina morum et vitae. Tübingae. 1545. 
— 2. Oratio funebris in obitum Joannis 
Sichardi. U. ott, 1557. (Többi tübingai 
tanárok Oratioival együtt.) — 3. Car-
mina. In Hesiodi opera. . . interpretatio-
nes et scholia. Basiliae, 1559. — 4. In 
Aeschili Prometheum. U. ott. 

Czvittinger Specimen 162. — Jöcher, Alig. 
Gelehrten Lexikon II. 857. — Horányi, Me-
moria II. 4. 1. 

Garda József, ev. ref. theologiai tanár, 
szül. 1833. febr. 27. Nagy-Fölpösön (Torda-
megye), hol atyja ref. lelkész volt; isko-
láit Tekében kezdette, hol atyja lelkészül 
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választatott; 1844-ben a marosvásárhelyi i 
főiskolába ment és itt volt 1848-ig, mikor 
honvéd lett. A szabadságharcz után ugyan-
ott folytatta tanulását. 1853-ban a Török- i 
féle ügyben való részvétellel vádoltatván, 
elfogták, de semmit reá nem bizonyíthat-
ván egy hónap múlva szabadon bocsá-
tották. 1855-ben Kolozsvárra ment az 
oda központosított theologiai intézetbe, 
s itt tanulmányainak végeztével 1857-
ben osztálytanító lett. A következő két 
évet a marburgi s a bázeli egyetemeken 
töltötte s a szünnapokat utazásra for-
dította Berlin. Hamburg, az Éjszaki tenger. 
Amsterdam. Hollandia, a Rajna vidékén és 
Svájczban. 1859 nyarán hazajött és a 
nagy-enyedi főiskolában segéd-tanárosko-
dott. 1862-ben az Enyedre visszahelyezett 
theologiai seminariumban lett tanár, hol 
azóta a keresztény erkölcstant és a gyakor-
lati theologiát adja elő. — Programmérte-
kezései a nagy-enyedi ev. ref. főgvmn. 
Értesítőjében (1874.Tanévet bezáró beszéd, 
1877. Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett); 
czikke az Erdélyi Gazdában (1870. Bor-
seprő-sajtó), a Kolozsvári Protestáns Lap-
ban (1885. Zwingli három százados emlék-
ünnepe) sat. — Munkái: 1. Görög régi-
ségtan (antiquitas graeea) a tanuló ifjúság 
számára. Kolozsvár, 1862 — 2. Kateche-
tika, vagy népszerű vallástanítás, theolo-
gusok, buzgó lelkipásztorok és néptanítók 
számára. U. ott, 1865. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1866. és 1867.) — 3. Lelki-
pásztori gondviseléstan. Lelkipásztori 
theologia vagy cura pastoralis. U. ott, 
1867. — 4. Keresztyén hittan. Irta Bodola 
Sámuel; a 5. kiadást átdolgozta U. ott, 
1867. 

P. Szathmáry Károly, G y u l a f e l l é r v á r - n a g y -
enyedi Bethlen fötanoda története 1868. — 
Uj V. Athcnás 145. !. 

Garda Samu, bölcseleti doktor, G. Jó-
zsef theologiai tanár fia. szül. 18tí5-ben 
Nagy-Enyeden, hol az ev. reform, gym-
nasiumot bevégezvén, a budapesti egyete-
men a bölcseletet hallgatta ; azután a 

I nagy-enyedi ev. ref. főgvmnasiumban a 
magyar nyelv és irodalom tanára volt; 
jelenleg a székesfejérvári főreáliskola ren-

! des tanára. — Czikke az Irodalomtörté-
neti Közleményekben (1891. Hol született 
báró Kemény Zsigmond ?). a Kolozsvár-
ban (1889. nov. Uotila gazdája cz. Ner-
wander Emil regényének finn eredetiből 
ford.) — Munkája: Pálóci Horváth Ádám 
életrajza. Nagy-Enyed 1890. 

Irodalomtörl. Közlemények 1891. — H. Köny-
vészet 1892. — Rajner IS é v k ö n y v e . Bpes t . 
1893. 86. 1. és önéletrajzi adatok. 

Gárdonyi Géza, családi nevén Zigler, 
hírlapíró, szül. 1863. aug. 3. Agárdon; 
iskoláit Sárospatakon, Budapesten és Eger-
ben végezte; azután tanítói oklevelet 
nyert és néptanító lett, de nem találván 
ezt a pályát a hajlamaival megegyezőnek, 
1885-ben a hirlapiráshoz fordult és a 
győri Hazánk főmunkatársa lett. 1887-ben 
a középiskolai tanárképző növendéke volt. 
(ez idő alatt kiadta a Néptanítók Naptá-
rát 1886—88-ra. melybe több czikket is 
irt); 1887-ben az intézetből kilépett és 
visszatért Győrbe; itt szeptembertől a 
Garaboncziás Diákot szerkesztette egy 
évig. 1888-tól mint a Szegedi Hiradó 
munkatársa a napi sajtó szolgálatába 
lépett. 1890-ben a Szegedi Naplónak, 
1891-ben az Arad és Vidékének és azon 
év decz. 11. óta a budapesti Magyar 
Hirlap munkatársa (ebben különösen a 
Göre Gábor falusi biró komikus alakját 
országosan ismertté tette). — Az első 
irodalmi kísérletei az általa Egerben irt 
és illustrált Druck cz. iskolai élczlap 
volt. a melyből 1879-ben öt szám jelent 
meg; ugyancsak Egerben a Füllentő cz. 
élczlapot rajzolta; ebben jelent meg, ne-
vével az első munkája. Egy kínos perez 
cz. humoreszkje(1881. máj.l . sz.), munka-
társa maradt e lapnak megszünteig; 1885 
végén megindította az ellenzéki szellemű 
Tanítóbarát cz. tanügypolitikai havi lapot, 
melyet három évig szerkesztett. Ezeken 
kívül dolgozatait hozták: a Néptanítók 
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Lapja (1885), a Fó'városi Gyorsíró. Buda- ] 
pesti Hirlap. Pesti Hirlap, Fővárosi Lapok, j 
Ország-Világ, a Hét. a M. Szalon (1891-
93.) Divatsalon. Jókai cz. lap (1894) stb. 
Az Én Újságom (A nagyapó tréfái cz. 
gyermekmesék és apróságok.) Irt még a 
selyembogártenyésztésről, a sakkjátékról, 
képkritikákat, társadalmi, politikai és tan-
ügyi czikkeket. egyházi énekeket, novellá-
kat és tárczákat. — Munkái: 1. Száz 
novella. Győr, 1886. Két kötet. — 2. 
Szerelmes történetek. Bpest, 1886. — 
3. Figurák (Furcsa emberekről furcsa 
históriák.) U. ott, 1890. (Mikszáth Kálmán 
előszavával). — 4. A világjáró angol. 
Kalandos regény. Irta Mummery Róbert. 
U. ott. 1894. — 5. A báró lelke, regény. 
U. ott, 1894. - - 6. Novellák. U. ott. 1894. 
Két kötet. — 7. Tárcsák. U. ott, 1894. — 
8. Április. Költemények. U. ott, 1894. — 
9. Egéss életre való naptár. U. ott, 1894. 
— 10. Örök naptár. U. ott. 1894. — 
11. A házassági ajánlat. Monolog. U. ott, 
1894. (Rosnyai K. Monolog-Könvvtára.) — 
Röpiratokat is irt Egy katholikus és dr. 
Tamásffy névvel. Regényei: Álmodozó 
szerelem (a Győri Közlönyben 1886). 
Félkerekű apostol (a Szegedi Híradóban 
1889). Bronzherczegnő és a Szentek útja 
(a Szegedi Naplóban 1889. ugyanebben: 
A legfeketébb Afrikában. Stanley paró-
diája), A lámpás, regény fa Nemzeti 
Iskolában 1894). A paradicsom cz. ope-
rettejét 1 felv. először adták Szegeden 1893. 
febr. 25., de megbukott. A mübarátoknak 
1890. operaszöveg-pályázatán Árgyélus 
cz. szövege díjat nyert. Négy dal is jelent 
meg tőle 1892-ben Jaj de fehér a liliom 
és Feljöttek már a csillagok (Nádor K. 
kiadásában). 1894. Annuska lelkem és 
Aszondom jónapot (a Zenelap zenemel-
lékletei.) 

V. Könyvészet 1887—88. 1890. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 1890. — Ország-Vi-
lág 1892. 13. sz. arczk. — M. Szalon 1892. 
arczk. — 91. Hirlap 1892. 345. sz. (Kézirata.) 
— M. Hirlap Karácsonyi Albuma 1893. a r c z k . 
— Nemzet 1893. 350. Sz. esti k. 1894. 45. SZ. — 

Az Én Újságom Naptára 1893- ra a r c z k . — Jókai 
1894. 9. sz. arczk. — Alföld 1894. 42. sz. és 
önéletrajzi adatok. 

Gárdos János, orvosdoktor és szülész-
mester, szül. 1813-ban Mezőteremen Szat-
mármegyében; az orvosi tudományokat 
a pesti egyetemen hallgatta s 1840-ben 
orvosdoktorrá avatták; azután Budapesten 
gyakorlóorvos volt, hol 1893. júl. 26. meg-
halt.—Czikkei az Orvosi Tárban (1842. II. 
A pesti egyetem szülintézetében 1841—42. 
iskolai évben előfordult esetek), a Müller 
Gyula Nagy Naptárában (1854. A mag-
netizmusról). a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (VIII. 1863. A 
szellemtanról vagyis az állati magnetiz-
musról.) — Munkája: Orvostudori érte-
kezés. A hályog műtéteiről. Buda, 1840. 
(Latin czímmel is.) — Özvegye szent-
királyi Andrássy Julia, ki 1894. febr. 26. 
halt meg Budapesten, 225,296 frtot ha-
gyott jótékony czélra, ú. m. az állam 
által felállítandó harmadik egyetem mensa 
academica-jának 141.100 frt; a budapesti 
egyetem mensa academica-jának 15.440 
frt; a budapesti egyetemen a tanulók 
által írandó pályaművek évenkénti díja-
zására 12,270 frt; a m. történelmi tár-
sulatnak 3780 frt stb. 

Rupp, Beszéd 162. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi statistikája 85. 1. — Budapesti Hirlap 
1894. 61. 62. sz. és gyászjelentés. 

Garstenauer Leonard, Jézus-társaság-
beli áldozópap. szül. 1664. jún. 8. Stvrben 
Ausztriában; 16 éves korában lépett a 
rendbe s mielőtt azt elhagyta volna. Nagy-
szombatban a rhetorika és poesis tanára 
volt.— Munkái: 1 .Selecta Apophtegmata 
Sapientum. Tyrnaviae, 1690. — 2. Pro-
sopopoeia terrae sanctae ad Leopoldum 
M. Rom. Imperatorem et Augustum eins 
filium Josephum Rom. et Hung. Regem 
directa. U. ott, 1690. 

Catalogus Librorum Bibi. Univ. Pestiensis 
auctione venaendorum, Pestini, 1789. 93. 1. 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 95. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 455. 1. 
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Gartemann János, orvosdoktor, eper-
jesi sárosmegyei származású; később 
Sárosmegye főorvosa volt és Eperjesen 
lakott. — Munkája: Claudius Galenus. 
Dissertatio maug. medica. Pestini, 1833. 

Bugát és Flór, Magyarországi Orvosrend 
Névsora 1840-re 80. 1. — Rupj>, Beszéd 157. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gärtner Theodosius. szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1723-ban Boldog-
asszonyban Mosonymegvében; 1740-ben 
Malaczkán lépett a rendbe; 1746-ban 
Győrött áldozópappá szenteltetett föl; 
előbb a bölcseletet. 1752-től az egyház-
jogot tanította. Meghalt 1768. aug. 11. 
Budán. — Munkája: Proverbia e Begum 
Sapientissimi effatis selecta, quibus dili-
genter perlectis et observatis, tam semet-
ipsum quilibet sapiens, quam alios tutis-
sime gubernabit. Tyrnaviae, 175^. (Név-
telenül). 

Farkas Serapliinus, Scriptores Ord. Min. 
8. P. Francisci. Posonii, 1870. 81. 1. 

Garzó Gyula, ev. ref. lelkész. G. István 
iparos és Czinábor Zsófia fia. szül. 1839. 
máj 23. Kecskeméten Pestmegyében; a 
theologiát a pesti egyesült prot. theologiai 
akadémián végezte. Tanárai közül nagy 
befolyást gyakorolt reá Székács, ki a 
homiletikát adta elő. Miután öt évig több 
úri családnál nevelősködött, magán- és 
elemi népiskolai tanító volt, 1861-ben 
nevelőnek ment Dessewffy Gyula házához 
Debreczenbe; innét decz. a losonczi ev. 
ref. egyház hívta meg segédlelkésznek, 
hol az egyesült protestáns gymnasium 
V. és VI. osztályaiban mint szaktanár is 
működött 1863. ápril végéig. Ekkor Nagy-
Marosra ment helyettes lelkésznek és négy 
havi működés után Pestre Török Pál püs-
pök mellé, hol a lelkészi teendők mellett 
a népiskola egyik osztályát is vezette. 
Pár hónapig tartott itteni működése után 
1863 végén a gyönki gvmnasiumba hiva-
tott meg rendes tanárnak, hol nyolcz 
évig szolgált és az intézetnek igazgatója 
is volt. 1872-ben a gyoma> (Békásm.) 

egyház választotta meg lelkészének, hol 
jelenleg is hivataloskodik. A békésbánáti 
ev. ref. egyházmegye tanácsbirája s a 
békésmegyei régészeti s művelődéstörté-
neti társaság igazgató-választmányi tagja. 
A gyomai egyházközség érdemei elisme-
réseül 1878-ban lelkészi díszpalásttal 
ajándékozta meg. húsz éves lelkészsége 
emlékeül arczképét adta ki s helyezte el 
tanácstermében. — Munkatársa 1870-től 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak 
(vezérczikkek, kritikák és belmissiói mun-
kálatok), a Margócsy József által szer-
kesztett Protestáns Egyházi Beszédtárnak 
a M. Prot. Figyelőnek, a 12 ellenröpirat-
nak, a Protestáns Alkalmi Beszédtárnak, 
a Czelder Márton által szerkesztett Evan-
gvéliomi Lelkészi Tárnak, a Békésmegyei 
Közlönynek, melynek több évig főmunka-
társa is volt; irt a Balogh Ferencz által 
szerkesztett Evangyéliomi Prot. Lapba, 
a Mitrovics Gyula által szerkesztett Sáros-
pataki Lapokba s a Békésbe (1875. Szalai 
Sándor emlékezete stb.); a makói ref. 
egyház által a templom felavatása alkal-
mából 1883-ban kiadott füzetben tőle 
van a nép előtt tartott imádság és egyházi 
beszéd; a szegedi templomszentelés al-
kalmából 1885-ben kiadott Emlékiratban 
alkalmi beszéde. — Munkái: 1. Néh. gróf 
Török Lajos cholera ellen alkalmazott 
rusztincturája s az ezen üldözött gyógy-
szer fényes sikerének okiratai. A szenvedő 
emberiség érdekében közrebocsátja. Kecs-
kemét, 1873. — 2. Garzó Gyula gyomai 
ref. lelkész felelete Kovács István békés-
megyei főorvos ur röpiratára. Mezőtúr, 
1874. (K. I. a halottak elégetését javasolta, 
ez ellen küzd G. Gy.) — 3. Hatalmas 
dolgokat cselekedett az Ur! Egyházi 
beszéd, melyet az irsai ev. prot. egyház 
orgona-felavatási ünnepélye alkalmával, 
a folytatólag tartott magyar nyelvű isteni-
tiszteleten mondott. U. ott, 1879. — 4. 
Emlékirat a gyomai ref. templomtér 
ügyében. B.-Csaba, 1879. — 5. Péter és 
Pál földmivesek beszélgetése a baptisták 
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lárvája alá rejtőzött nazarénusok szeren-
csétlen tévelygései felett. Irta: Népbarát. 
1880. — 6. Konfirmácziói bizonyítvány. 
mely Gyomán 1894-ben 4. kiadásban is 
megjelent. — Szerkesztette a Békésmegyei 
Közlöny cz. társadalmi s politikai lapot 
1881. ápril 1-től. 1885. decz. 31-ig; a 
Gyakorlati Bibliamagyarázatok cz. szak-
folyóiratot 1881-ben B-Csabán, 1882— 
84-ben Mezőtúron, 1885 óta Gyomán. — 
Kéziratban: Egyházszertartási szent be-
szédek és Nyugalom réve (családi ima-
könyv.) — Álnevei és jegyei: Julias. 
Népbarát. Bolond. Sincerus. G. 7., 1., 
17., 23.. 14.. ***. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — lij M. Athenás 145. 1. — Szász Já-
nos, Betüsoros Tárgymutató a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület Jegyzökönyveihez. 
B p e s t , 1888. 115. 1. — Kecskeméti Magy Képes 
\aptár 1893-ra i>;5. 1. arczk. — Önéletrajzi 

adatok és Dombi Lajos szives közlése. 

Garzó Imre. okleveles mérnök, szül. 
1827. okt. 22. Kecskeméten; ugyanott 
fejezte be lyceumi tanulását és 1843—45-
ben a pesti egyetemen a mérnöki tan-
folyamot. 1848 őszén a mérnöki gyakor-
latból a honvéd-tüzérséghez állott és utóbb 
mint hadnagy résztvett a Schvecháttól 
Világosig folytatott hadjáratokban és Buda-
vár ostromában. A szabadságharcz után 
besorozták a cs. kir. 1. sz. gyalog-ezred-
hez, mely akkor a Toscanát, nevezete-
sen Firenzét megszállva tartott hadtestnek 
képezte részét. Innen 1851-ben megvál-
tás útján elbocsáttatott. 1852-től mint 
mérnök működött 1861-ig, midőn a hód-
mező-vásárhelyi ev. ref. egyház főgym-
nasiumához a mennyiségtan és termé-
szettan tanárává hivatott meg. 1874-ben 
súlyos hetegsége miatt az igazgató-tanár-
ságról lemondott, de 1876 óta a ne-
vezett egyház tanácsának választott, a 
városi törvényhatósági bizottságnak viri-
lis tagja s újabban a Körös-Tisza-Maros-
ármentesítő s belvízszabályozó társulat-
nak alelnöke. Nem csekély hasznára van 
a közügyeknek és e mellett jeles szónok. 

— Programmértekezése a hódmező-vá-
sárhelyi ev. ref. gymnasium Értesítőjé-
ben (1865. A reáltudományok s különö-
sen a mennyiségtan iskoláinkban. 1872. 
Természettani oktatás a gymnasium fel-
sőbb osztályaiban); czikkeket irt a Szegedi 
Híradóba(1864—78.). Arany-János Koszo-
rújába (Emlékezés tlórenczi napjaimra), a 
Hód-Mező-Vásárhelybe (1873—78.). a Prot. 
Egyh. ós Isk. Lapba (1893. A természet-
tani oktatásról, mint a positiv gondol-
kodás disciplinájáról a középiskolában.) 
— Munkái: 1. Mennyiségtan. Első rész. 
Számvetéstan. Szeged. 1864. — 2. A köz-
oktatás kérdéséhez. U. ott, 1880. — 3. Tlód-
Mező- Vásár hely ismertetése. Összeállít-
tatott a helyi népiskolai oktatás czéljából. 
U. ott, 1891. (Névtelenül.) — 4. Vázlata 
annak, hogy mit kellene magába foglal-
nia az elemi iskolákban a földrajzi okta-
tásba bevezető helyi földrajznak. U. ott, 
1892. — Szerkesztette a H.-M.-Vásár-
helyi Szemlét 1870-ben és a Heti Lapo-
kat 1880. II. felében, mely lapnak tulaj-
donosa is volt. 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873-ra 51. 1. — lieiz-
ner János, Szegedi Iliradó 34. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Garzó Mihály. — Fordítása ; Publius 
Ovidius Názó Általváltoztatásokról irott 
munkájának magyar fordításából, pél-
dányúi. Első könyv. Fohászkodás. (Szép-
literaturai Ajándék 1823. és a Hasznos 
Mulatságok 1823 1.46. sz.) Ennek censurai 
kézirata s levele Horvát Istvánhoz, Kecs-
kemét, 1823. jún. 23. (a m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Gasner Tódor, szent Benedekrendi (ad-
monti) áldozópap és igazgató-tanár, szül. 
1804. okt. 4. Laakirchenben Felső-Austriá-
ban. 1827. nov. 18. miséspappá szentel-

1 tetett föl és miután külföldön több gym-
nasiumban tanított, 1851-től 1861-ig a 
budai gymnasium igazgatója volt; azután 
ismét külföldön működött; a Ferencz-
József-rend lovagja. Meghalt 1874. okt. 3. 
Kitzbüchelben. — Értekezései a Mitthei-

32. iv sajtó alti adatott 18.94. április 17. 
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lungen des bist. Vereines für Steiermark 
{I. Albert von Muchar, Necrolog), a Mit-
theilungen von Freunden der Naturwis-
senschaftenben (Wien, 1849. Botanische 
Notizen über den Hochwart im Judenburger 
Kreise), a budai gymnasium Programm-
jában (1854. St. Stephan, König von 
Ungarn.) 

Scriptores Ordinis S. Benedicti 114. 1. 

Gaso (Gassó) István, bölcseleti doktor. 
Jézustársasági áldozópap, szül. 1711. nov. 
1. Ledniczen Trencsénmegyében : 18 éves 
korában lépett a rendbe s Nagyszombat-
ban végezte felsőbb tanulmányait. Sza-
kolczán öt évig a rend növendékeit a 
humaniórák ismétlésében oktatta, ötig 
pedig Nagyszombatban a bölcseletet és 
ékesszólást tanította. 1755. máj. 22. meg-
halt. — Munkái: 1. Felicitas omnis 
Hungáriáé singulari favore Mariae. extem-
poralibus aliquot Heroum Marianorum 
Epistolis proposita. Tvrnaviae, 1738. (La-
tin elegia. Névtelenül.) — 2. Bellica 
Hungarorum fortitudo. aliquot veterum 
exemplis adumbrata. U. ott, 1745. (Név-
telenül.) — 3. 1Jissertationes. altera de 
coloniis Romanorum in genere, altera 
coloniis Romanorum in Pannónia. U. ott, 
1753. (Névtelenül. Csussen Györgynek is 
tulajdonítják.) — 4. Dissertatio phvsica 
de motu corporum. U. ott, 1753. 

Cornides Bib l io t l ieca 26. — Catalogus B ib i . 
C. Franc. Széchényi I. 355. 514. — Katona, 
História Critica XXXIX. 954. — Fejér, His-
tória Aeademiae 49. 67. — Stoeger Scriptores 
95. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b -
liogr. 

Gaspar Pestiensis. L. Pesti Gáspár. 
Gáspár András, 1848—49. honvéd-

huszár tábornok, G. András jómódú csiz-
madia mester és Vasváry Csapó Zsuzsánna 
fia. szül. 1804. nov. 23. Kecskeméten; 
iskoláit szülővárosában az. ev. ref. gym-
nasiumban végezte ; atyja azonban mint 
rhetort kivette az iskolából és saját mes-
terségére fogta; 15 éves korában föl-
szabadította s felvitte Pestre. De alig 
búcsúzott el atyjától, a 9. sz. huszár-1 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III, 

ezredbe állott katonának. Csakhamar be-
vonult Nápolyba ezredéhez, hol öt év 
múlva (1825) tizedes, 1830-ban őrmester, 
1831. hadnagy, 1836. főhadnagy. 1843 
alkapitány és 1846-ban százados lett. 
Ekkor kapta I. Miklós orosz czártól a 
szent Vladimír-rend negyedosztályú ke-
resztjét. Ezredében ő volt a legjobb lovas, 
a miért I. Ferencz-József király, akkor 
még főherczeg, őt választotta lovagló mes-
terévé. Az 1848. események Morvaország-
ban találták és a magyar kormány ren-
deletéből ő is haza jött csapataival. Görgey 
alatt harczolt és az ozorai csata érde-
méül előbb őrnagygyá s hat hét múlva 
ezredessé neveztetett ki. 1849. ápr. 1. 
Pöltenberg dandárát Schlick megtámad-
ván, Görgey Gáspárt küldé segítségére, 
a ki Schlick seregét szétverte s a Zagy-
vába kergette, ápril 2. Hatvant bevette 
s az isaszegi csata sorsát ő dönté el. 
Ezen dicsőséges fegyvertény elismeréseül 
tábornokká neveztetett ki s a 7, hadtest-
nek parancsnoksága bízatott reá. A füg-
getlenséginyilatkozatot hevesen ellenezte; 
ez mentette meg életét, de tiz évi bör-
tönre ítéltetett. Egy és fél évi rabság 
után kegyelmet kapott. Ezután vissza-
vonulva a zajos élettől, neje bihari bir-
tokára vette magát, hol mint postames-
ter élt családja körében. 1869. márcz. 18. 
országgyűlési képviselővé választották és 
1875-ig volt a magyar parlament tagja, 
hol a határozati párthoz tartozott. Meg-
halt 1884. aug. 5. Biharon. Az 1848—49. 
bibarmegyei honvédegylet elnöke s bi-
harmegyei bizottsági tag volt. — A Va-
sárnapi Újságban (1867. 39. sz.) Helyre-
igazítása jelent meg az 1848—49. csata-
terekről (Kápolna, Tápió-Bicske sat.) irt 
czikkre. — Kéziratban Emlékiratai ma-
radtak hátra. 

Budapesti Közlöny 1869. 66. s z . — Vasárnapi 
Vjság 1868. 18. sz. arczk. 1884. arczk. — Jó 
Barát (nap tá r ) 1869. a r czk . — Igazmondó 1879. 
29. sz. arczk. — Honvéd-Naptár 1873. arczk. 
1874. arczk. — Egyetértés 1884. 216. sz. — 
Hazánk VII. 1887. (Vasváry Ferencz.) — 

33 
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Kecskeméti Magy Képes N a p t á r 1894. a r c z k . é s 
gyászjelentés. 
Gáspár Ferencz, orvosdoktor és hon-

véd ezred-orvos. szül. 1862-ben Szilágy-
Somlyón, anyai ágon a hires Horowitzok 
rabbi-családjából. Iskoláit a kolozsvári 
unitárius főiskolában végezte, majd egye-
temi tanulmányait folytatandó, Bécsbe 
ment és orvosnak készült. Kállay Béni 
közös pénzügyminiszter gyermekei mel-
lett nevelő volt. A tenger misztikus vilá-
gának megismerése már fiatalkori ábránd-
jaiban élt. 1886 elején lépett a tengeré-
szeihez és hat évig szolgált ott, tizenegy 
különböző hajón járva be a tengereket; 
szorgalmasan tanulmányozta a tenger 
ismeretlen világát, a népek és hajósok 
életét. Az évekig tartó hajózások közben 
bejárta az egész földközi tengert, Kelet-
Afrikát, Ázsia jó részét sat. Ez útjából 
1892-ben hazatérve, agg atyja kívánsá-
gára a honvédséghez tétette át magát és 
ezredorvosi minőségben szolgált. Jelenleg 
Kovács József tanár sebészeti klinikáján 
műtőorvos. — Tárczái a tengerről, a ten-
gerparti népek életéről a Pesti Hírlapban 
és Budapesti Hírlapban jelentek meg; 
Nehéz kenyér cz. czikke a M. Szalonban 
(1892.), az Egyenlőségben (1894 A zsidók 
Arábiában.) — Munkája: Negyvenezer 
mértföld vitorlával és gőzzel. Szeged. 
1892. (Ism. Egyenlőség 53. sz.) 

V. Könyvészet 1892. — Egyenlőség 1893. 11. 
sz. (Róna Béla.) — Dolgozatok... dr. Kovács 
József jubileuma emlékére. Budapest, 1894. 
arczk. 
Gáspár Imre, hírlapíró, G. György, 

hontmegyei szolgabíró (ki szintén irt 
néhány dalt: Békót tettem kesely lovam 
lábára s Ne nézz rám, ne nevess) s Ka-
rassiay Mária fia, szül. 1854. febr. 24. 
Nagy-Csalomján Hontmegyében; két éves 
korától Kalauz Pál volt országgyűlési 
képviselő s alispán hajniki (Zólyomm.) 
házában növekedett, ki nejével Gáspár 
Bertával önfeláldozó szeretettel környez-
ték. Tanult Zólyomban, Beszterczebányán, 
1866—77-ben Pesten a Batizfalvy István 

I nevelőintézetében; az 1868—69. tanévet 
! a selmeczi lyceumban végezte; azon ház-
ban lakott, hol a tótok nagy költője 
Sládkovics és Lenau laktak; a magyar 
irodalmi társulatnak, mint egykor Petőfi 
s Mikszáth, úgy ő is tagja volt; az 
V. és VI. osztályt Rimaszombatban jár-
ta, hol az önképzőt alapította. A VII. 
osztályt Pozsonyban folytatta, hol Lich-
ner Pál tanár karolta föl és buzdította 
leginkább az irodalomra. Itt a Magyar 
ifjak országos szövetsége cz. kalandos 
hazafias és irodalom-pártoló egylet fo-
gamzott meg agyában, melynek Eperjesen, 
Miskolczon és Budapesten is voltak tag-
jai. Betegen tért vissza Hajnikra. 1872-ben 
Pestre jött és itt is alapított egy irodalmi 
társulatot, melynek tagjai voltak dr. 
Závodszky (Széchy) Károly. Ballagi Géza, 
Dolinái Gyula, Benedek Aladár, Márki 
Sándor, Kvassay Jenő s mások; de csak-
hamar újra Hajnikra tért vissza, hol négy 
évet töltött el súlyos betegen. Sok iróval 
levelezett; érintkezett Sládkovics tót iró-
val, kinek útmutatása szerint kezdett a 
hazai tót irodalom ismertetésébe. Ezután 
kizárólag az irodalomnak élt a fővárosban 
és a vidéken; így alapította 1891-ben a 
Debreczeni Hírlapot; 1890-ben a Pesti 
Napló belmunkatársa s 1891-ben helyet-
tes szerkesztője volt, melybe sok tárczát 
irt. néha Gasparone álnév alatt, ezenkívül 
színibirálatokat és karczolat-féléket; 1892. 
végén a nagybecskereki Torontál cz. 
napilap társszerkesztője lett; 1893. feb-
ruártól a Debreczeni Ellenőr cz. napilapot 
szerkeszti (előbb Vértesi Arnolddal). — 
1871-ben lépett föl nyilvánosan Oly régi 
ének . . . cz. dalával a Fővárosi Lapokban, 
ámbár ezt a Tanulók Közlönye, Üstökös,. 
Gömöri Lapok által hozott művei jóval 
megelőzték; irt még a Figyelőbe (1876)r 

a Budapesti Napilapba (1878. belmunka-
társ), Budapestbe (1879-ben rövid ideig 
és több ízben azontúl is főmunkatárs), a 
Népszavába (1879. 36—37. sz. Munkások 
a költészetben), a Pesti Naplóba (1880. 
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Sic vivamus cz. verses elbeszélése, 1881. 
A parlament cz. szatírája és Szent Ist-
ván cz. ódája. 1882—1883-ban belmunka-
társ 1885. 1890. 182. sz. Mickiewicz, 
264. sz. Shakespeare Velenczei kalmárja, 
287. sz. Shakespeare, Sok hűhó semmiért, 
298. sz. A száz éves magyar szinészet), 
czikkeket és költeményeket irt még a 
következő lapokba és folyóiratokba: Va-
sárnapi Újság (1871—74 A tót iro-
dalomból. 1875. A «Matica». 1878.. 
1880—85.. 1890., költemények), Figyelő 
(1876. A tót irodalomból), Családi kör 
(1877—78. Jókai Mór mint regényíró 
1879-80.), Kelet Népe (1877. 284. sz.), 
Havi Szemle (1879.), Erdélyi Figyelő 
(1880. Moliére poétái), Magyarország és 
a Nagyvilág (1880. Leirás a költészetben), 
Magyarország (1881. 317—18. sz. Jel-
lemvonások a költészetben), Debreczen-
Nagy-Váradi Értesítő (1884 7. sz. A dal, 
aesthatikai tanulmány), Arad és Vidéke 
(1886. költ.), Függetlenség (1886. 11. sz. 
Jókai Mór és Kossuth Lajos), Magyar 
Szalon (1890—92. költemények), Sze-
gedi Napló (1890. 29., 30. sz.) és Dél-
magyarországi Közlöny (1890. 29. sz. 
Petőfi ideálja, selmeczi emlék.) — Mun-
kái : 1. A bálkirálynő dalai. Pest, 1872. 

— 2. Válogatott költemények. Bpest, 
1876. (Ism. Családi Kör 34. sz.) — 3. Babé-
rok. U. ott, 1877. (Díszkiadás és commen-
táros külön kiadás. Ism. Bud. Szemle 
XIV. A 2. és köv. kiadásokat nem ő 
szerkesztette.) — 4. Uj nemzedék. Köl-
tészeti gyűjtemény, jellemzésekkel. Nagy-
várad, 1877. (Ism. Viszhang 1. sz. Bud. 
Szemle XIV.) — 5. Kri-Kri Naptár. 
Bpest. 1877. — 6. Dalok as időnek. Bpest, 
1877. (2. bőv. kiadás U. ott, 1879.) — 
7. Ujabb dalok as időnek. U. ott, 1878. 
— 8. Hasánk tót népe. (A tót nép, a 
tót költészet) U. ott, 1879. (Ism. Koszorú). 
— 9. Krimi sonettek. Miczkievicz után 
a lengyel eredetiből ford. II. ott, 1880. 
— 10. A harang. Schiller Frigyes után 
ford. II. ott, 1881. — 11. A világiroda-

lom törtétiete. Képekkel és irodalmi sze-
melvényekkel. Scherr János és mások 
után átdolgozva. I. kötet. U. ott, 1881—85. 
(az 1 — 12. füzeteket fordította.) — Szer-
kesztette még a Cigarette cz. humorisz-
tikus lapot 1877. jan.—márcz. Budapes-
ten; a Szabadságot 1881. decz. 18-tól 1883. 
jan. 7-ig Székesfejérvárt és a Debreczen 
cz. napilapot 1885. márcziustól 1889. decz. 
31-ig ; a Debreczeni Hírlapot 1890. decz. 
24-től 1891. július 15-ig. — Költeményei 
közül németre Steinacker fordított a bécsi 
Dichterstimmenben és tótra Sládkovics 
az Orolban és Wyborban. — Álnevei s 
jegyei: Gil Blas, Gili Balázs, Epigon, 
Veteranus, Fehér Gyula, (r. e.) sat — 
Arczképe a Hölgyek Lapja mellékletének 
műi apján (1880.) 

Györy Vilmos. Koszorú . Bpest , 1875. — Voc-
nich és Vutkotich, M. Írók Névtára 450. 1. — 
Uj Nemzedék N a g y v á r a d , 1877. 135. 1. — Sza-
badság. Székesfejérvár 1881. 42. sz. (Ponffrácz 
Béla.)— Figyelő XIII. 107. 343.— Petrik Köny-
veszete. — Kiszlingstein Könyvészete és ön-
életrajzi adatok. 

Gáspár István (kőszegi). L. Kőssegi 
Gáspár István. 

Gáspár János, kir. tanácsos és tanfel-
ügyelő, G. András székely eredetű iskola-
mester és Derne Klára fia, szül. 1816. 
okt. 27. Toroczkó-Szentgyörgyön Torda-
megyében; 1827. őszén ment a nagy-
enyedi ev. ref. kollégiumba, hol ingyen 
ellátásban részesült és majd a későbbi 
regényíró b. Kemény Zsigmond mellett 
diákszolga volt; így jutott a csombordi 
b. Kemény Simonné házához, hol a csa-
ládi könyvtár megnyílt előtte. 1834-ben 
elvesztette atyját és így a család gondo-
zása is reá nehezült. 1835-ben a gymna-
siumi osztályokat végezve a togatus diá-
kok sorába lépett és privát tanítványo-
kat kapván, sorsa is jobbra fordult. így 
bizta reá a jogi s theologiai tanfolyamon 
Zeyk Dániel erdélyi kormányszéki taná-
csos kisebbik fia nevelését, kivel együtt 
három évig Szász Károly tanár házánál 
lakott, a szünidőket pedig a Zeyk család 

33* 
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diódi lakában, vagy Erdély egyes vidé-
keinek beutazásában töltötte. 1841 nya-
rán nevelői pályájára előkészülendő a ber-
lini egyetemre ment, hol természetrajzi, 
vegy- és természettani, életműtani, föld-
rajzi. lélek- és neveléstani, egyháztörté-
nelmi s nemzetgazdasági leczkéket hall-
gatott, a múzeumokat és nevelőintézete-
ket látogatta; különösen lelkesítő hatás-
sal volt rá a Diesterweg vezetése alatt 
álló városi tanítókat képző intézetnek és 
gyakorló iskolának látogatása. Egyik té-
nyező volt a «berlini magyarok emlék-
könyve» s a magyar könyvtár alapítása 
körül. A szünidők alatt beutazta Német-
országot, Hollandiát, Belgiumot, Londont, 
a Rajnavidéket, majd Sziléziát és Szász-
országot. 1844. júniusában vált meg a 
berlini egyetemtől és hazájába vissza-
térvén, megkezdte nevelői működését a 
Zevk családnál. 1845. és 1846-ban a 
Pestalozzi századik születési évforduló-
jának megünneplésében Kolozsvái't tevé-
keny részt vett. Az ez alkalommal ala-
kított «Kolozsvári nevelői kör»-nek jegy-
zője volt, míg annak gyűléseit az év vé-
gén egy udvari rendelet be nem tiltotta. 
Az 1848—49. erdélyi zavarok Gáspárt 
is kizavarták a Zeyk családdal Erdély-
ből, először Tisza-Roffra a Borbély-csa-
ládhoz, majd Pestre jött, hol Szőnyi Pál 
felhívására a kir. természettudományi 
társulat zilált viszonyainak rendezésében 
vett részt. 1850 vége felé visszatért Ko-
lozsvárra, hol az erdélyi úri családok 
számára egy magánjellegű középiskolát 
nyitottak, mely intézet 3 év múlva a 
kolozsvári ev. ref. főiskolába beleolvadt 
és így azzal együtt G. is átment oda 
segédtanárnak, hol a magyar nyelvet és 
irodalmat a hittani előkészítő tanfolyam-
ban, a kisérletkép fölállított tanítóképző-
ben a nevelés-oktatástant tanította 1855. 
júliusáig. Nevelői pályája vége felé jár-
ván, növendékét kikísérte a berlini egye-
temre; itt sok időt töltött Diesterweg há-
zában, ki őt bizta meg egy ajánló levél-

lel, hogy az 1856. máj. 13—15. Gothá-
ban tartott német tanító-gyűlésen meg-
jelenjék. Majd nagyobb utazást tett nö-
vendékével Németország-, Dánia-. Hol-
landia* s Belgiumban, Párisban is töltve 
több napot; Svájczon keresztül tértek 
vissza hazájokba. A Kolozsvárt szerve-
zett ev. református theologiai facultás és 
tanítóképző igazgatójának megválasztat-
ván. 1856 őszén állását elfoglalta. 1858 
őszén a theologia visszaköltözött a nagy-
enyedi anyaintézethez; G. is részt vett a 
főiskola reconstructiójában és 1869 júliu-
sáig teljesítette igazgatói teendőit. Ekkor 
Eötvös József b. a közoktatási ügy szerve-
zése alkalmával meghívta a kézi könyvek 
kidolgozása ügyében kiküldött bizottságba 
s az oly fontos népiskolai olvasókönyvek 
szerkesztését is reá bizta ; egyszersmind 
Alsó-Fejér- és Kiiküllőmegyében első osz-
tályú tanfelügyelőnek kinevezte. Az ev. 
reformátusok által 1881. okt. 31-től nov. 
21-ig tartott zsinatra az erdélyi egyház-
kerület küldte ki. A nagy-enyedi ev. ref. 
egyház főgondnoka, Alsó-Fejérmegye tör-
vényhatósági s Nagy-Enyed város törvény-
hatósági bizottsági tagja volt. Meghalt 
1892. márcz. 6. Nagy-Enyeden. — A ko-
lozsvári nevelői kör jegyzőkönyvei, me-
lyeket ő irt, megjelentek a Brassai-féle 
Vasárnapi Újságban (1846—47). ugyan-
ekkor a Berde és Takács által szerkesz-
tett Természetbarátnak munkatársa volt 
ebben czikkei (1846. A július 29. föld-
rengés a középrajnai vidéken. Manna 
jégeső alakban és még valami. Még egy 
pár adat honunk ismeretéhez. Magassági 
mérések Erdélyben, Az aug. 14. földren-
gés Toscanában, ugyanez a Hetilapban); 
czikke a Délibáb naptárban (1857. Né-
hány szó a berlini egyetemről, tájékozá-
sul ide szándékozó hazámfiainak. Berlin, 
1856. máj. 10.) 1861-ben a Szervezeti 

: Javaslaton dolgozott. APaedagogiai Szem-
lében (1881) Visszaemlékezések életpá-
lyámra cz. emlékiratot közölt. — Mun-
kái : l. Isten hozzád Tóth Farkas sírja 
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felett; az erdélyi országgyűlési ifjúság 
nevében mondá Kolozsvárit, kilenczedik 
bó 21-kén 1846. Hely n. — 2. Csemegék 
olvasni még nem tudó gyermekek szá-
mára ; melyekkel a szülék-, testvérek-
és kisdedovóknak elbeszélés végett ked-
veskedik... Kolozsvár, 1848. (2. kiadás 
1854., 3. k. 1864. U. ott. Ism. Pesti Napló 
1855. 127. sz.) — 3 .Magyar olvasókönyv, 
elemi és reál (polgár-) tanodák, gymna-
siumok és magánnövendékek használa-
tára. Az oktatás és lélektan mai igényei 
szerint szigorúan korhoz alkalmazva. 1. 
folyam 1. kötet. Mindkét nemű elemi és 
néptanodák alsó. vagyis 1. és 2. osztályai-
nak. U. ott, 1848. (2. kiadás 1853., 3. k. 
1866. U. ott., 7. k. 1871.) 2. kötet. Mind-
két nemű elemi és nép tanodák felső, 
vagyis 3. és 4. osztályainak. U. ott, 1853. 
6. kiadás. U. ott, 1870. II. folyam. I. köt. 
Algvmnasiumok 1. és II. s a reál-tanodák 
megfelelő párhuzamos osztályainak. (2. 
tetemesen változtatott kiadás.) U. ott, 1859. 
(4. kiadás 1874. U. ott.) 2. kötet. A gym-
nasiumok III. és IV. osztályainak. U. ott, 
1867. (U. ott, 1877.) (Kovácsi Antallal 
együtt.) — 4. Szerveseti javaslat az er-
délyi ref. főtanodák rendezésére. U. ott, 
186J. — 5. Népiskolai olvasókönyv. A 
protest. népiskolák alsó osztályai számára. 
U. ott, 1865. — 6. Magyar olvasókönyv 
a népiskolák II. osztálya számára. Bpest, 
1876. (2. kiadás. U. ott, 1882.) — 7. Ugyanaz 
a III. oszt. szám. U. ott. 1876. (2. kiadás. 
U. ott. 1882.) — 8. Ugyanaz a IV. oszt? 
szám. U. ott, 1876. (4. kiadás. IJ. ott, 1882. 
Népiskolai Könyvtár IV.) — 9. Ugyanaz 
az V. és VI. oszt. szám. U. ott. 1876. 
(2. kiadás. U. ott, 1882. Népisk. K. V.) 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által koszorúzott pályamű. (A 8. 
és 9. sz. részt Lederer A. németre for-
dította. Bpest, 1882. Tótul megjelent a 
6. rész 1870-ben. 7. rész 188., 8. rész 
1884., 9. rész 1876. U. ott.) 

Néptanítók L a p j a 18C9. 276. 1. — >/. "Tiszt-
viseld 1881. 36. SZ. — Kis Áron, M . N é p i s k o -

lai Tanítás Története 192. 1. — Vasárnapi 
Újság 1881. 34. Sz. a r c z k . — Dömény József, 
Zsinati Emlékkönyy. Székesfehérvár, 1882. 
127. 1. — P. Szathmáry Károly, A g y u l a f e h é r -
vári-nagy-enyedi Bethlen-főiskola története. 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. — Köz-
érdek 1886. 51. sz. (Sebestyén Sándor.) — Pae-
dagogiai Plutarch. P o z s o n y , 1886. I . a r c z k . 
(Andrássy Jenő.) — Véré dg, Paedagogiai Kn-
cyclopaedia 301. 1. — Petrik Könyvészete és 
Bibliogr. — Matzenauer, Katalog Kniznice 
Spolku Sv. Adalberta. Nagyszombat, I888i 
44. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — 1892: 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 11. SZ. Kis-Küküllő 
11. SZ. Pesti Napló 67. SZ. e s t i k . Debrerzeni 
Protestáns Lap 12. SZ. Néptanítók I.apja 186. 1. 
ós gyászjelentés. 

Gáspár János Tóclor, orvosdoktor, az 
j amerikai Egyesült-Statusokban levő béke-
egyesület (Peace-union-society) egykori 
európai küldöttje. Budán a várban la-
kott. — Munkája: Ázsiában visssama-
radt magyarok testvéreink s atyánkfiai 
felkeresésében szervezendő expeditio ügyé-
ben történt emlékirat a pesti magyar tu-
dós társasághoz. Pest, 1859. 

Uj M. Mnzeum 1858. 372. — Petrik B i b l i o g r . 

Gáspár Jőssef, földmíves-iskolai igaz-
gató. szül. 1854. decz. 17. Mező-Paniton 
(Maros-Tordam.); 1864-ben a marosvá-
sárhelyi ev. református kollégiumba lé-
pett, hol a középiskolákat 1875-ig végezte. 
Az 1875—76. tanévet a budapesti mű-
egyetemen töltötte, honnét ösztöndíjjal 
a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tan-
intézetbe lépett, hol tanulmányait 1879-
ben bevégezte s ugyTanott mint tansegéd 
alkalmaztatott. 1881-ben kineveztetett 
ugyanott gazdasági segéddé; 1891. jan. 
15. a földmivelésügyi minisztérium Al-
gvógvra küldte ki, hol a nagy alapító 
Kuún Kocsárd gróf által az «Emke»-nek 
ajándékozott 2000 holdas birtokon elő-
készületet tett a földmíves iskola fölállí-
tására, mely intézet 1892. ápr. 4. meg-
nyittatván annak igazgatójául kinevez-
tetett. — Czikkei a kolozs-monostori m. 
kir. gazdasági tanintézet Évkönyvében 

I (1890. A gazdasági tanintézet jubászata^ 
Gyümölcs-méz, 1891. A gazdasági tan-
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intézet birtokán leggyakrabban előforduló 
fűnemű virágzó növények és pulyka-
tenyész), a budapesti Köztelek Barom-
fiak cz. mellékletében 1892—93-ban egy-
egy czikk. — Munkája: Baromfitenyész-
tés. Kolozsvár, 1891. (Az erdélyi gazda-
sági egylet könyvkiadó vállalatának XIII. 
füzete. IV. évfolyam 1. füzet.) — Szer-
kesztette s nagyobbrészt irta az algyógyi 
m. kir. állami gr. Kuún Kocsárd székely 
földmíves iskola E. M. K. E. alapítói 
Értesítőjét 1893-ban (Kolozsvár). 

Horváth Ignác* K ö n y v é s z e t e 1891. é s ö n -
életrajzi adatok. 

Gáspár Lajos ügyvéd, később kir. köz-
jegyző. Meghalt 1877. jún. 14. Kecske-
méten 61. évében. — Munkája: Polgári 
törvénykezési eljárás. A polgári törvény-
kezési rendtartást tárgyazó 1868. LIV. 
t.-cz.. az átmeneti intézkedések tárgyá-
ban kiadott és a birói ügyvitel tárgyá-
ban életbe léptetett rendeletek nyomán. 
Kecskemét. 1869. (Madarassy Lászlóval 
együtt.) — Szerkesztette a Balpárt cz. 
politikai hírlapot 1879. jan. 1 tői decz. 
28-ig Pécsett. 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Gáspár Terézia, szül. Szaller. — Mun-
kája: Der Wegweiser in Erziehung und 
Unterricht. Ein Hilfsbuch für alle Mütter, 
Lehrerinnen. Erzieherinnen und Lehr-
meister. I. Theil. Begreift den Zeitraum 
von der Geburt der Kinder beiderlei 
Geschlechtes an bis zum Alter von 10 
Jahren. Wien. 1856. 

Petrik B ib l iog r . 

Gáspárdy Géza (könyöki). ügyvéd, 
szül. 1837. jan. 12. Egerben Hevesmegyé-
ben; középiskoláit szülővárosában, a jo-
got a pesti egyetemen végezte 1856-ban 
és az akkoriban fennálló cs. kir. törvény-
széknél auscultánssá lett, 1858-ban a 
mezőkövesdi járásbírósághoz segédbiróvá 
neveztetett ki. Az októberi diploma meg-
jelenésekor disponibilitásba helyeztetett. 
1862 elején tarna-járási (Hevesm.) szolga-
bíróvá neveztetett ki, mely állásában 

1867 végéig maradt. Ezután gazdálkodni 
vezekényi birtokára vonult. 1870-ben 
Egerbe tért vissza, hol ügyvédi irodát 
nyitott. Meghalt 1891. decz. 26. Egerben. 
— Az Eger és Vidéke cz. lapnak alapítá-
sától (1884. márcz. 12.) haláláig munka-
társa volt és azt 1887. jan. 1-től 1890. 
jan. l-ig szerkesztette. 

Eger és Vidéke 1891. 52. SZ. 

Gasparich Kilit, szent Ferenczrendi-
szerzetes. szül. 1810-ben Czirkovlyánban 
Zalamegyében; 1827. okt. 23; lépett a 
rendbe; 1833-ban misés pappá szentelte-
tett föl. Hitszónok volt Szent-Antalban, 
azután Pesten és közben nevelősködött. 
Beszédeivel különösen a nép józan életére 
hatott. Az 1848—49. szabadságharczban 
szabadelvű beszédeivel lelkesítette a né-
pet. Meghalt 1853. szept. 3. Pozsonyban. 
— Czikkeket irt a Hírnökbe (1844. 88. 

j 89. sz. Még valami Kunossért stb). — 
Munkái: 1. Egyházi beszéd, melyet az 
elfelejthetlen kárt, nyomort, ínséget és 

| szomorúságot okozott 1838-diki árvíz 
elmultával a kesergő pestiekhez sz. 
György hó 1-én monda s hallgatói köz-
kívánatára a károsult szerencsétlenek se-
gedelmezésére ki is nyomata. Pest. 1838. 
— 2. Az út, igazság és élet, vagyis a 
megváltó szelid lelke szeretetben és igaz-
ságban, melyet több beszédekben hallga-
tóival ismertete. U. ott, 1839. — 3. Kor-
szerű szózat felsőkubinyi Meskó Gyurihoz 
és minden nemes magyar ifjúhoz. Az 
élet. hitvallás, tudomány, erény és haza-
fiúság ügyében. U. ott. 1840. — 4. Szózat 
a káromkodás ellen. U. ott. 1841. 

Toldi, B ib l iogr . (Tud . T á r 1840. XII . 479. 
1841. XII. 512. 51G. 1.) — A zsidók. Felvilágo-
sító értekezés a Gasparich Kilit úrtól, nyárelő 
7. a Csarnokban közlött hasonnevű czikk-
nek visszaigazításáúl. Irta Schwab Arszlán. 
Magyarul közlötte és előszóval s jegyzetek-
kel bővítette Bloch Móricz. Buda, 1840. — 
Farkas, Scriptores 101. I. — Petrik Bibi. 

Gasparides Vladár János, ág. ev. 
lelkész. - Munkái: 1. Básnirsky Sá-
dek. Beszterczebánya, 1846—49. (A költő 
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kertje) 3 füzet.) — 2. Swato-reci, w dorne 
pane. U. ott, 1848. (Szent beszédek az 
úr házában.) — 3. Hlas casu pfjhod-
ného: Katechismus!... U.ott. 1848.— 
4. Te Boze Chwálime! . . . U. ott, 1n50. 

Petrik B ib l iogr . I . IV. 

Gaspárik János, főreáliskolai tanár, 
szül. 1828. ápr. 16.; tanár volt 1862-től 
előbb Nagy-Kálióban. 1875-től fogva pedig 
Körmöczbányán, hol 1887. febr. 13. meg-
halt. — Programmértekezése: A sok bu-
kás okairól. (Nagy-Kállói főreáliskola 
Értesítője 1875.) 

Körmöczbányai főreáliskola Értesítője 1876. 
1886. és gjTászjelentés. 

Gáspárik Kázmér, váczi nagy-prépost 
és kanonok, szül. 1784. szept. 11. Pócs-
Megyeren Pestmegyében, hol atyja Esz-
terházy Kázmér gróf tiszttartója volt; 
iskoláit Korponán járta s 1801-ben a 
váczi papnevelőbe lépett. 1807. szept. 
20. misés pappá szenteltetett föl; előbb 
káplán volt s 1809-ben a püspöki udvarnál 
alkalmazták, hol 1812. titoknok, 1827 
elején kanonok és főesperes, később 
nagyprépost, püspöki helynök, a püspöki 
szentszék és zsinati vizsgálók elnöke lett. 
Meghalt 1863. márcz. 17. Váczon. — 
Munkája: Oratio inauguralis qua con-
salutavit Augustinum Roskoványi dum 
Episcopatum Vaciensem adiret. Pestini. 
1852. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1827. I . 19. SZ. — 
Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 91. 
— Vasárnapi Újság 1862. 37. SZ. a r c z k . — Hl. 
Sión 1863. I . 393. 1. (VaSS J ó z s e f . ) — Michalek 
.Manó, Egri érsekmegyei könyvtár Czim-

jegyzéke 409. 1. és gyászjelentés. 

Gasparóczky Ferencz, ev. ref. prédi-
kátor Görgőn Tornamegyében. — Mun-
kája: Örökkévalóság, avagy oly tizen-
három prédikácziók. melyekben a pokol 
szörnyűségét és a menyország gyönyörű-
ségét lerajzolta egy lelkipásztor. Kassa, 
1793. (Névtelenül. Ism. Novi Eccl. An-
nales 1793. Vol. I. Trim. III. 107. 1.) 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 200. 1. — 
Petrik Bibl iogr . I I I . 3. 

Gasparotti Hilarius, pálos szerzetes, 
horvátországi származású. 1752-ben lepog-
lavai hitszónok volt. — Munkája: Szen-
tek élete két kötetben horvátul, mely 
Gráczban nyomatott 1752 és 1755-ben. 

Hl. Könyv-Szemle 1878. 44. 1. (hol k é z i r a t i 
munkái is, összesen 9, föl vannak sorolva 
Vincze Gábortól, egy 1755-ben készült pálos 
könyvjegyzék után.) 

Gasparótzi János. pálos szerzetes, a 
ki több évig hitszónok volt Horvátország-
ban és horvát egyházi beszédeit 4-rétű 
négy kötetben Zágrábban sajtó alá adta. 

Horányi Memoria II. 4. 1. (Valószínűleg 
hibás értesülésen alapszik és egy ugyanaz 
lesz az elöbbenivel.) 

Gáspáry Ferencz. — Költeményei a 
Szépliteraturai Ajándékban (1822—23) 
jelentek meg; ezek egyike Az esztendő 
utolsó estéjén cz. és költeményei (1822— 
1823, ívrét 21 levél) censurai példánya 
a m. n. múzeumban van. 

Gasperi Antal, cs. és kir. őrmester és 
segédmunkás a 44. sz. kiegészítő-kerületi 
parancsnokságnál. — Munkája: Rang-
und Eintheilungs-Liste der Truppen-
Büchsenmacher der k. und k. Armee pro 
1893. Kaposvár, 1893. 

Gasser György, aljegyző Eperjes vá-
rosnál. — Tizenegy distichonból álló latin 
elegiája van a Weber János, Janus Bi-
ft'ons. Leutschoviae, 1662. cz. munka elő-
szava után. 

Gassitius György, bölcseleti doktor, 
berzeviczi származású, 1675. júl. 29-től 
Wittenbergában tanult és később is ott 
maradt. — Munkái: 1. Clypeus Veritatis. 
seu vindiciae narrationis historicae cap-
tivitatis papisticae. nec non ex eadem 
liberationis miraculosae M. Georgii Láni 
Rectoris olim Gymnasii Corponensis in 
Hungaria, observationibus theologico-his-
torico-criticis, quibus insertus est. Helle-
borus Subscriptionistarum, cujusdam ano-
nymi (Job. Sexti) oppositae a Biga juve-
num Hungáriáé M. Georgio Gassitio ef 
Christophoro Mazario. Hely n , 1677. — 
2. Bonorum operum imperfectio pecca-
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minosa ac immeritum praes. Deutsch-
mann. Vittebergae, 1678. — 3. M. G. 
Gassiiii hypotheses de cometis; praes. 
Mich. Walthero. U. ott. 1679. — Költe-
ménye: Daedalus redivivus. megjelent Ma-
zari Kristóf hasonló cz. munkájában. 

Horányi. M e m o r i a I I . 5. — Catalogus B i b l . 
Franc. Com. Széchényi I. 207. — Katona, 
História Critica XXXVI. 728. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 181. — Fakó, Mo-
numenta I. 3S. 1. — Figyelii XVIII. 63. 1. 
(Fabó.) 
Gassner János. Jézus-társasági áldozó-

pap, sziil. 1686. jún. 24. Nagy-Szeben-
ben ; 1703. okt. 9. lépett a rendbe ; 1716 -
1717-ben III. és IV. éves theologus volt 
Nagyszombatban, hol 1718-ban a rheto-
rikát tanította. Miután több évig hitszó-
nok volt. meghalt 1723. márcz. 21. a 
nagy-szebeni rendházban, melynek ala-
pítója s főnöke volt. Munkái: 1. Vindiciae 
Conceptus illibate B. V. Mariae. Tyrnaviae, 
1715. — 2. Magnus pacis Vinclex. seu 
Eugenius. U. ott. 1719. (Promotore Joanne 
Kazi ; ezért hibásan ennek tulajdonítják.) 

Catalogus F r . C o m . S z é c h é n y i 1. 573. 1. — 
Fejér, História Academiae 40. 1. (Nevét hibá-
san írja Gastnernek.) — Stoeger. Scriptores 
96. 1. — Sommervogel, B i b l i o g r a p h i e 1254. 

Gassur Sámuel. L. Gassur Sámuel. 
Gastinger Antal, Jézus-társasági ál-

dozópap, szül. 1675. máj. 5. Passauban ; 
16 éves korában lépett a rendbe. Miután 
Ausztriában és Magyarországon 1699-ben 
tanított és több évig hitszónok volt, meg-
halt 1756. szept. 16. Judenburgban. — 
Munkája : Exerciiia Parnassi Cassovien-
sis narratione poetica proposita. Bartfae, 
1714 

Katona X X X V I I I . 862. — Fejér, H i s t ó r i a 
Academiae 40. — Stoeger, Scriptores 96. — 
Sommervogel, B i b l i o g r a p h i e 1256. 

Gaszner Antal, győri kath. plébános, 
1803 után meghalt. — Munkája : As el-
hanyatlott és dűlőfélben való ssegények 
táplálása eránt behosott rendtartás uj 
életre hozásának próbája, melyet az 
Augusztái fő-káptalan rend szerént való 
Isten igéje hirdetőjének tiszt. Neümayr 

Ferencz úrnak jól kidolgozott intézete 
után a szegénységtől elnyomattatott em-
ber társainak hasznára kiadott, és a 
nemes szabad királyi Nagy Győr városa 
érdemes közönségének uj esztendei aján-
dékúl illendő tisztelettel bemutatott. Győr, 
1800. 

CalendariumDioeces. Jaurinensis 1803. 61. 1. 

Gászner Lajos, ügyvéd, a gyorsírás 
tanítója volt 1861—-62-ben a pesti bel-
városi főreáliskolában. — Czikkei a Jog-
tudományi Hetilapban (18(36. Az ingat-
lanok adásvevése, Észjogi elmélkedések) 
— Munkája: A gyorsirás rövid és ma-
gyar nyelvre alkalmazott tana. Pest, 1861. 
(2. kiadás U. ott. 1862.) 

h'apczy, Gyorsírás. Győr, 1876. 17. 36. — Jó-
zsef műegyetem t a n á r a i é s h a l l g a t ó i 1851- tö l 
1881-ig 12. 1. — Petrik Könyvészete. 

Gaszner Lőrincs, mérnök, kőszegi szár-
mazású volt és b. Patachich püspök által 
a nagyváradi akadémiában mértani taná-
rul is alkalmaztatott. Különösen kitün-
tette magát a Hydraulikában. Mint Bihar-
megye főmérnöke 1773-ban Szeghalom 
és Csökmő mellett ő alkotá az úgyneve-
zett ördögárki csatornát, és a kártékony 
Köles-ér vizének lecsapolása által mint-
egy harminczezer hold földet hozott szá-
razra. 1785-ben a Tisza, Maros, Körös 
és Berettyó körüli víztani munkákra is 
megbízatott és részben a térképet is el-
készíté. 1806-ban nemességet nyert. — 
Munkája: Ratiocinia super fluviis ex 
observationibus multorum annorum de-
ducta. Budae, 1803. — Kézirati munkája: 
Ratiocinia super lluviis et stagnis nocivis 
1809. ívrét 89 lap. a m. n. múzeum kéz-
irattárában. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 337-
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gaszner Tódor. L. Gasner Tódor. 
Gáthy Bálint, joggyíikornok. szül. 

1865. nov. 5. Beregszászon, polgári sze-
gény szülőktől, saját erejéből küzdötte 
föl magát és Debreczenben végezte közép-
iskoláit ; a jogot egy évig Kassán, háromig; 
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Budapesten hallgatta. 1892-ben joggva- I 
korlatra a békés-gyulai törvényszékhez 
ment. — Költeményei 1882-től a Bereg 
cz. lapban jelentek meg. 1892 tavaszán 
Verseny cz. vígjátékát adták elő Bereg-
szászon. Ujabban a békés-gyulai helyi 
lapoknak munkatársa, hol egy márczius 
15-re irt költeményével pályadíjat nyert. 

Vozári Gyula szives közlése. 

Gáti Gyösö, néptanító Budapesten. — 
Munkája : .4 hivatás áldozata. Történeti 
regény a magyar néptanítók jelenéből.. . 
1890. (Ism. Egyetértés 283. sz.) 

Gáti István, ev. ref. lelkész, szül. 
1749. ápr. 8. Mándon Szatmármegyében, 
hol atyja szintén ev. ref. lelkész volt; 
(a család 1764-ben kapta czímeres nemes 
levelét); tanult Sályiban, 1759-től Sáros-
patakon. 1763-tól Losonczon; 1769. ápr. 
27.Debreczenben a felső osztályokba lépett; 
1772-ben Szatmáron tanító volt; 1774-ben 
külföldi akadémiákra indult; Bécsből 
visszaérkezvén, Tamásváralján papnak 
választották; innét 1778-ban Dabóczra, 
1779-ben Husztra, 1787. aug. 29. M.-Szi-
getre ment lelkésznek; 1798-ban egyház-
megyei jegyző s 1800-ban esperes lett. 
1803-ban a papi hivataláról lemondott, 
de azért megmaradt esperesnek. 1808-ban 
Szatmáron választották meg lelkésznek, 
hol tanár is volt. 1881-ben nyugdíjazta-
tott. Élete nagyobb része rideg özvegy-
ségben telt el; nejétől baleset fosztotta 
meg körülbelül 1795 táján; s azóta egész 
haláláig, hű cselédje Sarmasági Sára 
teljesítette háza körül a gazdasszony, 
majd a gondos ápolónő tisztét. Márama-
ros megye táblabírája is volt. Meghalt 
1843. febr. 17. Szatmárt. — Buzgó mun-
katársa volt egyházi hivatala mellett 
nemzeti irodalmunknak. A kor jobbjaival 
szövetkezve, egész lélekkel működött a 
mult század utófelének irodalmi mozgal-
mai közepett literatúránk úijáalkotásán. 
— A M. Hírmondóban (1782. 48. sz.) 
versei vannak, csupán a, i. o. u magán-
hangzókkal. — Munkái: 1. A magyar 

nyelvnek a magyar hazában való szük-
séges voltát tárgyazó hazafiúi elmélkedé-
sek. Bécs, 1790. (A M. Hírmondó írói 
Görög Demeter és Kerekes Sámuel által 
kitűzött jutalomkérdésekre irta s a Vedres 
István pályaművével együtt jelent meg. 
Ebben a nemzet haladását nyelvének 
virágzásával látták kapcsolatban s ennél-
fogva a magyar nyelvnek közérvényre 
emelését, terjesztését és művelését sür-
gették, a deák nyelvnek lehető mellőzé-
sét). — 2. Második Jósef a máramarosi 
éhségben. Melyben az 1785. esztendőben 
kezdődött és 1787. végeződött márama-
rosi éhségnek története megírásában a 
második nagy Jósef kegyelmességét há-
ládatosan emlegeti, az éhségből kiszaba-
díttatott vármegyének képében. Hely n., 
1792. (Költemény.) — 3. Természet his-
tóriája, melyet a gyenge elmék kedvekért 
készített. Hely n., 1792. — 4. A termé-
szet históriája, melyben az ásványoknak, 
plántáknak és állatoknak három világát 
azoknak meg-esmértető bélyegeivel, ter-
mészetekkel, hazájokkal. rendbeszedve 
és a gyenge elmékhez alkalmaztatva, mind 
együtt magyar nyelven legelőször bocsátja 
ki. Pozsony, 1795. (2. kiadás. U. ott, 
1798.) — 5. A stenographiá-nak I-ső 
könyve. A tachygrapbia vagy szapora 
irás módja, melyet, mint a pasigraphiá-
nak philosophica vagy universalis nyelv-
nek is első vonásait, közre bocsát zsenge-
képen. Pest, 1820. (2. kiadás. Bpest. 
1889. Steganographiája mellett. Ism. Er-
délyi Híradó 1888. 166. sz.) — 6. Elmél-
kedés a magyar dialectusról, lexiconról 
és helyesírásról. U, ott, 1821. (Jutalom 
feleletek a magyar nyelvről, a magyar 
nemzeti museum 1815. 1816. 1817. esz-
tendei kérdéseire. Kiadta Horvát István 
II. kötet 4.) — 7. Fontos beszéd tudo-
mánya vagy oratoria. Eredeti magyar 
munka. Készítette. . . ezennel pedig a 
magyar nemzet javára kiadattatott Gáti 
János által. S.-Patak, 1828. — 8. Fattyú 
megvilágosodás. .. . (Ezt a munkát nem 
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találtam irodalmunkban és czímét Vikár 
után közlöm.) — 9. Gáti István Ste-
ganographiája, kapcsolatban a modern 
stenographiával. Vikár Bélától. G. I. 
arczképével «Tacbygraphia vagy szapora 
irás módja» cz. munkája II. kiadásával 
-és 5 steganographiai táblával. Bpest, 
1889. (Arczk. és életrajzzal. Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből XIV. 
12. sz.) — Kézirati munkái: Aelianus 
taktikájának magyar fordítása, A magyar 
nyelv gyökérszavai. Legnagyobb terjedel-
mű ama része kéziratainak, mely a ste-
ganograpbiára (összevont irás), a pasi-
graphiára (egyetemes irás), meg az uni-
versalis nyelvre (volapük) vonatkozik; 
-ennek legelső fogalmazványa 1812-ből 
való s egy testes ívrét kötetre terjed; 
több vallási tárgyú, többnyire latinúl irt 
értekezése. A m. n. múzeumban levő 
kéziratai: A magyar nyelvnek elsősége 
(4rét 68 lap). A magyar nyelv és írás 
-elsősége az európai nyelvek felett 1820. 
(4rét 50 lap), Gáty István felelete a ma-
gyar museum által 1820-ban nov. 15-re 
tett ezen jutalom kérdésre: Mennyire lehet 
használni a külföldi hires tudósoktól 
rendbe szedett közönséges grammatikák-
nak újabb találmányit a magyar nyelvre 
nézve (4rét 70 lap); a deák nyelv belső 
alkotmányának a magyar nyelv belső 
alkotmányába való befolyásáról és annak 
mind hasznáról, mind ártalmáról 1823. 
máj. 13. (Pályamunka); Stenographia-
Tachygraphia-Pasigraphia Szatmár, 1820 
—21. (8rét 228 lap). Ugyanez 1824-ből 
a szerző jegyzeteivel és javításával (8rét 
150 lap), Feleletek a magyar Museum 
által 1820-ban tett ezen jutalomkérdésre: 
Mennyire lehet használni a külföldi hires 
tudósoktól rendbe szedett közönséges 
Grammatikáknak újabb találmányit a 
magyar nyelvre nézve (4rét 70 lap) és 
Tachigraphia (1820) a szatmári ev. ref. 
egyház levéltárában. Elmélkedése a kül-
földi grammatikák hasznokról a magyar 
nyelvre 1825. (ívrét 71 levél). — Arczképe i 

Országh Pál volt kántor és naturalista 
festő képe után fénynyomatban a 9. sz. 
munkája mellett. — Neve munkáinak 
czímlapján Gáti-nak van irva; azonban 
a gyűjteményemben levő eredeti névalá-
írása: Gáty. 

M. Hirmond,, 1782. 19. 20. SZ. 1793. I I . 910. 1 
— Katona, História Critica XLI. 583. 1. — 
Protestáns Egyh. és Iskolai lap 1843. 251. — 
Thewrewk József, M a g y a r o k Szü le t é snap j a i 
37. — Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g Csa l áda i I V v 

338. — Danielik, M . í r ó k I I . 92. — Sárospataki 
Füzetek 1860. 236. — Toldy M . K ö l t é s z e t T ö r -
ténete 392. és M. Nemzeti Irodalomtörténete 
151. 269. — Egyetemes W. Encyclopaedia V I I I . 
586. (Vas József.) — Kiss Kálmán, Szatmári 
ref. egyház története 350. 1. — Bartók, Szat-
már-Nemeti történetei 143. 1. — Uj >/. Athe-
nás 147. — Ballagi Géza, P o l i t i k a i I r o d a l -
munk 576. — Beöthy Zsolt. Szépprózai elbe-
szélés I I . 67. — Petrik B ib l iog r . — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e I I I . 454. 1. — M. Könyv-
szemle 1893. 310. 1. és Bakóezi János szives 
közlése. 

Gáty István (sámsoni) mérnök, a m. 
tudom, akadémia levelező tagja, előbbi-
nek fia, szül. 1780. jún. Huszton Mára-
marosmegyében, hol atyja ev. ref. lelkész 
volt; alsóbb iskoláit M.-Szigeten végezte, 
honnan 1794-ben Debreczenbe ment, hol 
tanulmányait folytatta 1800-ig. Ezután 
az ev. ref. főiskolák szokása szerint há-
rom évet rektórián (iskolatanítókép) töl-
tött Ó-Szőnyön (Komáromm.). A mathe-
matikában, földleírásban, rajzolásban, ze-
nében már gyermekkorában kitűnő volt. 
1803-ban a pesti kir. egyetembe lépett 
és ott mind a mérnöki, mind a jogi tan-
folyamot bevégezvén kir. táblai jegyző-
nek esküdött föl. 1808-ban a gróf Eszter-
házy pápai uradalmában rendes mérnök 
lett. E minőségben a gazdaságban és 
erdőszetben is kiképezte magát. Itt érté-
kes szolgálatokat tett az uradalomnak 
a vizek szabályozása s a mocsarak kiszá-
rítása körűi. Terveket készített 1830-ban, 
mint küldöttségi mérnök, a Rába, Rábcza 
és Marczal folyók szabályozásáról, me-
lyek el is fogadtattak. Ugyanazon évben 
a gróf ,Eszterházy-féle tatai uradalomba 
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tétetett át, a hol a főerdőmesteri hivatal 
is reá ruháztatott. Fáy Andrással együtt 
dolgozott a pesti hazai első takarékpénz-
tár tervezetén és felállításán; Fényes 
Elekkel pedig egy életbiztosítási intézet 
előtervezetén. 1885-ben a tatai s gesztesi 
uradalmak főmérnöke lett. G. e foglal-
kozása közben az előző mérnöki gya-
korlaton nevezetes könnyítést és javí-
tásttett; a szokott Praetorius-mérőasztal 
helyett, az általa feltalált «szegtükrök» 
használatát vette gyakorlatba. Ezeket 
1835-ben a Jelenkorban ismertette (Föld-
mérési legújabb rend s Műszer felfede-
zés sat.); de darázsfészekbe nyúlt; töb-
ben mérnöktársai közül keményen kikel-
tek ellene s az e feletti vita a Társal-
kodóban két évig folyt. 1836-ban mal-
mok építésével foglalkozván, irta: Fel-
fedezések a lisztőrlés és a malomépítés 
dolgában cz. munkáját, mely azonban 
az akadémiai bírálók részéről erős ellen-
zésre talált. A magyar tudom, akadémia 
1836. szept. 10. levelező tagjává, a m. 
gazdasági egyesület 1848. jún. 2. az erdő-
szeti szakosztály elnökévé választotta 
meg. Meghalt 1859. szept. 24-én Tatán 
(Komáromm.). — Czikkei a Tudományos 
Gyűjteményben (1820. XII. Az erdők régi 
s mostani állapotjárói, pusztulása okai-
ról és hogy miképen lehetne különösen 
a községek és magános személyek közös 
erdei pusztulásainak elejét venni. 1822. 
V. Hydraulikai értekezések, 1823. VII. A 
Kabolya-Pólyánai savanyúvíz, 1831. III. 
Erdőmívelési értekezés. X. Szatmárvi-
déki szavak. 1832. I. A malmokról, II. 
A képírás történetei, Az urbariális legelők 
kiadása, erdei tekintetből, 1833. III. VI. A 
régi magyar mértékek esmerete. X. Szat-
márvidéki szavak. 1834. I. Ki a literátor?), 
a Mezei Gazdában (1831. Erdőmívelési ér-
tekezés. Az urbarialis legelők kiadása ügyé-
ben, 1832. Birkausztató. A gazdasági földek 
elosztásának tudománya, A téli etetés és 
almozás tudománya, Közép és conformis 
termés, A föld termékenységének tudo-

mánya;, az Ismertetőben (1838. Fenék-
zúgók, mentőszer a kimosások ellenr 

Dézmás földekben a nagyobb termés le-
hetetlen. A természetben vett dézsma a 
bővebb kereskedést lehetetlenné teszi, A 
dézsmák galvibái a mezei gazdaságban, 
A természetben vett dézsmának megszá-
molható kárai. 1839. A dézsmák kiadá-
sának legbiztosabb módja, 1840. Adós-
ságok tőzsér-útoni törlesztésének jogszerű 
rendszere. Távmércső vagy a földmérői 
hoszszak láncz nélkül, dioptrikai úton 
pontosabb meghatározásának rendszere, 
egy rajzzal. 1841. Földmérés és az úrbéri 
kiosztásban gyakorlott balfogásoknak a 
birtokosokra háramló kárai), az Athe-
naeumban (1838. A táv- és látcsők tör-
ténete). a Társalkodóban (1840. Az erdő-
ségek jövendője az úrbéri törvények után. 
1841. Földmérés s az úrbéri kiosztásban 
gyakorlott balfogásoknak a birtokosra 
háramló kárai, 1842. Egy rococo mérnöki 
kívánat iránt az úrbéri földek elosztása 
dolgában, 1846. Észrevételek a magyar 
gazdasági egyesület erdőszeti szakosztálya 
nézetei s javaslatára a magyarországi 
erdők fentartása iránt), a M. Gazdában 
(1842. Hazai erdőszetünk múltja, jelene 
és jövendője, 1846. Észrevételek a M. G. 
E. erdőszeti szakosztályának javallatára. 
1847. A földnek osztályozása termésbecsű 
szerint), a Jelenkorban (1843—43.), Heti-
lapban (1846. Az ápoló intézetek. 1847.), 
a Gazdasági Lapokban (1850. Tagosított 
birtok gazdasági rendszerének és hasznai-
nak előleges felvetése, Gazdasági gépek 
szüksége és az úrbéri váltság); könyv-
ismertetései a Figyelmezőben (1840.) stb. 
— Munkái: 1. A kótdból való klavirozds 
mestersége, melyet készített az abban 
gyönyörködök kedvéért. Buda. 1802. (Mely 
magyar nyelven legelső ilynemű könyv-
volt. Többen e munka szerzőjének hibá-
san atyját tartják, jóllehet az Élőbeszéd-
ben ezt első munkájának irja). — 2. 
Földmérési legújabb rend- s műszer-
fölfedezés és ajánlkozás tökéletes mérés 
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és örökös térképek iránt. Hely n., 1835. 
(Melléklet a Társalkodóhoz). — 3. Víz-
szabályozási eszméletek, különösebb te-
kintettel a Rába folyam rendezése s ha-
józhatóvá tételére. Pest. 1839. (Egy kőny. 
táblával. Különnyomat az Athenaeumból.) 
— 4. Gyakorlati földmérés tükrökkel. 

Becsleges iöldosztály és a távmércső. 
Pápa, 1845. — 5. Budapestnek árvíz 
ellen megóvásáról. Pest. 1845. (4 tábla 
rajzzal. Gróf Andrássy György jutalmaira 
érkezett pályairatok, az azokra tett véle-
ményekkel, valamint Gáty István és Gvőry 
Sándor e tárgybeli külön értekezéseikkel 
együtt). — Kézirati munkái: A polygono-
metria, földmérésre alkalmazva 1808., A 
földmívelési analysis, vagy a földbirtok 
lehető legnagyobb s jutalmasb használa-
tának tudománya 1828. (Egyes részei 
megjelentek az Angyalffy Mátyás Mezei 
Gazdájában). A pénznek természete, an-
nak a hitel által előállítható hatalma és 
a hitelbank. Tata. 1832. (ez utóbbit ki 
akarta adni a m. t. akadémia, de a 
censura ellenezte kinyomatását; egyes 
részei az Ismertetőben (1840.) jelentek 
meg). Erdészet a haza jelen szükségeihez 
alkalmazva 1841., 3 kötet. 

Ujabhkori Ismeretek Tára I I I . 593. — Ferenczy 
é s Danteiik M . I r ó k I . 152. — .1/. '/'. Akadémiai 
Almanach 1863. 299. — Egyetemes M. Encyclo-
paedia VIII . 586. 1. (Vas Józse f . ) — Szinnyei 
Könyvészete. — Figyeli XIII. 107. 1. — Gal-
góczy Károly, Az országos in. gazdasági egye-
sület Emlékkönyve IV. 148.. — Petrik Bib-
liogr. 

Gáthy János. — Munkája: Turandot. 
Tragi-comoedia 5 felv. Gozzi után Schil-
ler műve. magyarra ford. kötött beszéd-
ben. Buda, 1835. (Külföldi játékszín; 
kiadta a m. tudós társaság IX. Először 
adatott 1836. ápr. 17. Debreczenben. Ism. 
Honművész 48. sz.) 

Petrik B ib l iogr . 

Gattus János. egyetemi tanár, később 
püspök (fráter Johannes, doctor decreto-
rum et magister sacrae theologiae), ki a 
XV. század második felében a theologiá-

ban, mathematikában, astronomiában, 
philosophiában. valamint akánoni s római 
jogban való alapos ismeretei által nagy 
hírre tett szert és egy ideig Esztergomban 
Vitéz udvaránál tartózkodott, hol egyszer 
Mátyás király tudományos vitában fénye-
sen legyőzte őt. 1469 előtt (Toldy Nem-
zeti írod. Tört. II. szerint) a pozsonyi 
egyetem tanára volt. 1469-ben vagy 1471-
ben lett-e Siciliában apáttá, nem egészen 
bizonyos, de 1472. június 1. cefalúi 
püspökké neveztetett ki; 1474-ben mint 
II. Ferdinand siciliai király követe IV. 
Sixtus pápához ment. Meghalt 1484-ben. 

Ábel Jenő, Egyetemeink a középkorban. 
Bpest, 1881. 31. 36. 82. 1. 

Gaudi György, ugróczi származású, 
theologiai tanuló volt 1648. máj. 23-tól 
Vittenbergában. — Munkája: Pentasquae-
stionum ethicarum, praes. M. Chris-
toph. Bilefeldio, Vittebergae, 1652. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 126. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungar. 139. I. — Uj .)/. Athé-
nás 549. (Itt hibás az 1552. évszám.) 

Gaudi Vilmos Károly, gyógyszerész. 
G. Honorius, a brassói tanács titkárának 
fia, szül. 1816. nov. 30. Brassóban; a 
gymnasiumot szülővárosában végezte ; 
1836-ban gyógyszerészi oklevelet nyert 
és Oláhországban a panteleémoni kórházi 
gyógyszertárban nyert alkalmazást; 1860-
ban annak intendánsa, 1864-ben a buka-
resti Koltzai gyógyszertár igazgatója lett. 
hol 1866. jan. 26. meghalt. — Munkája: 
Pharmaceutisch-chemische Abhandlung 
über das Morphin (Morphium) und die 
Weinsteinsäuere (Acid. tartaricum.) Pest, 
1836. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 1. 1. I I I . 
575. 1. — Gusbeck, Zur Geschichte der Sani-
täts-Verhältnisse in Kronstadt 140. 1. 

Gaul Károly, gépészmérnök és ipar-
iskolai tanár, szül. 1854. nov. 28 Gra-
bóezon Tolnamegyében; az elemi isko-
lákat Szegeden, a reáliskola alsó osztá-
lyait Nagy-Kikindán, a felsőbbeket Bu-
dán, a műegyetem gépészmérnöki szak-
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osztályát pedig Budapesten 1879-ben vé-
gezte. Midőn a gépészmérnöki oklevelet 
megszerezte volt, 14 hónapig idehaza a 
különböző faipari ágak gyakorlati elsa-
játításával foglalkozott. 1881 elején ál-
lami ösztöndíjjal külföldre ment és Ausz-
triában. Németországban, Francziaország-
ban és Belgiumban a faipar és az ipari 
szakoktatás tüzetesb tanulmányozásával 
foglalkozott. 1883. júl. haza kerülvén, a 
vallás- és közoktatási miniszter a buda-
pesti állami ipariskolához szaktanárnak 
nevezte ki, hol azóta működik. Ugyan-
azon évben megbízta őt a miniszter a 
technológiai iparmúzeumnál szervezett 
ipari rajztanfolyam faipari osztályának 
vezetésével, 1893 óta pedig a m. kir. 
Józsefműegyetemen mint magántanár elő-
adásokat tart. 1884-ben a kereskedelmi 
minisztérium kiküldte Bulgáriába, hogy 
ezen ország közgazdasági viszonyait ta-
nulmányozza; 1885 tavaszán ismét Bul-
gáriába ment és az 1885. országos ki-
állítás számára a bolgár osztály azon 
kiállítási tárgyait vásárolta meg, melyek 
Bulgáriában beviteli czikkeket képeznek. 
1890 óta a m. kir. technológiai ipar-
múzeumnál. szakvélemények, szaktaná-
csok adására s műszaki vizsgálatokra 
szervezett intézménynél, a faipari ügyek-
kel megbízott szakember. — Czikkei a 
Közgazdasági Értesítőben (1883—84. érte-
kezések a faipar és faipari tanműhelyek 
ügyében), a Nemzet közgazdasági rova-
tában (1884. A cseh- és szász Érczhegy-
ség fa-háziiparáról), a Keleti Károly, A 
Balkán-félsziget némely országai és tarto-
mányainak közgazdasági viszonyai cz. 
művében (Bpest. 1885. a Bulgáriáról 
szóló czikknek, az iparra s egyéb köz-
gazdasági viszonyokra vonatkozó része, 
mint az általa beterjesztett hivatalos ta-
nulmányi jelentésnek kivonata), az Ipar-
és Kereskedelmi Közlönyben (1887. Ma-
gyarország faiparának nyersanyagairól, 
A kettős ablakokról), az Építő Iparban 
(1889. A bútor- és épületasztalosság az 

1889. párisi nemzetközi kiállításon, 1893. 
Az asztalosműhelyek berendezése. 1894. 
A funérozásról), a Technológiai Lapok-
ban (1889. Néhány szó bútoriparunkról. 
Az enyv és enyvezés, Az ebédlő beren-
dezése, Hintakocsik szerkesztéséről, A 
párisi világkiállításról. 1890. A faipar a 
bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon, 
A fát megmunkáló gépek a bécsi gazd. 
és erd. kiállításon. 1892. A fűrészek éle-
sítéséről és kezeléséről, 1894. A famosaik 
gyártása, Az intarso gyártása), az Erdé-
szeti Lapokban (1890. Ujabb szárító be-
rendezésről. 1893. A bükkfának egy ujabb 
értékesítési eljárásáról. A fának, boríték-
fára (funér) való értékesítése), a Mérnök-
és Építész-Egylet Közlönyében (1893. A 
bükkfa műszaki alkalmazásáról. Észre-
vételek M. M.-nek a hídépítési vasfajok 
szilárdsági viszonyai stb. cz. czikksoro-
zatára, 1894. A nagy körút burkolatának 
kérdéséhez, A gőzölésnek befolyása a 
bükkfa műszaki tulajdonságaira); a ber-
lini Centrablatt für Wagenbauban (szak-
czikkek) és a Pallas nagy Lexikonában 
a faiparra vonatkozó czikkek, — Mun-
kái : 1. Járómüvek. Bpest, 1885. (Hivata-
los jelentés a budapesti 1885. orsz. ki-
állításról IV. 2. füzet.) — 2. A faipari 
technologia elemei a faipari kötések és 
kikészítési módok kivételével. Bpest, 1888. 
(Kőnyomat 4rét 176 lap ábrákkal.) — 3. 
As iskolapadok ügyének mai állapota. 
U. ott, 1889. (Különnyomat az Építő 
Iparból.) — 4. Ókori kocsi helyreállí-
tása a somodori sirlelet alapján. U. ott, 
1889. (Különny. az Arch. Értesítőből és 
németül a berlini Archiv für Post- und 
Telegraphie-ban.) — 5. Ókori kocsik 
helyreállítása. U. ott, 1890. (Különny. 
az Arch. Ért.-ből.) 

Önéletrajzi adatok. 

Gauss Viktor, hírlapíró, szül. 1858. 
jul. 27. Nagyváradon, hol atyja, ki ős-
nemes fiumei patrícius családból szár-
mazott, akkor hivatalnok volt és a ki-
egyezés előtt, mivel nem tanulta meg a 



1051 Gauzer—Gavora 1052 

magyar nyelvet, visszatért Fiúméba. G. V. 
olt végezte 1879-ben az olasz középiskolát; 
gyermekkori emlékei azonban visszavon-
zották őt a magyar hazába s a bölcsele-
tet 1883-ban a bpesti egyetemen végezte. 
Azután a fiumei leányiskolánál 1883—84-
ben tanár volt és a tengeri faunát s flórát 
tanulmányozta. Anyja költői lelkét örö-
kölvén, folyton az irodalmi pályára kí-
vánkozott és szorgalmasan tanulmányozta 
az olasz klasszikusokat; e mellett a 
magyar nyelvet igyekezett elsajátítani, 
hogy mint magyar iró működhessék. 1879 
óta beszéli a magyar nyelvet. 1884-ben 
került ismét Budapestre s a Pesti Hirlap 
szerkesztőségében kezdte írói pályáját. 
Ez idő alatt sokat irt olaszul, ismertetve 
az itteni társadalmi s kulturális viszo-
nyokat, jelesebb költőinkből is fordított 
költeményeket, melyek szintén az olasz-
országi lapokban jelentek meg. Jelenleg 
kizárólag az olasz nyelvvel és irodalom-
mal foglalkozik. 1886 óta m. kir. pénzügy-
minisztériumi számtiszt. — Czikkei a Ter-
mészettud. Közlönyben (1884—85. A Quar-
nero flórája és A tenger éjjeli fénylése). 
Olaszból fordított beszélyei s eredeti czikkei 
a következő lapokban jelentek meg : Fő-
városi Lapok, Pesti Hirlap, M. Hirlap. 
Hét, Budapest, M. Géniusz, Ország-Világ, 
Az én Újságom és Otthon ; a Singer és 
Wolfner által kiadott M. Decameron 
külföldi novelláinak csaknem fele részét 
fordította s a M. Szalon (1894. ápril) 
olasz füzetének összeállítását és fordítá-
sát kizárólag maga eszközölte. Olaszból 
fordított regényei a Budapestben (1890— 
91. Rovetta. Mater Dolorosa és Mon-
tegu; Verga Giovanni, Éva; Cordelia, 
Ellenállhatatlan) erő; a M. Hírlapban 
(1892: Contessa Lara. A komédiásné 
(L'inamorata); Verga Giovanni, Hogyan, 
mikor és miért? 1894: Serao Matild, 
Bűn és büntetés, Castigo). — A Singer és 
Wolfner Egyetemes Regénytárában : Tar 
chetti Hugo, A szív küzdelmei. Bpest, 
1890. — Mercedes. Noemi (sajtó alatt.) 

— Kéziratban : Olasz-magyar teljes szótár 
és az Ujabbkori olasz irodalom. 

Önéletrajzi adatok. 

Gauzer János, kath. plébános, szül. 
1823. febr. 15. Tolnán ; miséspappá 1846-
ban szenteltetett föl; azután Baján és 
1855-től Pécsett gymnasiumi tanár volt; 
1862-től bonyhádi plébános és alesperes ; 
1872. okt. 1-től mező-kövesdi lelkész. 
1888 óta mária-kéméndi plébános. — 
Programmértekezései a pécsi r. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1856. Ist der 
Vortrag der griechischen Sprache und 
Klassiker in den Gymnasien überflüssig ? 
1858. Was sollte der vierfache gramma-
tikalische Unterricht in den Gymnasien 
Ungarns beobachten, damit er den Schüler 
nicht verwirre und erdrücke ?) — Mun-
kája : Egyházi emlékbeszéd, melyet a 
mohácsi vész évforduló napján Mohácson 
mondott. Pécs, 1860. 

Brüsztle, Kecensio III. 316. —Petrik Köny-
vészete 103. 1. (Neve hibásan van Ganzer-
nek irva.) — Schematismus Quinque-Eeclesi-
ensis 1889. 137. 1. — M. Sión 1S92. 620. 1. 

Gávay Sándor. — Munkája: A hon-
áruló, vagy lehet-e Görgeit rehabilitálni ? 
Kiadja az «Ébredjünk» kiadó-hivatala. 
Nyíregyháza. 1884. 

Kiszlingsteín Könyvészete. 

Gave Keresztély Gottlieb. — Munkája: 
Ad exequias Samuelis Maithány condam 
Baziniensis senatoris. . . . Posonii, (1754. 
Költemény a bpesti egyetemi könyvtárban.) 

Gavlovics Hugolin, szent Ferenczrendi 
áldozópap, 1725—26-ban Zsolnán járt 
iskolába. Meghalt 1787-ben Pruszkán. 
Trencsénmegyében. — Munkája: Wa-
laska Skola Mrawow Stodola. To gest: 
Pastiri ze swatého Pisma. Nagyszombat, 
1830—31. Két kötet. (Egyházi beszédek. 
1755-ben irta Pruszkán és Resetka Mihály 
dupniczi káplán adta ki.) 

Slovenské Pohlady 18S8. 1. SZ. — Vlcek, D e -
jiny Literatury Slovenskej. — Petrik Bib-
liographiája. 

Gavora Gizela. tanítónő, szül. 1855. 
jan. 15. ; tanult Temesvárt és Budapes-
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ten; tanítónő volt Aradon, hol 1889. 
máj. 14. meghalt. — Az aradi elemi 
iskolák 1878. Értesítőjében a Hiúságról 
cz. értekezése van és az Alföld számára 
fordította a Josefin cz. történelmi rajzot. 
— Kéziratai közt van az 1886. Eötvös-
ünnepélyen elmondott beszéde. 

Horváth József szives közlése Rézbányá-
ról. 
Gávra Sándor, nyug. görög kel. rumén 

néptanítóképző-intézeti igazgató, született 
1797. decz. 18. Nagyváradon; tanulmá-
nyait szülőhelyén végezte; azután egy 
ideig megyei irnok volt. 1821-ben az 
aradi rumén tanítóképzőhöz tanárnak, 
később igazgatónak neveztetett ki. E minő-
ségben fél századnál tovább működött, 
mígnem Metianu János püspök a tanító-
képzőnek újjá szervezését is gondosko-
dása tárgyává tévén és az egyházmegyei 
zsinat határozatai által támogattatva, azt 
a papnöveldével egy igazgatóság alá he-
lyezte és új tanerőkkel látta el. Gavrát 
pedig nyugdíjban részesítette. 1868. már-
czius 23. a Ferencz Józsefrend lovag-
keresztjét kapta. Meghalt 1884. novem-
ber 4-én Aradon. — Munkája: Sin-
oai sí Samuil Klain in cámpi Elisului 
§i intre altii un nemernic dela Arad. 
O dramä mito-literalä in 5 acturi. Brassó, 
1843. — Van tőle egy az erdélyi rumén 
egyházra vonatkozó történeti töredék; 
egy társalgó szótárt is akart kiadni, de 
ez kéziratban maradt. 

lakatos, Arad Története III. 54. — Gross, 
Kronstädter Drucke 104. 1. és gyászjelentés. 
Gavrilovics Bogdán, bölcseleti doktor, 

szül. 1862-ben Újvidéken, a budapesti 
egyetem hallgatója volt és 1887-ben nyert 
bölcseletdoktori oklevelet. — Munkája: 
Az egyértékű análytikus függvények 
előállításairól. Tudori értekezés. Bpest, 
1886. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 1886. 

Gavrilovski Börne. — Munkája: Sar-
lót Kordéi Újvidék, 1851. (Szomorú-
játék.) 

Movakovics Bibliographiája. 

Gazaffy Anakletus, szent Ferenczrendi 
szerzetes, szül. 1736-ban Székelyfalun 
(Szekula) Pozsonymegyében; 17ö7-ben 
lépett a rendbe; 1761-ben miséspappá 
szenteltetett föl. Több évig theologiai lec-
tor volt; azután hitszónok, végre a szán-
tódi plébánia administrátora. hol 1792. 
nov. 11. meghalt. — Munkája: Disser-
tatio Liturgica. Pesti ni. 1783. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi. — Far-
kas, Scriptores 89. — Pauer, História Dioce-
sis Alba-Regalensis 1877. 494. 1. 

Gazda Antal Adalbert, szent Ferencz-
rendi szerzetes a Salvatoriana provinciá-
ból Alsó-Kubinban (mások szerint Felső-
Kubinban). Meghalt 1816. július 16. — 
Munkái : 1. Fructus maturi t. j. Zralé 
ovoce slowa bozjko. Nagyszombat, 1796. 
Két kötet. (A szent ige érett gyümölcse.) — 
2. Eposfestivo patrium honorem pro decore 
contestans . . . pro prima sua sede dnum 
Petrum e comitibus Révai de Reva, 
inclit. comitatuum Thurocziensis perpe-
tuum Arvensis supremum comitem... 
Tyrnaviae, 1796. — 3. Hortus florum t. j. 

1 Zahrada kevetná. U. ott, 1798. Két kötet. 
(Virágos kert.) — 4. Dwanástero kazanu. 
Szakolcza, 1798. (Tizenkét egyházi be-
széd.) — 5. Bolestné Hasowánj pre nás 
trpíciho Krista Pana. Nagyszombat, 
1799—1801. Két kötet. (Az érettünk szen-

j vedő Krisztus urunk fájdalmas panaszai.)" 
— 6. Septem dolores matris Christi dolo-

\ rosae Mariae. prius in sacris sermonibus 
quadragesimalibus lingua vernacula audi-
torio propositi, modo accedente versione 
latina.. .publicae luci editisunt. Cursus 1. 
et 2. U. ott, 1801. — 7. Sacra, et utilis 
peregrinatio libertini, quam idem diebus 
sacrae quadragesimae, in via crucis dolo-
rosa, et Christi vestigiis sacro sangvine 
manantibus signata, usque ad montem 
calvariae resolute, ac utiliter perfecit. 
Antea concionibus quadragesimalibus sla-
vonico idiomate dictis, nunc in latinum 
translatis per. . . adumbrata et proposita. 
U. ott, 1801. — 8. Extra-ordinariae 
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conciones. dum in diversis ecclesiis almae 
dioecesis Nittriensis tarn parochialibus. 
quam domesticis slavonico depraedicatae 
idiomate, quas dein in latinum translatas. 
ut in publicam lucem prodeant. praelo 
typothetico imprimendas extradedit. Sza-
kolc5:ae. 1801. — 9. Annus ecclesiasticus 
in se complectens festa mobilia, et im-
mobilia domini Sabaoth. quorum institu-
tiones, et mysteria cum doctrina morali 
e diversis sacrae scripturae, eloquis sensu 
sanctae matris ecclesiae. sanctorum pat-
rum, ac probatorum catholicorum scrip-
torum testimoniis excerptis, et depromtis 
in hoc opusculum collegit. Tyrnaviae, 
1805. 

Schaffarik, Geschichte der Slavischen 
Sprache und Literatur 393. 1. — Petrik Bib-
liogr. I. IV. — Vlüek, Dejiny Literatury Slo-
v e n s k e j 2G6. — Slovenské Pohlady 1888. 11. s z . 
— Kdejinam hat. kazat. literatury slov. 1890. 
3. 28. I. és dr. Czambel Samu szíves köz-
lése. 

Gazdagh György, a kolozsvári uni-
tárius kollégium candidátusa. — Kézirati 
munkája: Catechesis, seu religionis Chris-
tianae brevis institutio secundum Unita-
rios. Claudiopoli. 1717. (érét 333 lap a 
m. n. múzeumi kézirattárban.) 

Gazdgyik Methodius, szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1802-ben Rajeczen 
Trencsénmegyében; 1823-ban lépett a 
rendbe és 1828-ban szenteltetett föl. Se-
gédlelkész volt Szobon. 1835-ben Kon-
stantinápolyba ment hittérítőnek, hol 14 
évig működött. 1850-ben hazájába vissza-
tért és a tótmegyeri plébánián lelkész-
kedett Meghalt 1872. máj. 6. Nyitrán. 
— Konstantinápolyi tapasztalatait, más 
ethnographiai megjegyzésekkel leirta a 
Cyrill és Method cz. tót hírlapban. 

Farkas Scriptores 149. 1. 

Gazius Antal, orvosdoktor, cremonai 
olasz származású volt és a paduai egye-
temen hallgatta az orvosi tudományo-
kat. Miután Európa több tartományát 
bejárta s gyógyításaival híressé lett, Ma-
gyarországba is eljött. Itt különösen a 

főurak kegyét nyerte meg és több évig 
működött. Thurzó János szepesi gróf ma-
gával vitte Krakkóba, hol Zsigmond len-
gyel királyt veszélyes betegségéből kigyó-
gyította; azután a király rendes orvosa 
lett.; nagy tekintélyt szerzett Lengyelor-
szágban, hol 1528-ban történt haláláig 
maradt. — Munkái: 1. Florida Corona, 
quae ad sanitatis hominum conseruatio-
nem ac longaeuam vitám perducendam 
sunt pernecessaria, continens. Venetiis, 
1491. (Leyden, 1514. és 1539.) — 2. De 
vino et Cereuisia. tractatio. Cracouia, 
1539. (Augsburg, 1546. és Padua, 1549.) 
— 3. De Somno et Vigilia Libellus.. 
Basiliis, 1539,{Constant. Aphricaní Opera-
val együtt.) — 4. Aerarium Sanitatis. 
Augustae. 1546. (Padua. 1549.) — 5. 
Quo medicamentorum genere purga-
tiones fieri debeant. sive de Ratione 
euacuandi Libellus. Basiliae, 1541. (Al-
bucasa és Catalani munkáival is, u. ott, 
1565.). 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
pliia III. 110. 

Gazotto (Gasothus) Ágoston, domini-
kánus szerzetes és püspök; 1260 körül 
született; atyja, Trau városának taná-

S csosa. igen istenfélő ember volt, ki nagy 
befolyást gyakorolt jámborságával fiára ; 
anyja a hires Dragoslawo szláv előkelő csa-
ládból származott; G. már 17 vagy 18 
éves korában a dömések szerzetébe lépett. 
1286-tól kezdve Párisban folytatta tanul-
mányait, hol mindenben bámulatos elő-
haladást tanúsított. Visszatérve hazájába. 
Miklós bibornok mellé szegődött, kit VIII. 
Bonifác pápa Róbert Károly ügyének 
előmozdítására hazánkba küldött. Ekkor 
G. fényes rábeszélő tehetségével a dél-
szláv főurak közül igen sokat megnyert 
Károly részére, s így a pápai követnek 
nagy segítségére volt. E Miklós később 
IX. Benedek néven római pápának vá-
lasztatott meg és G. nagy érdemeiről is 
megemlékezvén, őt 1303. decz. 9. zágrábi 
püspökké tette. E méltóságában ismét az 

33. ív sajtó alá adatott 1894. április 19. 
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újonnan kiküldött pápai követhez csatla-
kozott és hatalmas beszédeivel a déli 
tartományok előkelőit Károly pártjának 
egészen megnyerte. De ellenségei nem 
nyugodtak. Látván végre, hogy egyházá-
nak jogait a hatalmaskodó főnemesekkel 
szemben meg nem védheti : püspökségé-
ről leköszönt és kérte a királytól és 
XXII. János pápától más püspökségre 
való áthelyeztetését. A pápa engedve 
végre a sok kérésnek, őt 1318-ban a 
lucerai egyház fejévé tette, hol 1323. 
aug. 3. meghalt. Kortársai róla mint kora 
legkitűnőbb szónokáról emlékeznek meg. 
— Tomcus boszniai püspök különösen 
két beszédét jegyzi föl: az első, melyet 
püspöki széke elfoglalásakor Zágrábban 
az összegyűlt papsághoz tartott; a má-
sodik , melyet a rákosi országgyűlé-
sen mondott Róbert Károly érdekében 
G. a világi szónoklatnak, mert mindkét 
szónoklatában politikai elveit fejtegette, 
az Árpádok alatt egyedüli, az Anjouk 
idejében pedig egyik legkiválóbb képvise-
lője. — Munkája: De duobus sermoni-
bus Augustini. Viennae, 1765. (Schier 
Xistus adta ki.) — Nevét Gazottinak is 
irják. 

Árvái Mihály, R e s L i t e r a r i a H u n g á r i á é . Cas-
soviae, 1735. 36. — Harits, Scriptorum exreerno 
Slavoniae... Collectio 1774. —Horányi, Memo-
ria II. 5. — Toldy, M. Nemzeti Irodalom Tör-
ténete. Pest, 1852. I. 158. — Reform 1875. 116. 
sz. (Fejérpataky i,.) — Figyelő III. 1877. 106. 
107. 1. — Fejérpataky László, I r o d a l m u n k a z 
Árpádok korában. Bpest, 1878. 30. 1. 

Gazsik Ferencs, Kassa város senátora. 
Munkája: Gongeries jovialium. Casso-
viae, 1818. 

Petrik B i b l i o g r . 

Gazsó István. L. Gaso István. 
Gazsur (Gassur) Sámuel, ág. ev. lel-

kész, ó-zólyomi származású; 1743. márcz. 
9-től a jenai egyetemen tanult, hol a 
latin társulat tagja vol; haza érkezvén, 
a selmeczbányai gymnasium rectora lett. 
Később sziráki, majd egyházas-maróthi 
lelkész lett, hol 1782-ban meghalt. — 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

Munkái: 1. Viro clariss. Joanni Fride-
rico Grunero soc. latinae quae Jenae 
floret sodali dignissimo difficiles ad Par-
nassum additus feliciter superatos obten-
tosque a. 1744. in academia salana ma-
gistri philosophiae bonores jussu et no-
mine soc. latinae gratulatur. Jenae. (Köl-
temény.) — 2. Viro spect. magn. ac 
perill. dno Georgio Radvánssky, tam-
quam eximium fidei insigniumque virtu-
tum praemium anno 1744 obtentam tes-
tandae pietatis et observantiae causa erga 
fautorem et patronum suum incomparabi-
lem mente clementissima gratulatur. Jenae. 
(Költemény.) — 3. Epistolagratulatoria 
ad virum Dei dn. Samuelem Hruscho-
witz verbi divini in coetu evangelicorum 
civitatis Neosoliensis praeconem prima-
rium posteaquam ad provinciám, sac-
ram superattendentis ecclesiarum aug. 
conf. in Hungáriáé Cis-Danubianae comi-
tatibus Soliensi. Neogradiensi, Barsiensi, 
Nagy- et Kis-Hontensi, Pesthiensi. . . 
communibus suffragiis sibi delatam pub-
lice solemniterque consecratus esset anno 
1744. U. ott. — 4. Oratio solemnis, qua 
v i r . . . Joannes Csernanszky.. . renun-
ciabatur super in tendens . . . . complexa 
dicta in templo Marothiensi. U. ott. 1779. 

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 61. 
— Petrik B ib l i og r , — Mokos, M a g y a r o r s z á g i 
tanulók a jenai egyetemen 53. 1. 

Gazur Mátyás, tanító, szül. 1588 körül 
Mossóczon Túróczmegyében; gyermek-
korában árván maradt; ekkor Lochmann 
Mátyás és Fabiani Tamás pártfogásába 
ajánlották, kik őt a legjobb tanítók gond-
viselése alá adták. Elvégezvén tanulását, 
Lochmann Mátyás kívánatára, de akarata 
ellenére, neczpáli tanítóvá lett; azonban, 
hogy mily elégületlen volt ezen állásával, 
tanúsítják Lochmann Jánoshoz 1615-ben 
irt sorai: Az árvái, liptói és turóczi ke-
nyértől óvakodjál, kedves atyámfia, mint 
a tűztől; városba, valami városba vágya-
kozzál velem együtt. Hozzá tevé még: 
A munka sok, a szívesség ritka vagy épen 

34 
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semmi, az ifjúság vásott. Onnan Illavára 
hivta Osztrosith István, kinek három fiát 
s több nemes családéit nevelte. Itt már 
elismeréssel találkozott, mert Osztrosith 
nemcsak szabad házat adott neki Illaván, 
hanem II. Ferdinándtól nemességet is 
eszközölt ki számára.— Munkái: 1. Enneas 
Diuersi generis Epithalamiorum solen-
nitati Nuptiarum Spectabilis ac Magni-
fici Domini Pauli Ostrosith De Ghile-
tinz,. . . Magnificam Et Selectissimam 
Dominam Evam Vifalusi Spectabilis ac 
Magnifici Qvondam Domini Francisci Zai 
Relictam in Matrimonium ducentis Die 
17. Januarij. Anno Sedeci-Centeno, Deno 
quater, atq. Noueno, A Gnato nato, Virgo 
Maria, tuo: artificiose ac sine omni eli-
sione Fabrefacta a Matthia Gazur. . . 
praetacti Domini Sponsi, ut et duorum 
caeterorum Dominorum eiusdem Fra-
trvm, quondam Praeceptore, nunc Serui-
tore. Trenczinii, 1649. — 2. Pia simul 
et exquisita Sanctissimvm Unius qui-
dem, Totius tarnen Generis Humani Sal-
vatoris Nomen Proprium unum, Nuncu-
pativa vero XCIX. concernens Medita-
tio: Quam Diuturno. et quidem pericu-
loso Morbo liberatus. Yotiqu. in eodem 
Archiatro Jesu facti reus, Elegiaco. Eli-
sionis ignaro, Carmine accurate lucu-
bravit: Atque.. . Universitati Domino-
rum Magnatum et Nobilium Inclyti Co-
mitatus Trenchiniensis: Pro s t rena . . . In 
luculentum Obedientiae decentis docu-
mentum. M. Gazur.. . Aetatis suae Anno 
LXIII.. . . U. ott. (1651.) (E költemény-
hez hexametert csatolt, melyet számta-
lanszor lehet a hexameter szabályainak 
sérelme nélkül összevissza forgatni. A 
hexameter ez.: Sol. ros, lex, spes, rex, 
lux, pax sis mihi Jesu.) — 3. A. A. A. 
Laclirymae Super Immaturum. piissi-
mum tamen Obitum... Domini Pavli 
Ostrozith De Ghvletincz... . Qvi Magno 
superstitum Dn. Fratrum, totiusque Fa-
miliae; magno Dominorum Magnatum & 
Nobilium magno Ecclesiarum & Schola-

rum; magno Rerumpub. Servitorum, Sub-
ditorumq. dolore contigit in Arce Illava 
Die XVII. Oct. An. M„ DC. LH. In Ho-
norem ac Gratitudinem Discipulo primum 
suo carissimo. tandem Nutritio liberalis-
simo restandam. Profusae ä . . . U. ott, 
1652. — 4. Delineatio insignium Ostro-
sithianorum et Gazurianorum. U. ott, 
1652. — 5. Colossi Hymenaei nomini 
& honori Admodum Reverendi.. . Viri 
Dn. M. Zachariae Kalinkii Antistitis Ecc-
lesiae Cassensis meritissimi. Sponsi: Nec 
non Generosae Virginis Helenae Mar-
sovvsky, Generosi. . . Domini Pauli Mar-
sovvsky, Filiae dilectae Sponsae, erecti 
ab Amicis & Vicinis Die 5. Februarij . . . 
U. ott. 1655. — 6. Epicedion in obitum 
Susannae Corvini. U. ott, 1655. — 7. 
Mnema Funereum Viri Reverendi Cla-
rissimi... Dn. M. Zachariae Kalinkii Ro-
zenbergensis, Ecclesiaste Cassensis Fi-
delissimi: Qui Post ardentes ad Thronum 
Gratiae ac Misericordiae Dei preces & 
suspiriaintima, exhaclacrymarum valle in 
laetissimum Coeli... placidissime trans-
latus e s t . . . U. ott, 1656. — Vannak más 
munkái is. melyeket Schmal hallgatás-
sal mellőzött. 

Horányi, M e m o r i a I I . 10. I . — N. Tudom. 
Értekező 1862. I . 346. — Fabá, M o n u m e n t a 
I . 22. 24. 1. ( S c h m a l . ) — Szabó Károly, R é g i 
M. K ö n y v t á r I I . — Slov. Pochlady 1887. 43. 1. 

Gärtner Henrik, bölcseleti doktor és 
magánhivatalnok, szül. 1864. febr. 25. 
Temesvárt; tanulmányait öt évig a bras-
sói ág. ev. gymnasiumban. háromig a 
lugosi kath. főgymnasiumban és ötig a 
budapesti egyetemen végezte. 1888-ban ta-
nári oklevelet nyert. 1887-től 1890-ig tanár 
volt a nagyváradi állami főreáliskolánál, 
1890. szept. —1891. febr. a beregszászi 
reáliskolánál; azóta magánhivatalnok Lo-
sonczon. 1888-ban tanulmányutat tett 
Párisban. 1892-ben bölcseleti doktora-
tust tett a budapesti egyetemen. — Prog-
rammértekezései a nagyváradi főreáliskola 
Értesítőjében (1888. Chateaubriand és mű-



1061 Gärtner 1062 

vei. 1890. A német polgári dráma ere-
dete.) ; vegyes hírlapi czikkek. — Mun-
kái: 1. Athalie. Tragédie par Jean Racine 
Magyarázta. . . Bpest, 1889. — 2. A pol-
gári dráma történetéből: Gellert. U. 
ott, 1892. (Bölcseletdoktori értekezés. Kü-
lönnyomat az Egyet. Philologiai Köz-
lönyből.) 

Önéletrajzi adatok. 

Gärtner Vilmos, egyetemi tanár, szül. 
1811. máj. 4. Reichenbergben Csehország-
ban ; theologiát tanult és mint világi pap 
a leitmeritzi egyházkerületben szentelte-
tett föl; később Bécsbe ment és ott az 
-egyetemnél ünnepi egyházi szónok és a 
katonai leány-nevelőintézetben Erdberg 
külvárosban hitoktató lett. 1852-ben ki-
neveztetett a pesti egyetemen a német 
nyelv és irodalom tanszékére, mely az 
1850—51 tanévben helyettes tanár által 
töltetett be, s okt. 12. tartotta beköszöntő-
jét. Az alkotmányos kormányzás kezde-
tén (1861) nyugdíjaztatott, és ekkor Po-
zsonyba vonult, hol 1875. augusztus 7. 
meghalt. — Munkái: 1. Mac Lalor oder 
muss es eine Kirche geben ? und welche ? 
Novelle. Leipzig, 1845. Két kötet. — 
2. Die Taktik der Kömlinge. aus anti-
Ronge'schen Schriften nachgewiesen. Dres-
den, 1845. — 3. Amadäus. Dramatisches 
Märchen in 5. Handlungen. Wien. 1845. 
— 4. Andreas Hofer. Trauerspiel in 5 
Aufzügen. Leipzig, 1845. — 5. Kaleidos-
kop. Novellen. Wien, 1845. — 6. Sim-
son. Tragödie in 5 Handlungen. U. ott, 
1849. — 7. Katholisches Kirhenthum 
behandelt in zwanzig Kirchenreden mit 
besonders kritischer Wahrnehmung des 

-sogenannten Deutschkatholizismus; nebst 
einem Anhange: Fresken aus dem Kreutz-
gange. U. ott. 1849. — 8. Was haben uns 
die versammelten Bischöfe gebracht ? 
ein freies ehrliches Wort. U. ott, 1851. 
Két füzet. — 9. Eröffnungsrede zu den 
Yorträgen für deutsche Sprache und Lite-
ratur-Wissenschaft an der k. k. Pesther Uni-
versität, geh. am 12. October 1852. Pesth, 

1852. — 10. Die Welt, angeschaut in ihren 
Gegensätzen : Geist und Natur. Zugleich 
eine kritische Entgegnung auf die moder-
nen Theorien vom «Geiste in der Natur». 
Ein Beitrag zur katholischen Wissenschaft. 
2. Auflage. Wien. 1852. — 11. Sammlung 
katholischer Lieder für die reifere Jugend. 
U. ott, 1852—54. Négy kötet. — 12. Te 
Deum laudamus. Grosses katholisches, 
geistliches Lieder-Buch auf Grund katho-
lischer Gesangbücher, Anthologien und 
literarischer Denkmäler aus allen christ-
lichen Zeiträumen gesammelt, geordnet, 
und versehen mit einer einleitenden, kriti-
schen Abhandlung über das kath. kirch-
liche Lied überhaupt, und über das 
deutsche insbesondere. U. ott, 1854—57. 
Három kötet. — 13. Die Begründung 
der österreichischen Herrschaft über Un-
garn. die Türkenzeit daselbst und der 
Befreiungskrieg. Ein Beitrag zur vater-
ländischen Geschichtskunde für Bürger 
und Bürgerssöhne, insbesondere für die 
Bildungsstufe der höheren Bürgerschule 
im österreichischen Kaiserthume. U. ott, 
1856.— 14. Kaiserlieder. Fest-und Denk-
blätter. Pesth, 1857. — 15. Die Krone 
aller Kronen! Ein Wort aus dem Her-
zen, Allerhöchst Ihren Majestäten bei 
Anlass des allergnädigsten Besuches in 
J. 1857. Dargebracht im Namen der k. k. 
Universität zu Pesth. Ofen, 1857. — 
16. Chuonrad, Prälat von Göttweih und 
das Nibelungenlied. Eine Beantwortung 
der Nibelungenfrage in künstlerischer und 
historischer Hinsicht. Wien und Pesth, 
1857. — 17. Beleuchtungen. Ein Nach-
wort zu meiner Nibelungenschrift und 
eine Antwort auf die Kritik des Herrn 
Joseph Diemer. U. ott, 1857. — 18. Des 
Himmels Kuss. Huldigungs-Klänge, Aller-
höchst Ihrer Majestät der. . . Kaiserin 
Elisabeth... im Namen Fürsterzbischöfl. 
Primatial-Capitels und des gesammten 
Clerus zu Gran im J. 1857. U. ott, 1857. 
— 19. Der Königs-Saal. Fest-Gedicht 
der k. k. Pesther Universität zur Feier 
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der durch. . . Kardinal-Fürst-Primas. Erz-
bischof von Gran. . . vollzogenen Wieder-
eröffnung d e r . . . Universitäts-Kirche im 
J. 1858. am 28. Dezember. U. ott, 1858. 
— 20. Aus der Wüste. Gedichte. Wien, 
1859. — Arczképe: kó'nyomat, rajzolta 
Nitschner József 1849-ben, nyomt. Höfe-
lich J. Bécsben, a 6. sz. munkája mellett. 

Wurzbach Bibliographisches Lexikon V. 
52. 1. — Petrik Bibliogr. ós gyászjelentés. 

Gebauer Simon, ág. ev. lelkész, szül. 
1757. szept. 1. Brassóban, hol a gymna-
siumot elvégezte, mire 1778. márcz. 19. Po-
zsonyba s innét szept. 1. Tübingába. 1781. 
aug. Carlsruheba (Baden), azután 1782. 
máj. Svájczba Aarauba ment. 1783. okt. 
23. Brassóba visszatért, hol nov. 1. segéd 
a VII. osztályban, 1785. ápr. 1. collega, 
1786. máj. lektor, 1790. febr. lelkész-
segéd, 1791. blumenaui, 1792. márton-
hegyi lelkész és 1793-ban városi lelkész 
lett; 1806. nov. 9. Feketehalomra hiva-
tott meg lelkésznek, hol 1828. nov. 9. 
meghalt. — Munkái: 1. Predigt über 
den ächten Bürgersinn, bei bedrängten 
Umständen des Vaterlandes, insonderheit 
an dem von Sr. Majestät dem Kaiser, 
unserm allergnädigstenLandesfürsten und 
Herrn, in Siebenbürgen verordneten Bet-
tage, gehalten in der evang. Pfarrkirche zu 
Kronstadt am 26. Oktober 1796. Hermann-
stadt. — 2. Lobrede auf die weiland 
hochwohlg. Frau Martha verw. v. Schobein 
geb. v. Closius, gehalten bei dem feier-
lichen Leichenbegängnisse derselben in 
der ev. Pfarrkirche in Kronstadt im J. 
1801. am 25. Nov. Kronstadt. (Schwarz 
Mihály egyházi beszédével együtt). 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 1. — 
Gross, Kronstädter Drucke 55. 1. 

Gebaur Izor (József), ciszterczita-rendi 
áldozópap és tanár, szül. 1839. jan. 29. 
Pécsett Baranyamegyében és ott végezte 
a gymnasium hat osztályát; 1855. szep-
tember 12. lépett a ciszterczita-rendbe. Az 
ujonczév letelte után Egerbe küldetett a 
VII. és VIII. osztály elvégzésére; a hit-

tudományokat Pesten és Bécsben végezte. 
1861-ben a székesfejérvári főgymnasium-
nál alkalmaztatott tanárnak, hol 18 évig 
szolgált, a magyar és német irodalmat 
tanította, mint rendkívüli tantárgyakat a 
franczia nyelvet, műéneket és gyorsírást 
is. 1862. júl. 16. misés pappá szenteltetett 
föl. 1866-ban tanári vizsgát tett Pesten. 
Midőn 1879-ben a zirczi apátság átvette 
az államtól a bajai főgymnasiumot, oda 
neveztetett ki igazgatónak. 1881—84-ig 
Tósok-Berenden (Veszprémm.) volt lelkész,. 
1884—88-ig a pécsi főgymnasium igaz-
gatója és házfőnök, 1889—93-ig alperjel, 
a VII. és VIII. osztályú magángymnasium-
nak. mely a rendi növendékek számára-
volt fölállítva, igazgatója, 1893. szept. óta 
pedig lelkész Herczegfalván Fejérmegyé-
ben. — Czikkei a Tanáregylet Közlönyé-
ben (VI. 1872—73. Könyvismertetések);, 
programmértekezéseiapécsi főgymnasium 
Értesítőjében (1886. Darwinizmus, 1887. 
Az erkölcsi nevelés alapja a szeretet, A 
volapük világnyelv ismertetése.) — Mun-
kái: 1. Német nyelvtan, középtanodák 
használatára. Pest, 1868. Gyakorlatokkal 
bővített kiadás. I. rész. Székesfehérvár, 
1872. 6. átdolg. kiadás. Német nyelvtan 
és olvasókönyv középtanodák használa-
tára cz. U. ott, 1878. II. rész. 5. átdolg. 
U. ott, 1879. . . .14. kiadás. — 2. Német 
olvasókönyv a gymnasiumok felső osztá-
lyai számára. Pest, 1868. (Ism. Tanügyi 
Füzetek, Heinrich G., 2. jav. kiadás. 
Bpest, 1876.) — 3. Volapük, Pécs. 18f-7. 
— 4. Világnyelv. (Volapük.) Schleyer 
J. M. rendszere szerint. U. ott, 1888. — 
5. Natamilags tel in Niegán. Ugyan-
ott, 1888. (Két világcsoda, áz aggteleki és 
dobsinai barlang ismertetése volapük 
nyelven.) — 6. Div belema Tátra. U. ott, 
1891. (Kölcsey, A. kárpáti kincstár cz. 
beszélye volapükre fordítva, szótárral). 
E két munka képekkel illusztrálva nagv 
feltűnést keltett nemcsak Európa, hanem 
Ázsia s Amerika világnyelv-egyleteiben;, 
a pécsi országos kiállításon a volapük 
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nyelven szerzett érdemeiért díszoklevelet 
nyert. — Több kisebb értekezése jelent 
meg a berlini Zi vol lölik cz. volapük 
újságban és a lipcsei, Unser Verkehr cz. 
lapban; az összehasonlító nyelvek magyar 
rovatának vezetője a Theun cz. elbeszé-
lésben. Ezen munkásságáért a München-
ben alapított volapük akadémiának tag-
jává választatott, a párisi, müncheni, 
konstanczi, bécsi és leitmericzi volapük-
egyesületek tiszteleti tagjává neveztetett 
ki. Volapük-nyelvtani eszmecseréket foly-
tatott írásban a chinai, orosz, olasz, fran-
czia. angol, német, éjszaki és déli Ame-
rika volapük-klubbjainak tagjaival. Kisebb 
alkalmi költeményeket is írt e világ-
nyelven. 

Zirczi cisterczi rend Névtára 1864. 1890. — 
Szöllösy Károly, S z e r z e t e s R e n d e k I . 122. — 
Tipray Könyvészete 1876. 1878. — Szabó Ot-
mar, zirczi könyvtárör szives közlése s ön-
életrajzi adatok. 
Gebb János, (geroltzhofeni), bölcselet-

•és orvosdoktor, Károlyfehérvár erősség 
orvosa. — Munkája: Medium praeser-
vans et curans corporis humani metuendo 
«ontagionis tempore periclitantis clara et 
succinta methodo expressum ac appro-
batum. Claudiopoli, 1746. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Gebé Andor, ifj., theologiai doktor, 

görög kath. lelkész és theologiai tanár 
G. András görög kath. lelkész és Doho-
vics Katalin (D. Vazul munkácsi főespe-
res és a m tudom, akadémia tagja leányá-
nak) fia, szül. 1855. nov. 15. Bubuliska 
községben Beregmegyében ; a gymnasiu-
mot Ungvárt végezte 1875-ben és aug. a 
munkács-egyházmegyei papnövendékek 
közé lépett. Az első évi theologiát Ung-
várt. a 2. évet Esztergomban a primási 
szemináriumban, a 3. és 4. évet pedig 
Budapesten az egyetemen végezte, hol 
az alapvető s ágazatos hittanból a dok-
tori szigorlatot letette. 1879. nov. 1-től 
1880. aug. l-ig Ungvárt a papnövelőben 
egyházmegyei levéltárnok volt (szept. 26. 
misés pappá szenteltetett föl); szept. 8-tól 

ugyanott a papnevelői intézetben mint 
tanulmányi felügyelő és lyceumi helyettes 
theologiai tanár működött, egyedül az 
utóbbi minőségben 1881. jún. 15-től 1882. 
október l-ig. Ekkor Kenézlőn Szabolcs-
megyében lelkész lett; innét 1886. febr. 7. 
a püspöki lyceumba rendes theologiai 
tanárnak neveztetett ki, hol jelenleg is 
működik. A Gebé-család 1650. nov. 28. 
nyert czímeres nemes levelet. — Mun-
kái : 1. Bevezetés az ó-szövetségi szent 
könyvekbe. Kiadta dr. Grosz József, a 2. 
jav. kiadás után latin eredetiből szabadon 
magyarította. Eger, 1888. — 2. Bevezetés 
az új szövetségi szent könyvekbe. Kiadta 
dr. Grosz József, a 2. jav. kiadás után 
latin eredetiből magyarította. U. ott. 1888. 
— 3. Bibliai régiségtan, dr. Ackermann 
Péter egykori bécsi egyetemi tanár kiad-
ványa után latin eredetiből szabadon 
magyarította. U. ott, 1889. — 4. A görög 
katholikus egyházban vasárnapokon-
és ünnepeken a szent liturgián felol-
vastatni szokott apostoli szakaszok ma-
gyarázata. U. ott, 1892. — 5. A görög 
katholikus egyházban vasárnapokon és 
változó ünnepeken a köz-istentiszteleten 
felolvastatni szokott evangéliomi sza-
kaszok magyarázata különös tekintettel 
a római katholikus egyház köz-istentisz-
teletén felolvastatni szokott evangéliumi 
szakaszokra. U. ott, 1894. 

Századok 1877. (Lehoczky Tivadar.) — V. 
Könyvészet 1892. és önéletrajzi adatok. 

Gebé János, főreáliskolai tanár, szül. 
1847-ben Bukóczon Beregmegyében; 1876-
ban nyert tanári oklevelet és azóta a 
lőcsei állami főreáliskolában a magyar 
és latin nyelvet tanítja. — Programm-
értekezése a lőcsei állami főreáliskola 
Értesítőjében (1880. Tájékoztató a mai 
nyelv-használatban); czikke a Tanáregy-
let Közlönyében (XV. 1882. Hogyan ala-
pítsuk meg a tanársegélyző egyesületet?) 
— Munkája: Az erö eredete és mivolta. 
1. füzet. A földnek, anyagnak nincsen 
vonzó ereje. Lőcse, 1892. 
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lőcsei főreáliskola hrtesitöje 1877. — Rajner 

Névkönyve 77. 
Gében Ferencz Xav., katb. plébános 

a nyitrai püspöki egyházmegyében, szül. 
1806-ban Selmeczbányán; 1830-ban szen-
teltetett föl és papradnói (Trencsénm.) 
plébános volt. Meghalt 1848. aug. 22. — 
Munkája: Postné kdzné z gednu kaznu 
na weliki pátek, které z nemeckého ga-
zika na slowenski penéseb.. . Nagyszom-
bat, 1835. (Böjti prédikácziók). 

Schematismus Nitriensis 1846. 55. 122. 1. 1850. 
100. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Dl. Sión 1890. 
298. 1. 
Géber Ede, orvos- és sebészdoktor, 

szülészmester, egyet, tanár, szül. 1840. 
nov. 19. Körmenden Yasmegyében szegény 
szülőktől; a gymnasiumot Szombathelyt 
végezte; az orvosi tudományokat Bécsben 
hallgatta, e mellett tanított másokat, 
hogy tanulhasson; e mellett a franczia 
és angol nyelvben is teljes jártasságot 
szerzett. 1866-ban nyert orvosdoktori ok-
levelet ; azután Hebra tanárnak assistense 
és bécsi egyetemi magántanár lett. Álta-
lános miveltsége s nyelvismeretei folytán, 
főnökei bizalmából több izben magas 
rangú személyek mellé rendeltetett ke-
zelő orvos gyanánt, igy pl. a Beisz-
Greiz-Schleizi herczeggel Németországba 
s a kiewi herczeggel Oroszországba ment. 
A bécsi közkórházban töltött idő alatt 
egyszersmind Stricker mellett a patho-
histologiában képezte ki magát. 1873-ban 
a bécsi egyetem ösztöndijával keleti ta-
nulmányútra indult és Egyiptomot, vala-
mint Kis-Ázsia nagy részét beutazta. 1874-
ben a kolozsvári egyetemhez neveztetett 
ki a dermatologia rendkívüli tanárának; 
1879-ben rendes tanár lett és a bőr- és 
bujakórtant adta elő; a Karolina-kórház 
bőrgyógyászati osztályának igazgatója, az 
orvosi karnak 1884—85-ben dékánja volt. 
1890-ben Koch felfedezésének hírére, a 
kolozsvári egyetem részéről őt is kiküldték 
Berlinbe, hol a beoltásoknak a szakjába 
eső lupusz-bántalmakra való hatását ta-
nulmányozta s az oltásokat otthon nem 

í csekély sikerrel alkalmazta. Meghalt 1891. 
okt. 1. Kolozsvárt. A bőrbetegségekben 
tekintély volt és ebbeli kiválóságát kül-

i földön is elismerték. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1872. A Xanthoma (vitiligoi-
dea) palpebrarum bonctani viszonya, 
1873. A rhinoscleroma lényegéről, 1874. 
Nyilt levél az Orvosi Hetilap t. szerkesz-
tőségéhez. Aleppo, jún. 4. 1875. A gombás 
szőrtüszeg, Sycosis parasitaria; 1876. 
1877. Bőrlobok egy eddig nem ismert 
atkafaj által okozva. 1878. Az élettani 
módszertan ujabb irodalma Angol- és 
Németországban, 1879. Előleges közle-
mény Mainner-féle tapintatos tescsek az 
emberi nyelven, ugyanez németül a Cen-
ralblatt für Med. Wissenschaftenben, 1882. 
Az Epitheliama molluscum universale 
esete különös tekintettel a kór lénye-
gére, 1887. Adatok a gonorrhoea által 
okozott hugycsősipoly kórtanához és-
könyvismertetések), a Vierteljahrsschrift 
für Dermatol. und Syphilis (1874. Über 
das Wesen der Aleppobeule, 1876. Zur 
Anatomie des lupus erythematodes, 1878. 
Über Anatomie des Psoriasis vulgaris 
1879. Über die Wirkung der Tayuva bei 
venerischen Geschwüren und den ver-
schiedenen Formen der Syphilis. 1882. 
Über einem Fall von Epithetioma mollus-
cum universale und das Wesen der Ge-
schwulslform speciell, 1887. Über Granu-
loma fungoides), Holzer. Ärztl. Taschen-
buchjában (1875. és 1876. Über Behand-
lung der Verbrennungen, 1876.) a kolozs-
vári Orvos-Természettudományi Értesítő-
ben (1876-82.), Deutsches Archiv für 
Klinische Medizinben (1878. Über eine 
entzündlich-fungöse Geschwulstform der 
Haut), a Wiener Med. Presseben (1&79. 
Kritik über Kaposi's Lehrbuch der Haut-
krankheiten, Entzündliche Prozesse der 
Haut durch eine bisher nicht bestimmte 
Milbenart verursacht és könyvismerteté-
sek), a Real-Encyclopädie der Gesammten 
Heilkundeban(Ainhum. Crithoptesmonun-
genculosus, Delhi Beule Frambösia noso-
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logor. s. Yaws genannt, Leptus autum-! 
nalis. Madura foot., Pediculosis, Pellagra. 
Über Phthiriasis), a Ziemsen, Handbuch 
der speciellen Pathologie und Therapie 
cz. gyűjteményében (XIV. 1882. Tief-
greifende Entzündungen der Haut, Ery-
sipels , Phlegmore, Furunculus, Carbun-
culus, Anthra, Ecthyma und Aleppo Beule, 
IV. X. 1884. Krankhafte Veränderungen 
des Nagels und Nagelbettes. Anomalien 
der Schweissdrüsen und ihrer Function, 
Die durch thierische Parasiten verursach-
ten Hautkrankheiten, Neurom, Ademane, 
Epithelioma molluscum und carcinom der 
Haut), a M. Orvosok és Természetvizs-
gálók Munkálataiban (XXI. 1882. Egy 
epithelioma molluscum universale esete, 
különös tekintette] a kór lényegére. XXV. 
1890. Syphilis és carcinoma); a Termé-
szettudományi Közlönyben (1890. Syphi-
lis és carcinoma, 1891. A tuberkulinnal 
kezelt betegek gyógyulásáról); a Monaths-
hefte für Dermatologieban (tudósítások), 
Jelentések a m. kir. belügyminisztérium-
hoz: 1. Kézdivásárhely közegészségügyi 
viszonyairól. 2. Az erdélyi részben ural-
gott himlőjárvány és az ottani oltási vi-
szonyok megvizsgálása eredményéről. 

Acta r. scient. Universitatis Claudiopoli-
tanae 1875. I. 8. 1. 1876—91. (Czikkeinek re-
pertóriuma). — Oláh Gyula, Magyarország 
Közegészségügyi Statistikája 169. 1. — 1891: 
Vasárnapi Újság 41. SZ. ( N e k r . ) , Kolozsvár 223. 
SZ. Orvosi Hetilap, Egyenlőség 41. SZ. 

Gebhardt (Xavér) Ferencz, orvosdok-
tor, egyetemi tanár és a m. tudom, aka-
démia rendes tagja, G. József kereskedő 
és Stiglitz Terézia fia, szül. 1791. jan. 23. 
Pakson Tolnamagyében; iskoláit Óvárt s 
Budán, a bölcseletet Szegeden, az orvosi 
tudományokat a pesti egyetemen végezte, 
hol 1814-ben orvosdoktor lett. Ezután 
Bécsben Hildenbrand, Kern és Boer 
előadásait hallgatta. Pestre visszatérve, 
1815. nov. 1. dr. Bene Ferencz mellett 
assistens, 1816-ban az orvosi-kar tagja 
és 1818-ban jegyzője lett. Ez időben mint 

helyettes tanár működött 1820—24-ig, 
midőn a sebészek számára rendelt bel-
gyógyászati gyakorlat rendes tanárává 
neveztetett ki. O volt az első, a ki ta-
nári székfoglaló beszédét (1824. jan. 10.) 
magyarul tartotta. 1824-ben állította föl 
védhimlőintézetét, mely 1850-től a kor-
mány rendeletével központi ójtóintézet 
névvel állott fönn személyes igazgatása 
alatt és Magyarország orvosait védhimlő 
anyaggal látta el díj nélkül és ezáltal nagy 
mérvben járult az országszerte uralkodott 
himlőjárványok megszüntetéséhez. 1830. 
nov. 17. a m. tudom, akadémia igazgató-
sága kinevezte rendes tagnak 500 frt 
évi fizetéssel; 1835-ben a bajor frauen-
dorfi kertmívelő társaság tiszteleti tagjává 
választotta. 1840-ben orvosirói s tanári 
érdemeiért magyar nemességet nyert. 
Két izben volt orvoskari dékán. 1857-
ben kir. tanácsosi czímet, majd a Fe-
rencz-József rendet kapta. Tolnamegye 
táblabírája volt. Meghalt 1869. okt. 27. 
Pesten. — Czikkei a Tudom. Gyűjte-
ményben (1817. könyvismertetés, 1824. 
VIII. A tapasztalati orvosi tudománynak 
méltóságáról és a kezdő orvosnak az or-
vosi gyakorlására való vezérléséről, ta-
nári székfoglalója), a M. Akadémiai Ér-
tesítőben (1851—52. Az ember- és te-
hénhimlőről), a Zeitschrift für Natur und 
Heilkundeban (1853. I. Leistungen der 
Central-Impfanstalt zu Pest, Über die 
Wirksamkeit der k. k. Centralimpfanstalt 
in Pest in J. 1853.), az Orvosi Hetilap-
ban (1857—59. Felszólítás az úgyneve-
zett szénakór tárgyában sat.) — Mun-
kái: 1. Versus-, dno. Carolo Gindlj, pro 
onomastico die oblati. Budae. (Magyar 
szöveggel.) — 2. Útmutatás az orvosi 
gyakorlásra, vagy bevezetés a beteg ágya 
mellett való orvosi tanításra. Pest. 1827. 
(Ism. Hazai és Külf. Tudósítások 1826. 
II. 39. sz.) — 3. A különös orvosi nya-
valya és gyógytudomány alapvonatjai. 
A különös orvosi pathologia és therapia. 
U. ott, 1828—38. Két kötet. (Ism. Hazai 
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és Külf. Tudósítások 1828. II. 22. sz. és j 
Tudom. Gyűjtemény 1838. XI.) 

Alig. Literatur Zeitung. H a l l e u n d L e i p z i g , 
1825. I I . 130. s z . — Orvosi Tár 1831. 87. 1. — 
Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I I . 9. s z . — 
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 145. 1. — Közhasznú 
Esmeretek Tára V . 276. -— Ujahhkori Ismeretek 
Tára I I I . 605. — Ferenczy é s Danielik M. I r ó k 
I . 153. — Hölgyfutár 1862. 10. 12. SZ. — Un-
gar. HIediz. Chirurg. Presse 1869. 44. SZ. — M. 
Orvosok és Természettudósok Munkálatai X V . 
101. 1. — Vasárnapi Újság 1869. 44. SZ. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iog r . és 
gyászjelentés. 

Gebhardt Lajos, orvosdoktor, Buda-
pest főorvosa, előbbinek és Muzsik Józéfá-
nak fia, szül. 1836. júl. 28. Pesten, hol 
1860-ban orvosi és 1861. sebészdoktori 
oklevelet nyert és Sauer Ignácz tanár 
mellett mint kórházi tanársegéd alkal-
maztatott. 1864-ben több hónapot töltött 
Párizsban kórházi tapasztalatok gyűjtése 
végett; azon évben a Rókus-kórház bel-
gyógyászati osztályának főorvosává vá-
lasztatott meg; 1874-ben ideiglenesen, 
1877-ben pedig véglegesen ugyanazon kór-
ház igazgatója lett. A kórház elavult 
rendszerét a kor igényeinek megfelelő 
intézményekkel váltotta föl; a zsúfoltság 
megszüntetése végett fiókkórházak föl-
állítását létesítette, melyek az általa ké-
szített programm szerint építtettek és ren-
deztettek. Már 1864-től a pesti egyetem 
belgyógyászati tanszékén mint helyettes 
tanár működött a tanszék végleges betöl-
téséig három évig és további egy évig 
az elméleti orvostannak volt helyettes 
tanára. 1868-ban a mellkór- és gyógytan 
rendkívüli tanárának neveztetett ki; két 
évtizeden túl tanított és folytatott orvosi 
gyakorlatot, míg tiszti főorvossá történt 
kíneveztetésekor tanári működését meg-
szüntette. 1863 óta a főváros törvény-
hatósági bizottságának tagja. Az 1885. 
országos kiállításnál az egészségügyi osz-
tály és biráló bizottság elnöke volt; itt i 
szerzett érdemeiért a harmadosztályú vas-
koronarendet kapta. Mint budapesti tiszti 
főorvos különös gondot fordított a fővá-

j ros csatornázási rendszerére s a jó ivó-
víz szolgáltatására ; különösen az 1888— 
1889. hagymázjárvány alkalmával fejtett 
ki nagy buzgalmat intézkedéseivel és je-
lentéseivel. Sürgetésére létesült 1890-ben 
a fővárosi bakteorologiai intézet és a 
himlő nyirk- és ójtóintézet; 1892-ben 
pedig a fertőtlenítő intézet kezdette meg 
működését. — Nevezetesebb czikkei a 
Gyógyászatban (1861. A szivbellob és 
szivburoklobról, Észrevétek a váltólázak 
isméje és gyógykezelése körűi, 1862. A 
szívhangok származásáról, 1863. A lég-
mell isme és gyógytana. A szívhangok 
származása. 1887. A calomel mint diure-
ticum szívbajoknál, 1889. Az 1888—89. 
typhus-járvány); a Magyar orvosok és 
természetvizsgálók által kiadott Budapest 
és környéke cz. munkában (1885. Kór-
házak és gyógyintézetek), az Orvosi Heti-
lapban (1889. Előterjesztés a főváros terü-
letén létesítendő fertőztelenítő intézet tár-
gyában.) — Munkái: 1. As emberélettan 
alapvonalai. Wundt nyomán. Buda, 1869. 
— 2. A kórhásak és gyógyintésetek Bpest, 
1879. — 3. A ssent Rókus-kórhás évi 
Jelentése 1882. évről. U. ott. — 4. Buda-
pest főváros sz. Rókus-kórhásának év-
könyve. U. ott, 1885. — 5. Jelentés a 
fő- és székvárosban 1892—93. évben fel-
lépett choleráról. U. ott, 1893. — Ugyanas 
1893—1894-re. (Sajtó alatt.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1885. 35. SZ. a r c z k . — Budapester Hygienische 
Zeitung 1893. 16. sz. arczk. és önéletrajzi 
adatok. 
Gebhart János, főreáliskolai tanár volt 

Pesten 1855. jan. 13-tól 1861. júl. 30-ig. 
— Programmértekezése a budapesti IV. 
kerületi főreáliskola Értesítőjében (1855. 
Der deutsche Sprachunterricht in Mittel-
schulen). — Munkái: 1. Bas kirchliche 
Jahr oder die heiligen Gebräuche und 
Kirchenfeste nach der frommen Sage. 
Pest, 1856. (Á tiszta jövedelem a lipótvá-
rosi templomra fordíttatott.) — 2. Oester-
reichisches Sagenbuch. U. ott, 1862. 

Petrik B ib l iogr . 
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Gecse Dániel, orvosdoktor, született 
1768. márcz. 7. Czigányiban Közép-Szol-
nokmegyében szegény családból; a ma-
ros-vásárhelyi ev. ref. főiskolában 1791-
ben végezte tanulását. Egyedüli gyámola 
szegény anyja volt, ki éjjeli nappali va-
rásból szerezte ki fiának kenyerét s ru-
házatát. 1792. őszétől a pesti egyetemen 
hallgatta az orvosi tudományokat és 1798-
ban orvosi oklevéllel tért haza, hol gya-
korló orvos volt. Tapasztalatainak bőví-
tésére 1800-ban Olaszországba utazott, 
hol a franczia háború alatt éjnapon át 
fáradozott a kórházakban. Kevésben mult, 
hogy ő is a ragály áldozata nem lett. 
Visszatért hazájába s Marosvásárhelyt 
választotta állandó lakásául. 1807-ben a 
kormány Hunyadmegyébe a kolera el-
fojtására küldte ki. 1809-ben a franczia 
háború alkalmából a fölkelő sereghez 
táborkari főorvossá nevezte ki, 1813-ban 
az Oláhországból beütött járvány elfoj-
tására Brassóba s 1814-ben Fogarasba 
küldte. 1818. jún. 28., midőn a maros-
vásárhelyi kollégium százados fennállá-
sát ülte, az ünnepély benyomása egy 
nemes eszmét keltett fel benne s 1820-ban 
2000 r. frtot tett le a in.-vásárhelyi ev. ref. 
főiskola pénztárába; ehhez 1824. vég-
rendeletében 6000 frtot rendelt «ember-
szereteti intézeté»-nek első alapjául, mely-
hez anyja halála után többi összes va-
gyona is volt járulandó. Meghalt 1824. 
máj. 23. Az intézet alaptőkéje 1828-ban 
már 10,233 frtra növekedett, az anyjának 
kamatozó tőke pedig 22,243 frt volt. 
mely 1832-ben szintén az intézet alap-
jához csatoltatott. Végrendeleti intézke-
dése szerint a tőke kamatozása 1820-tól 
kezdve számíttatik s 1920 végével egy 
piillió forintra fog nőni, akkor a tőke 
szaporítása megszüntetendő s a kamatok 
a kijelölt czélokra fordítandók, a tőke 
maga pedig két egyenlő részre osztandó ; 
egyik rész a reformátusok egyh. főtaná-
csának kezelése alá megy, mely annak 
kamataiból egyenlően osztozik a m.-vá-

í sárhelyi főiskolával, a másik fele rész 
kezelését a magyar kormány veszi át, 
mely a kamatok felét átadja M.-Vásár.-

í hely városának, felét pedig jótékony és 
1 közhasznú czélokra fordítja. Az egész 
alapítvány, mely 1870-ben 78,072 frt 
62 krt tett, állandóan M.-Vásárhelyen 
kezelendő, hogy az abból nyerendő köl-
csönökkel e város és vidéke népén se-
gítve legyen. — Czikkei a Tudományos 
Gyűjteményben (1821. XI. Az állati mág-
nességnek négy históriái. 1823. XI. A 
magyar vezetéknevekről.) — Arczképe : 
kőnyomat, a kir. lyceum kőnyomó inté-
zetében Kolozsvárt (A Mentor I. kötete 
mellett. Kolozsvár. 1842.) 

Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. M . - V á s á r -
hely, 1840. (Antal János.) — Hlentor Erdélyi 
Névkönyv I. Kolozsvár, 1842. arczk. — Er-
délyi Prot. Közlöny 1871. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1872. 4. SZ. a r c z k . — Vasárnapi Új-
ság 1874. 1. sz. arczk. 

Gecsei Pál. — Latin verse van a 
Hedera Poeticaban (Debreczen, 1686.) 

Gecsér Béla. polgáriskolai tanár. — 
Czikke a Figyelőben (XXII. 1887. 8. sz. 
Ugocsa népköltészetéből.) — Munkája: 
A Dunán le- Zimonytól Turnu-Szeve-
rinig és Orsovától a Herkules-fürdőig.. . 
1893. (Ism. M. Hirlap 2őü. sz.) 

Géczi András, kegyes tanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 17Ő6. aug. 21. 
Novákon, Nyítramegyében; 1773. okt. 
17. Privigyén lépett a rendbe; 1780. aug. 
30. Nagyszombatban misés pappá szen-
teltetett föl. Tanított: 1776—77. Kalo-
csán, 1778—79. Nagy-Károlyban (ekkor 
bölcselet hallgató volt), 1780. Trencsén-
ben a humaniórák tanára, 1781—82. 
theologiát tanult, 1783—87. Privigyén 
a humaniórák tanára, 1788. Trencsén-
ben, 1789—90. Privigyén, 1791. Nyitrán, 
1792—1802. Trencsénben a novitiusok 
promagistere volt és gymnasiumi igaz-
gató, 1803—Oö-ig Privigyén rector és 
igazgató, 1806—08-ig Trencsénben rec-
tor, 1809—21-ig rector és rendőrfőnöki 
assistens Nyitrán, hol 1821. ápr. 27. 
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meghalt. — Munkái: 1. Ode, quam Theo-
philo Koroda gymn. Trenchin. loc. direc-
tori, dam anno 1779. XIII. kai. Januarii 
festum patroni sui recoleret, in grati 
animi testimonium nomine totius gymn. 
obtulit. Hely n. — 2. Plausus in r. m. 
gymnasii Trenchiniensi honori die excell. 
ac. ill. dno Francisci de Paula e comit. 
Balassa dum nominis sui diem festum 
recoleret. Nomine gymn. Trenchiniensi 
1780. — 3. Oratio funebris, qua sup-
remus honor Illustr. Dno comiti Francisco 
Rerényi de Ivarancs-Berény anno 1775 
defuncto persolvitur a gymnasio Privi-
diensi scholarum piaram quam in ultimo 
tentamine publico coram illustr. ac nobi-
liss. auditoribus dici curavit. Posonii, 
1786. — 4. Carmen sotericum exc. ac 
ill. d. d. Joanni e comit. Illésházy de 
eadem post superatum gravem infirmi-
tatem s. p. Trenchinienses 1799. — 5. Sa-
crum secundo-primum, quod. adm. rev. 
ac eximius Pater Paulinus Lichan S. 
Piarum ex-povincialis post exactos pros-
pere quinquaginta sacerdotii sui annos 
1802. celebravit Prividiae. — 6. Admo-
dum rev. atque eximio patri Marco Doma-
nyi in capitulo provinciali electo Vacii 
in aedibus s. piarum 1802. — 7. Seren. 
Hungáriáé, et Bohemiae regio haeredit. 
principi archiduci Austriae Josepho per 
inclitum regnum Hungáriáé palatino dum 
per provinciám Trenchiniensem iter ageret 
monumentum pietatis Trenchinii mense 
augusto anno 1806. exhibitum Tyrnaviae. 
— 8. Illustr. ac rev. d. d. Josepho Kluch, 
Nitriensi ecclesiae praesuli, dum sacra 
munus suum auspicaretur. A scholis piis 
oblatum. Nitriae. 1808. — 9. Möns illustr. 
ac rev. d. d. Josepho Kluch Eppo. Nit-
riensi, dum pro eius Incolumitate vota 
s u a . . . offerrent scholae piae Nitrienses 
1809. — 10. Carmen pro Solenni die 
12. febr. 1811. qua illustr. ac rev. dni 
Josepbus Kluch Nitriensis et Nicolaus 
Rauscher Evariensis Episcopi Bev. dum. . . 
Canonici Joannis Nep. Roszinszky mag-

nis sumptibus reparatam domum conde-
corare dignati s u n t . . . — 11. Funebre 
Carmen, quo dulce olim suum decus ac 
praesidium, 111. ac Rev. Dnum Josephum 
Nejedly, electum episcopum Dulmensem... 
die 22. Augusti anni 1816. pie mortuum, 
die vero 24. eiusdem horis matutinis 
tumulo illatúm amarissime deplorat. Tyr-
naviae. — 12. Excell.. 111., ac Bever. 
Dno Josepho Kluch, episcopo Nitriensi... 
pro die XIX. Mártii anno 1817. pia sua 
vota deferunt scholae piae Nitrienses. IL 
ott. — 13. Haec Cels. ac Rev. Dno 
principi Alexandro a Rudna. et Divék-
Ujfalu, archi-episcopo Strigoniensi. . . pro 
solemni eiusdem inaugurationis die 16. 
Maii anni 1820. nomine totius provinciáé 
Nitriensis, quae praecipuo iure sibi eum 
vendicat, collegium Nitriense scholarum 
piarum vota nuncupat. U. ott. — Nagy-
Károlyban 1778-ban Daphnis cz. pásztor-
játékát előadták a piaristák iskolájában. 

Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . — Kazinczy Ferencz 

Levelezése II. III. — Takáts Sándor, Benyák 
Bernát Bpest, 1891. 111. 1. és Caplár Bene-
dek szives közlése (a rend jegyzökönyvéből.) 
Gedeon Ferencs, nyug. törvényszéki 

tanácsos, G. László jogtanár fia, szül. 
1814. okt. 21. Nagy-Váradon; tanulói 
pályáját 1834-ben a nagy-váradi kir. aka-
démiában végezte, 1837-ben Biharmegye 
tiszt, aljegyzője lett s időközben az ügy-
védi vizsgát is letette. Az 1841. máj. 10. 
tartott tisztújításon, az akkor már emel-
kedett oláhpárti jelölt Drágosy János elle-
nében megyei esküdtnek választatott meg. 
1843-ban a latin szert, püspökség, majd 
a szentjóbi apátság ügyvédének neveztet-
vén ki, a büntető igazságszolgáltatás terén 
szolgált 1848-ig. Ekkor megyei főjegy-
zővé, majd az életbe léptetett törvény-
széknél előbb tanácstitkárrá, 1855-ben 
pedig tanácsossá neveztetett ki. Később 
törvényszéki tanácsos lett és 1868-ban 
nyugalomba vonult. — Munkája: As 
élet iránya. Az elmélet és tapasztalás 
adataiból összeállítva. Nagy-Várad, 1875. 

Peirik Könyvészete és önéletrajzi adatok. 
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Gedeon György, földbirtokos, G. Fe-
rencz megyei szolgabíró és Szlávy Mária 
fia, szül. 1793-ban Almáson (Tornám.); 
abaújmegyei Nádasd községben lakott 
és gazdálkodott. — Munkája: Moham-
med, Abdalia fia hamis prófétának isiami 
hit-vallása, vagy-is az Al-Korán, mely 
arabs nyelvből, melyen Mohammed által 
Íratott, Marakczius Lajos XI. Innocentius 
pápa gyóntatója. . . által deákra fordítta-
tott, s az ő észrevételeiből, s másoknak 
jegyzeteiből megvilágosítatott s át-tétetett: 
Egy elő-bocsájtott kis bevezetéssel, és az 
egész Mohammedi vallásnak magából az 
Al-Koránból (feljegyeztetve lévén min-
denütt a Súrák, s a Súrák versei) össze-
szedegettetettrövid foglalatjával, — úgy az 
isiami hitnek az igaz hittől eltévelyedése 
elő-terjesztésével Reinekczius M. Keresz-
tély által. Magyarosíták s némely jegyze-
tekkel világosíták Buzitai Szedlmayer 
Imre és Gedeon György. Kassa, 1831. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV 
351. 1. — Petrik B ib l iogr . I I . 

Gedeon János, megyei alispán és kir. 
tanácsos, G. János és Jekelfalusy Bóra 
fia; Kassán végezte iskoláit, 1790-ben 
ügyvédi vizsgálatot tett és Tornamegye 
tiszti alügyésze lőn ; később főszolgabíró, 
majd első alispánná választatott, 1813. 
okt. 13. pedig kir. tanácsossá neveztetett 
ki. — Munkája : Tentamen historicum, 
quod honori . . . dni Gabrielis Péchy de 
Péchujfalu. . .dum pro munere suo, mu-
sas Cassovienses primum lustraret, in 
grati animi sui monimentum. Cassoviae, 
1783. (Commentaria Aaronis Mathatai 
ad Volterum, Abrahami existentiam im-
pugnantem. directa & ex gallico in lati-
num versa.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 351— 
52. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Gedeon László, nyug. jogakadémiai 
tanár, szül. 1768. ápr. 18. Jászon Abaúj-
Tornamegyében, a gymnasiumot Rozs-
nyón látogatta ; a bölcseletet és jogtudo-
mányokat a kassai akadémiában végezte, 

mire Pesten a királyi táblának esküdt 
jegyzője (jurátus) lett. 1797-ben letette 
az ügyvédi vizsgát. 1797-től 1806-ig a 
rozsnyói gymnasiumban a szónoklattan 
tanára, 1806-tól a nagyváradi akadémián 
a statisztikának és a bányajognak rendes 
tanára, a jogi karnak proseniora, majd 
pedig seniora, az akadémiának lól8— 
20-ban helyettes főigazgatója, 1816— 
28-ig és 1837—38-ban helyettes aligaz-
gatója, királyi könyvvizsgáló (1815-től 
1848-ig), hites ügyvéd (a jogi szigorlatok 
letételétől 1817-ben fölmentetett), Bihar-
vármegyének táblabírája volt. 1839-ben 
nyugalmaztatott. Érdemei elismeréseül V. 

| Ferdinánd 1838-ban magyar nemesség-
gel és Bihar vármegye rendeinek aján-
latára még azzal tüntette ki, hogy 1840-
től fogva teljes tanári fizetésén kívül évi 
200 pengő forintnyi személyes pótlékot 
utalványozott az ő részére. Meghalt 1863. 
júl. 2. 96. évében. — Munkái: 1. Ama 
nagy lelkű hazafinak, mélt. kis-rhédei 
Rhédey Lajos ő nagyságának tiszteletére 
készült versek, midőn ts. ns. Bihar vár-
megye fő ispánvi hivatal fényes hely-
tartóságába béiktattatott 1808-ban. Nagy-
várad, 1808. — 2. Uj esztendei aján-
dék. U. ott, 1815. — 3. Hasznos mu-
latság, főkép az ifjúság számára. U. ott, 
1823. (Ism. Hazai s Külf. Tudósítások 
II. 28. sz.) — Kéziratban : Musae Vara-
dinensis. (A nagyváradi akadémia iro-
dalmi férfiainak működése a legrégibb 
időktől egész a szerző koráig.) Levelei 
Révaihoz 1803—5-ből Nagyváradról (6 
darab) a m. n. múzeum kézirattárában. 

Vasárnapi Újság 1863. 31. SZ. a r c z k . — Bo-
zúky Alajos, Nagyváradi Akadémia százados 
múltja 76. 1. és unokájának dr. G. Lászlónak 
szives közlése és gyászjelentés. 

Gedő János (etédi), állatorvos. — 
Czikkei a M. Gazdában (1843. Gazda-
sági vázlatok Udvarhelyszékről), a Re-
gélő P. Divatlapban (1843—44. Székely 
szokások), a Pesti Divatlapban (1847. Táj-
rajzok Erdélyből), az Életképekben (1848. 
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Erdélyi képek), Emich Gusztáv Nagy 
Naptárában (1860. A székely nép rövid 
ismertetése, hátrahagyott irataiból). — 
Munkái: 1. A gyorsan és bizonyosan 
gyógyító lóorvos, házban, útban és me-
zőn. Egy gyakorlati könyvecske különö-
sen tisztek, gazdák, állatorvosok, lóked-
velők, lovászmesterek és kocsisok szá-
mára. Irta Parkher György, a 17. lon-
doni kiadás német fordítása után ma-
gyarra ford. Kolozsvár, 1845. (Erdélyi 
Gazdasági Könyvtár I.) — 2. Tanácsadó 
a lóvásárban. Lovasgazdák, s más a 
lóvásárban szokatlanabb lókedvelők szá-
mára részint fordította, részint irta. U. 
ott. 1848. (Erdélyi Gazd. Könyvtár II.) 
— 3. Személyvéd. Orvosi tanácsadó a 
nemi részek minden betegségeiben... 
Elsőben közrebocsátotta dr. S. La Mert 
Londonban, bővítve, sokképen megja-
vítva, s több gyakorló orvosok közre-
munkálatával kiadta Laurentius Lipcsé-
ben. Magyarra fordította... U. ott, év 
nélkül és Pest, 1850. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gedő József (homoród-szent-mártoni), 
földbirtokos, G. József városi főbíró és 
Kénosi Sándor Klára fia, szül. 1778. aug. 
21. Abrudbányán; iskoláit Kolozsvárt az 
unitáriusok főiskolájában 1791—98-ban 
végezte; a jogtanulásra a kolozsvári r. 
kath. lyceumba ment át; atyja azonban 
1800. márcz. 14. elhalálozván, anyja 
gyámolítására haza ment; anyja halála 
után. 1813. febr. 16. haranglábi Szathmári 
Annát vette nőül és Alsó-Szent-Mihály-
falvára (Aranyosszék) tette át lakását és 
1834-től mint kir. hivatalos vett részt az 
országgyűléseken. 1846-ban állandóan 
Kolozsvárra költözött és 1848-ban az unió 
törvényes kimondása után a pesti közös 
országgyűlés főrendiházába is meghiva-
tott. Tudományoknak élt; a magyaron 
kívül a franczia. német és latin nyelvben 
járatos volt. Kazinczy Ferencz 1816. 
okt. 31. levelében, mint nyelvünk egyik 
buzgó s értelmes barátjáról emlékezik 

meg róla s unitárius főúrnak mondja őt. 
Kozma Gergelylyel egy Aurora cz. folyó-
irat kiadását tervezték; Bölöni Farkas 
Sándorral levelezésben állott. Becses, 
mintegy négyezer kötetből álló könyv-
tárát 1853-ban véghagyományilag a ko-
lozsvári unitárius collegiumnak adá. 0 
bírta Cserey Mihály históriájának eredeti 
kéziratát is, melyet a Nemzeti Könyvtár 
kiadóinak és végre a m. tudom, akadé-
miának engedett át. Meghalt 1855. aug. 
29. Kolozsvárt kolerában. — Egyetlen 
fia László szül. 1819-ben és irodalmunk 
nagy veszteségére 1841-ben elhalt Egy 
pár drámát s dramaturgiai töredéket 
hagyott hátra. Vele a családja kihalt. 

Kővári László, Erdély nevezetesebb csalá-
dai. Kolozsvár, 1854. 96. 1. — Keresztény 
Magvető V. 1870. VI. 1871. (Életrajza Buzo-
gány Árontól és arczk.) — Figyelő II. 41. 
I I I . 221. V I . 257. J. — Vasárnapi Vjság 1855. 
37. SZ. (Nekr . ) — Kazinczy Ferencz Leve l e -
zése III. és gyászjelentés. 

Gedrák Bemig, szent Ferencz-rendi 
szerzetes Füleken (Nógrádm.) — Mun-
kája: Megmaradhat-e minden ember 
azon vallásban, melyben született ? 
Fülek, 1832. (Egyházi beszéd). 

Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 124. 1. 

Geduly Bogyoszló, ág. ev. lelkész, 
szül. 1802. nov. 27. Tamásiban Nógrád-
megyében, hol atyja G. János szintén 
lelkész volt; tanult Bimaszombatban, 
Bozsnyón, Pozsonyban és Bécsben; 1824-
ben szenteltetett föl jólsvai segédlelkész-
szé, hol nem sokára rendes lelkész lett; 
1827-ben Gután választották meg pap-
nak. A nógrádi ev. esperesség először 
al-. majd főesperessé választotta; ez 
utolsó kitüntetést már el nem fogadta. 
Az ötvenes években a kormány helyet-
tes superintendensséggel s 6000 frt fize-
téssel kínálta meg, de ezt sem fogadta 
el. 1877-ben nyugalomba vonult. Meg-
halt 1878. júl. 25. Gután Nógrádmegyé-
ben. — Egyházi beszédei megjelentek a 
Protestáns Alkalmi Beszédtárban (Pest, 
1871. I. II. k.) — Munkái: 1. Halotti 
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beszéd, melyet néhai Ebeczki Tihanyi 
Tamás ur, Tolna vármegye főispánjának 
Kis-Csalomián Sz.-András hava 8. 1834-
ben tartatott gyászünnepen elmondott. 
Pest. 1834. — 2. Gyászbeszéd néhai 
Szandai Sréter János nógrádmegyei alis-
pán hamvai felett. U. ott, 1842. (Töb-
bekkel együtt tartott Gyászbeszédek és 
imák czímű munkában.) — 3. Gyász-
ünnep, mely néhai Felső-Kubini és Nagy-
Olaszi Kubinyi András urnák.. . hamvai 
felett a tamási evangy. egyházban 1851. 
jún. 29. tartatott. U. ott. (G. beszédével.) 

Tudom. Gyűjtemény 1835. V I I I . 122. — Evan-
gyéliomi Prot. I.ap 1878. 9. Sz . — Petrik B i b -
liogr. I. II. 
Geduly János, ág. ev. lelkész, tanult 

1808. okt. 24-től Vittenbergában, 1811-
ben Nyitra-Szerdahelyen volt lelkész, az-
után Tamásiban Nográdmegyében, hol 
1866. decz. 13. meghalt 83. évében. — 
Munkája: Gyászünnep, mely néhai Felső-
Kubini és Nagy-Olaszi Kubinyi András 
úrnak. . . hamvai felett a tamási evangy. 
egyházban 1851. jun. 29. tartatott. Pest, 
(G. tót beszéde.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 305. 
— Petrik Bibliogr. II. és gyászjelentés. 
Geduly Lajos, ág. ev. püspök, kir. taná-

csos és a főrendiház tagja, előbbinek és 
Petényi Krisztinának fia, szül. 1815. ápr. 
17. Nyitra-Szerdahelyen ; iskoláit Loson-
czon s Osgyánban, a gymnasiumot Sel-
meczen, a bölcselet-theologiai tanfolya-
mot Pozsonyban végezte 1834-ben; a 
hitjelölti vizsgát 1835-ben tette le Sel-
meczbányán. 1837-ben a bécsi protestáns 
facultáson fejezte be theologiai tanulmá-
nyait. Még Bécsben időzésekor a kálnói 
egyház megválasztotta rendes lelkészé-
nek, de ez állást ifjúsága miatt nem vál-
lalhatta el. 1838-ban szkálnoki pap lett. 
1839-től Ochtinán a gömöri esperesség-
ben lelkészkedett és gömöri táblabiró-
sággal tiszteltetett meg. 1847-ben a tiszai 
kerület egyházi jegyzője lett. 1850-ben 
Beszterczebányára hivatott meg; 1855-
ben a zólyomi egyházak megválasztották 

főesperesüknek. 1856-ban pozsonyi lel-
kész, 1861. aug. 22. a dunáninneni ág. ev. 
egyházkerület superintendense lett. 1886-
ban ünnepelte 25 éves jubileumát. Ő 
felsége a királyi tanácsosi czímmel és 
a Ferencz-József-rend közép-keresztjével 
tüntette ki; egyházi elnöke volt az ág. 
ev. egyetemes conventnek. A főrendiház-
nak a ház reformja óta tagja, egyike 
lévén egyháza hivatalban legidősebb su-
perintendenseinek. Meghalt 1890. jan. 29. 
Pozsonyban. — Költeménye van aselmeczi 
magyar literatúrai társaság Kis Koszorú-
jában (1832); beszéde szept. 2. a magyar-
honi ágostai egyház egyetemes gyűlésé-
ben a patentalis egyházak állapotáról, a 
P. Naplóban (1862. 204. 205. sz., vezér-
czikke, Pest, máj. 20.), a Magyarország-
ban (1867. 73. sz.) és czikke a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (1881.) — Mun-
kái : 1. Az ev. egyházelöljárói hivatás 
szépségei. Beszéd, melyet a főtiszt, tiszai 
ev. egyházkerületi közgyűlés színe előtt 
1845. júl. 9. a jolsvai templomban el-
mondott. Rozsnyó. — 2. Rede bei dem 
feierlichen Dankgottesdienste fürdieglück-
liche Errettung Sr. k. k. apóst. Majestät 
Franz Joseph des Ersten aus Mörderhand, 
am 27. Februar 1853. in der evang. Kir-
che zu Neusohl. Neusohl. — 3. Truch-
lofec, Kterauí pri pohrebne Dustogného... 
Jana Szeberinyi... dne 13. Febr. 1857. 
v Chrámé ewang. Bánsko-Szawnickém 
drzel. Pest. 1857. (Gyászbeszéd Szeberinyi 
János temetésén.) — 4. Kazen kterauz 
k miié cjrkwi w zalezitosti zfjzenj w 
lűnu gegjm wyssjho ústawu ákolského 
w nedéli x. po sw. Trogici 1. p. 1857. 
(Az iskolaügyben a hívekhez tartott egy-
házi beszéd.) — 5. Luther und Melanch-
ton vereint des evangelischen Christen 
herrliches Vorbild. Predigt bei der Ge-
dächtnissfeier des Todes Melanchtons am 
3. Sonntage nach Ostern. Pressburg. 1860. 
— 6. A keresztyén hazafi képe. Beszéd 
gróf Széchenyi István gyászünnepélyén 
1860. május 3. Pozsonyban. Pozsony, 
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1860. — 7. Das Bild des christlichen 
Patrioten. Rede bei der zu Ebren des 
Grafen Stephan Széchenyi de Sárvár-
Felső-Vidék veranstalteten Trauerfeier-
lichkeit. am 3. Mai 1860. in der Kirche 
der Pressburger ev. Gemeinde gehalten 
und . . . aus dem Ungarischen übersetzt. 
U. ott. 1860. — 8. A magyar evang. 
egyház gazdag szegénysége. Pest. 1861. 
— 9. Predigt am Reformations-Feste 
1881, zugleich zur Erinnerung an das vor 
100 Jahren erlassene Toleranzedict Josef 
II. in der evang. Kirche zu Pressburg. U. 
ott, 1881. — Kiadta vejének Petz Ernőnek 
hátrahagyott egyházi beszédeit (Nachge-
lassene Predigten. Pest, 1868). 

Vasárnapi Újság 1864. 23. SZ. a r c z k . — Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1864. 24. SZ. a r c z k . 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. I. IV. — 
Sturm Albert, Ú j O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 
1.887—1892. Bpest, 40. 1. — 1890: Evangelische 
Glocken, P r e s s b u r g . 3 . SZ. Pesti Napló 28. SZ. 
Debreczeni Prot. Lap 42. SZ. Prot. Egyh. és Isk. 
l.ap 5. sz. és gyászjelentés. 

Geduly Tivadar. — Költeménye az 
Athenaeumban (1839. 1.) — Munkája: 
Alagya, melyet néhai ft. Bilnicza Pál 
úrnak, pozsonyi lyceumi professornak 
emlékezetére szentelt a magyar tanuló-
társaság. Pozsony, 1834. 

Petrik B ib l iog r . 

Gegő Elek, szent Ferencz-rendi szer-
zetes, a m. tudom, akadémia lev. tagja, 
szül. 1805. márcz. 25. Csík-Tapolczán a 
székelyhavasok völgyében. Anyjának val-
lásossága s a csík-somlyói hét százados 
monostor közelségének hatása alatt, a 
szokott tanulmányok végeztével, 1826. 
szept. 16. a szent Ferencz-rendiek közé 
lépett Malaczkán Pozsonymegvében, hol 
az ujoncz évet töltötte; a bölcseletet és 
theologiát Székesfejérvárt, Nagyszombat-
ban és Pozsonyban végezte. 1829-ben 
misés pappá szenteltetett föl és 1831-ben 
Pozsonyban kezdte meg hitszónoklatait; 
majd Pestre hívták, hogy ott vasárnapon-
ként prédikáljon. Nemcsak az erkölcsi, 
de a polgári társaságnak is a vallás esz-

közeivel kívánt nevelni polgárokat; a 
hazafiságot is, mint Istentől rendelt köte-
lességet tüntette föl. Egyházi szónoklatai 
csaknem tüntetésszerű hatással fogadtat-
tak. Pestről eltávoztának okát nem tud-
juk; azonban Szombathelyt folytatta pá-
lyáját. Ittléte alatt Vasmegye rendei a 
szombathelyi lyceumban a magyar nyelv 
és irodalom rendes tanárául szemlélték 
ki, s nem ő rajta mult. hogy ezen állo-
mást el nem nyerhette. 1835. szept. 14. 
a m. tudom, akadémia megválasztotta 
levelező tagjának. Ekkor a moldvai ma-
gyarok fölkeresésére indult, hogy azokat 
a hit- és nemzetiségben megerősítse. A 
keleti nyelvek megtanulása végett Kon-
stantinápolyba vágyott; azonban Odessa 
jelöltetett ki neki munkahelyül, mi őt 
igen elkeserítette. Szerzetében nem volt 
többé maradása. Mint Zichy Bódog gróf 
udvari káplánja, annak védelme alatt 
1844-ben a veszprémi megye papjai közé 
lépett és a pozsonyi országgyűlésen a 
Salvator nevű egyházban magyar nyelven 
tartotta szent beszédeit, melyek ismét 
nagy hatást gyakoroltak. Rövid betegség 
1844. okt. 9. Pozsonyban véget vetett 
életének. — Czikkei a Tudományos Gyűj-
teményben (1835. VII. Podhradczky Jó-
zsefnek a Tud. Gy. jún. kötetében tett 
észrevételeire rövid felelet. 1836. VII. A 
húsvéti piros tojás), a Társalkodóban 
(1838. Vasmegyei régi várak és várromok, 
1839—40. Valami a költészet ügyében, 
A szombathelyi emberszerető egyesület. 
Leánynevelő intézet Rohonczon, Rodusi 
vitézek és Soliman, Szabó Imre kanonok 
és apát emlékezetének. A csepregi pün-
kösti királyságról. Polgártörténeti kalászok 
Szombathely városa levéltárából, Uj és 
ó levelek élő és holt könyvekből. Pilla-
natom keletre, A kegvetlen-kegyes török 
császár. Eő. G. E., F, G. Ignácz, Lekei 
és Gg. jegyekkel), a Tudom. Tárban (Érte-
kezések. V. 1839. A szent Ferencz-rendű 
bosnyák szerzetesek. XII. 1842. Bosnyák 
tárgyak. XIII. 1843. Bosnyákország tör-
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ténete), a Hasznos Mulatságokba s a Re-
gélőbe is irt czikkeket, többnyire névte-
lenül. Székely szók gyűjtésével is járult 
a m. tudom. Akadémia Tájszótárához. 
—• Munkái: 1. Ode, honoribus A. V. P. 
Pantaleonis Golessény, ord. min . . . . dum 
divo patrono sacram recoleret diem a 
Ss. Theol. III. in annum Studentibus 
reverenter oblata. Tyrnaviae, 1830. — 
2. Tisztelet-koszorú, melyet ft. Frantsits 
Sigmond, Wagner Kap. János és Goles-
sény Pantaleo ő atyaságoknak, sz. Ferencz 
rendén a Máriáról neveztetett magyar-
országi szerzetes társaság nevez: méltó 
előkelőinek... mély tisztelettel ajánltak 
a nagy-szombati szerz. nevendékek. Po-
zsony. 1830. (Költemény.) — 3. Vers-
áldozat, melyet ft. Wagner Kapistr. Já-
nosnak neve napján a tisztelet oltárára 
bemutattak a szent Ferencz rendén Máriá-
tól neveztetett társadalomban lévő posonyi 
szerzetes nevendékek. Mind-szent-hava 23. 
1830. U. ott. — 4. Lantos dal, melyet tiszt. 
Chrenko Márton és Kreiner Fülöp ő atya-
ságoknak . . .ajánltak a hiv tanítványok 
második próbatételek után. U. ott. — 5. 
Lantos versek, melyekkel főm. s ft. né-
gyesi báró Szepesy Ignácz ő exc.. . . 
midőn az ország gyűlése alkalmatossá-
gával Pozsonyba érkezni méltóztatnék, 
megtiszteltetett a sz. Ferencz szerz. po-
zsonyi Marian : Klastrom növendékei ál-
tal. U. ott. — 6. Sóhajtás és óhajtás 
nagyon tisztelendő Horváth Leopoldnak, 
szent Ferencz rend Máriától nevezett 
társadalmi és főkormányzói érdemes ti-
toknoknak diszes nevenapjára tiszteletül 
ajánlva 1830. Pozsonyban... A pozsonyi 
szerzetes növendékek. U. ott. (Költemény.) 
— 7. A ker. hitvallásnak hatása a) az 
egyes emberre, 5) a társas életre. U. ott, 
1831. (Egyházi beszédek.) — 8. Értekezés 
a moldvai magyarokról. U. ott. 1831. — 
9. Erkölcsi beszédek, az egyházi év min-
den vasárnapjaira. Pest, 1832—36. Négy 
kötet. — 10. Ünnepi beszédek 1832—36. 
U. ott. — 11. Próbatételekre alkalmazott 

köszöntő és köszönő beszédek. Az angol 
szüzek intézete számára. U. ott, 1832. 
— 12. A keresztény vallás boldogítója 
az egyes embernek s a köztársaságnak. 
Hirdette kisasszony hava 2. 1832. 
Nagys. és ft. D. K. kanonok urnák. . . 
jótevőségéből. Pozsony, 1832. — 13. Ma-
gyarország története. A pesti angol szü-
zek intézetének számára. Pest. 1833— 
34. — 14. Nyelvtudomány (magyar). 
U. ott. 1834. — 15. Magyarország rövid 
földleírása, gyermekek oktatására. Egy 
a vármegyék nagyságát, népességét, os-
kolaintézeteit. az ország városait, klastro-
mok számát tárgvazó idősebbeket illető 
négyszeres függelékkel. Szerzette Albach 
I. S. Assisi sz. Ferencz szerzetbeli áldozó 
pap. Németből ford. U. ott. 1834. — 16. 
A piros tojások. U. ott, 1834. — 17. 
Egyházi beszédek. U. ott. 1834. — 18. 
Szent hangok. Imádságok kathol. ke-
resztények számára. Ford. G. N. Kassa, 
1834. — 19. Főt. Wagner Kap. János 
atyának a sz. Ferencz rendi Máriáról 
nevezett társaság érdemes kormányzó-
jának. Midőn szerzetes fiait hivatalosan 
látogatná pesti megtisztelése Gegő által. 
Pest, 1835. (Költemény.) — 20. llj évi 
egyházi beszéd. U. ott, 4835. — 21. Ön-
igazolás. U. ott, 1835. — 22. Ferencz 
császár áldott hamvaira márcz. utolsó 
napjaiban 1835. eszt. tartatott engesztelő 
áldozatok alkalmával irt versek. U. ott, 
1835. — 23. Az erkölcs oszágának ki-
sérteteiröl. U. ott, 1835. (Hét böjti egy-
házi beszéd.) — 24. Tekintetes Sceber 
Károly urnák, sz. kir. Pest városa nagy 
érdemű polgármesterének, s a helybeli 
nemzeti oskolák kormányzójának, midőn 
az ausztriai cs. Leopoldrend kis kereszt-
jével megtiszteltetnék, öröm érzetül a sz. 
Ferenczrendi pesti szerzetesek. Májusban 
1836. (Költemény.) — 25. A napkeleti 
epemirigy dulásakor égbeliek oltalma alá 
folyamodó kereszténynek rövid ájtatos-
sága. Csík-Somlyó, 1836. — 26. A hal-
dokló legszentebb emberbarát 7 igéiről. 
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Pest, 1836. (Hét böjti prédikáczió.) — 27. 
Rövid mathematikai, physicai és po-
litikai földleirds. Albach Sztaniszló 
után ford. U. ott, 1837. — 28. Elavult 
szavak gyűjteménye. Pázmány és Káldy 
munkáiból.... — 29. A pesti magyaro-
sodás lassú haladtának egyik főoKáról... 
— 30. A moldvai magyar telepek. . . 
A m. tud. académia elibe terjesztve... 
két toldalékkal a moldvai püspökségek-
ről, a bukovinai magyar telepekről s a 
moldvai cath. egyház két század előtti 
állapotjáról. Moldvaország abroszával. 
Buda, 1838. (Ism. Figyelmező 47. sz.) 
— 31. Az egyenes lelkű hivatalviselő 
charactervonásai. szivbélyegei, b. e. Sz. 
M. kolozsvári pap után közli.. . Kőszeg, 
(1838. nyomatott 4000 példányban.) — 
32. Néhai mélt. Szentgyörgyi Horváth 
Nep. János ur, ő csász. apóst, felsége 
aranykulcsos hive, és több megye tábla-
bírája, emlékszobrának, «Nagy ember, 
jó hazafi, jámbor keresztény», felirata. 
Melyet a Szentgyörgyi egyházban 1841. 
júl. hirdetett. Pest. 1841. — Ezeken kí-
vül még vagy 15 alkalmi költeménye 
jelent meg, melyeknek czimeit életirója, 
Farkas Szeraphin nem ismerte. — Kéz-
iratban: Népoktató és Photius cz. drá-
mája maradt. Levelei Horváth Istvánhoz. 
Pest. aug. 23. és 1835. júl. 22. (a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Tudománytár VIII. Í835. (Toldy Bibliogra-
h i á j a . ) — M. Tudós Társasági Névkönyv 1839. 
131. 1. 1845. 89. 1. — JI. Tud. Társaság Év-
könyve I I I . 1S34 —36. 76. 145. IV. 1836—38. 7. 1. 
V I I . 1842—44. — M. Akad. Értesítő IV. 1843— 
44. (Toldy F.) — Hírnök 1844. 81. SZ. — ro-
nori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p -
j a i 33. — Vjabbkori Ismeretek Tára I I I . 605. — 
Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 153. — Egye-
temes M. Encyclopaedia VIII. 596. (Vass Jó-
zsef.) — Toldy Ferencz Összes Munkái V. 112. 
— Farkas S c r i p t o r e s 152. 1. — Petrik B i b -
liogr. 

Gego József Adolf (oroszfái), bölcse-
leti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap 
és lyceumi tanár. szül. 1746. jan. 29. 
Maróthon Hontmegyében; 1761. okt. 8. 

lépett a rendbe Privigyén és 1768. márcz. 
31. Nyitrán áldozópappá szenteltetett föl. 
Tanított 1764-től 68-ig Nyitrán; 1769— 
71-ben u. ott theologus volt; 1772—73. 
Szent-Györgyön a rhetorica és poésis 
professora, 1774-—77. Tatán a bölcselet 
tanára, 1778—1809. Kolozsvárt a mennyi-
ségtant tanította; 1803-tól ugyanott vice-
rector is volt 1812. ápr. 15. történt ha-
lálaig. — Munkái: 1. Elementa algebrae. 
In usum auditorum suorum. Pestini. 
1808. — 2. Elementa geometriae. U. ott. 
1808. 

Horányi. Scriptores Scholarum Piarum.'— 
Szinnyei Könyvészete és Csaplár Benedek 
szives közlése (a rend jegyzökönyvéből.) 
Gegus Beniamin, ág. ev. lelkész, ne-

mes származású Gegus János és Hacker 
Mária fia, szül. 1724. jan. 10. Besztercze-
bányán; 1741-ben Sopronban Haynóczy 
alatt tanult; 1745. máj. 9-től a vitten-
bergai egyetem hallgatója volt. Vissza-
térvén, 1748. máj. Ivánkófalván rector 
lett; onnét rövid idő múlva Besztercze-
bánvára hivatott meg. 1756. máj. 3. 
Fischer superintendens Felső-Sztregován 
pappá szentelte föl. Később Osztrolukán 
alesperes volt. — Munkája: Dissertatio 
philologico-exegetica de abitu Jesu ad 
patrem. ejusque fructu, ad locos Joan. 
XVI. 5—lö. et 16—23. illustrandos, sub 
praesidio Christ. Sigism. Georgii. Vitte-
bergae, 1748. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 250. 
— Petrik Bib l iogr . 
Gegus Dániel (kis-gézseni), jogi doktor 

és ügyvéd, sárospataki (Zemplénm.) szár-
mazású volt, 1844-ben a pesti váltótör-
vényszéknél gyakornok, 1861—67-ig Sze-
ged város tanácsosa. A bíróság szervezé-
sekor váltótörvényszéki jegyző és bíró 
volt Pesten; később nyugdíjazták és Buda-
pesten él. — Költeménye van Buchanan 
után a Honművészben (1838.); czikke az 
Ismertetőben (1841. Szőlőmívelés, Észre-
vételek Hegyaljáról.) — Munkái: 1. A 
magyarhoni váltó- foglalkozás tudomá-
nyának vezérelvei bel- és külföldre nézve. 

34. iv sajtó alá adatott 1894. április 19. 
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Vagy az anyagi váltójog gyakorlati te-
kintetben, függelékkel az árúszerzési kö-
tésekről. Pest, 1846. — 2. Magyar or-
szággyűlési törvénykönyv. Az apostoli 
királyoktól szentesített, Magyar- s ahhoz 
csatolt országok karai és rendei által 
alkotott törvények és rendeletek. Sz. 
István idejétől kezdve a latin nyelven 
hozott törvények fordításából és a későbbi 
magyar nyelven hozott törvények hozzá-
adásából összetéve és tárgymutatóval el-
látva. Kiadta. U. ott. 1866. (Magyar Cor-
pus Juris. Ezen munkájáért a királytól 
gyémánt gyűrűt kapott ajándékban.) — 3. 
Honfi-bú Budapesten. U. ott, 1871. (Füg-
gelékkel : A meghurczolt. Gúnyolat, költ.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Békefi 
Antal szives közlése. 

Gegus Ida, okleveles óvónő, Buda-
pesten. — Munkája: Virágos kert. 
Dalok, játékok és mesék óvodák, anyák 
és nevelők számára. Bpest, 1891. 

.11. Könyvészet 1891. 

Gegus János, ág. ev. lelkész Ocsován. 
— Munkái: 1. Kolumbus, aneb wyna-
lezeni Zapadnj Indye, pro djtky a mla-
dych lidy od J. H. Kampe. Besztercze-
-bánya, 1825. (Kampe Kolumbusa tótúl.) 
—• 2. Nabomost Weliconocnj w kazni: 
0 nékterych posud málo známych dűo-
dech nesmrtedlnosti. Pest, 1836. (Húsvéti 
egyházi beszéd.) 

Schaffarik, Geschichte der slavischen Spra-
che und Literatur. Ofen 1826. — Petrik 
Bibliogr. I. IV. 

Gegus Sámuel (kis-gézseni), köz- és 
váltóügyvéd, később váltójegyző Buda-
pesten. hol 1891. márcz. 24. meghalt 
88 éves korában. — Munkája: Pietatis 
graticjue animi documentum, quod dno 
Stephano Fabry, cum diem nomini suo 
sacram die 26. dec. salvus recoleret, 
auditores ejus dicarunt. Posonii. (Költe-
mény.) 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Gegus Zachariás, ág. ev. lelkész Al-
bertiben (Pestm.) és a pest-békési egy-

Id. S z i n n y e i J . , Magyar irők III. 

házkerület jegyzője. — Munkája: Poh-
rebny kazánj nad smrtj welkomozného 
nokdy pána Beleznai Mikulásé de Belezna. 
Pozsony, 1787. (Gyászbeszéd Beleznay 
Miklós halálára.) 

Petrik B ib l iog r . 

Geidler József (farkasmezei), cs. kir. 
ausztriai kapitány volt; 39 évi szolgálat 
után nyugalomba vonult és Bécsben élt, 
midőn ott 1775-ben a következő munkát 
irta: Az felséges prussiai király II. 
Fridericus által generalissainak ada-
tott hadi oktatások, melyeket német 
nyelvből magyarra fordított és a nemes 
magyar nemzetből álló hadi vitézeknek 
hasznokra kiadott. Szeben, 1779.13 rézm. 
táblával. (2. megjobbított kiadás. Kolozs-
vár. év n.) 

Petrik Bibl iogr . 

Geidler Pál, magyar színművész Mun-
kácson. — Munkája: Búcsúvétel. Játék-
színi nefelejts bimbó az igaz magyar 
tiszteletére. Esztergom év n. 

Jankovich Miklós Bibliographiája. (Kéz-
irat.) 

Geiger A. Mór, zeneszerző és föld-
birtokos, szül. 1851. decz. 5. Szabadkán 
Bácsmegyében. — Az Apolló cz. zenemű 
folyóiratnak volt munkatársa 1878-ban; 
később Táborszky és Parsch, Rózsavölgyi 
és társa, majd a Rózsavölgyi zenemű 
kereskedésekben jelentek meg zeneművei: 
Noblesse obiige, keringő (1883.), Fantasie 
sur melodies Hebraiques (1884.) stb. Eze-
ken kívül több zenekari műveket, nyitá-
nyokat irt, melyek hangversenyeken elő-
adattak. 

Önéletrajzi adatok. 

Geiger Bernát, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, németor-
szági származású volt; miután a rendbe 
lépett és Bécsben három évig a bölcse-
letet tanította, több rendház főnöke volt, 
végre 1698. jan. 22. Trencsényben meg-
halt. — Munkái: 1. Imago Austriaca 
a Carolo II. Hisp. ac Indiarum Rege 
Madriti 1685. publice exposita. Viennae, 

35 
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1685. — 2. Cursus philosopliicus. U. ott, 
1686. 

Stoeger, Sc r ip to re s 96. 1. 

Geiger Gyula, ügyvéd Szekszárdon. 
— Szerkeszti és kiadja a Szekszárd Vi-
déke cz. társadalmi és szépirodalmi heti-
lapot 1880. decz. 25. óta. 

Geiger Mátyás. Jézustársasági áldozó-
pap és tanár. szül. 1720. febr. 24. Ko- j 
lozsvárt; 1788-ban lépett a rendbe; mi-
után 1755-ben a negyedik fogadalmat 
letette, Budán és Kolozsvárt 15 évig ta-
nította a mennyiségtant; azután a bécsi 
Terezianum igazgatója volt 3 évig, né-
gyig a nagy-szombati érseki convictust 
igazgatta; végre 1768-tól a soproni nemesi 
nevelő intézet élén állott. A rend föl-
oszlatása (1773.) után Győrben nevelte 
a nemes ifjakat. Mária Terézia királynő 
a mura-szent-kereszti cz. apátságot ado-
mányozta neki. II. József megfosztotta 
hivatalától s ekkor apátságába vissza-
vonult. Mint 50 éves jubiláris pap Győr-
ben meghalt. Sok nyelvet tudott, így 
jártas volt a latin, német, magyar, franczia. 
olasz, angol rumén és török nyelvben. 
— Munkái: 1. Cineres pretiosi duorum 
fratrum Jo. Georgii et Franc. Caroli Nagy 
de Tsatar, physices ac poeseos audito-
rum aet. 18. et 14. die resurgentis Do-
mini e variolis defunctorum, dum eis 
ab academia Claudiopolitana lugubri 
oratione parentaretur. Cibinii, 1744. — 
2. Oratio de Spiritu S. coram Senatu 
academico die pentecostes in ecclesia 
metropol. Viennae dicta 1748. — 3. Fétes 
celebrées a Tyrnau par la jeune nob-
lesse de l'academie royale a l'occasion 
du mariage de Sa Majesté le roi des 
romains Joseph II. avec Marie Josephe 
duchesse de Baviére le 5. février de Tan 
1765. Tyrnau, 1765. (1. Le plaisir. Comé-
die en 1 acte. 2. Pastorale.) 

Almanach von Ungarn 1778. 79. 1. — Catalo-
gus Bibliothecae Fr. Com. Széchényi I. 407. 
— Katona. História Critica XLI. 583. — Fe-
jér, História Aeademiae 81. — Stoeger, Scrip-
t o r e s 96. — Petrik Bib l iogr . — Sommervogel, 

Bibliographie III. 1304. 1. (hol még hat kül-
földön megjelent munkája van fölsorolva.) 

Geinberger Terézia, színésznő. — 
Munkája: Theater-Journal. Allen Freun-
den der Kunst zum neuen Jahr. 1844. 
Oedenburg. (1843.) 

Petrik B ib l iog r . 
Geispitzheim C. H. báró. cs. kir. fő-

hadnagy. — Munkája: Avertissement in 
Betreff des Aufsuchens der Opalsteine 
im Königreich Ober-Ungarn. Kaschau, 
1788. 

Szinnyei Könyvésze t e . 
Geiss János, gymnasiumi tanár Kör-

möczbányán. — Munkája: Lebensge-
schichte des heil. Ignatz v. Lojola, Stif-
ters der Gesellschaft Jesu. Aus dem La-
teinischen des Johann Biedermann. Schem-
nitz, 1804. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi Suppl. 
II. 298. 
Geist Károly, hírlapíró, szül. 1839-ben 

Pozsonyban jómódú polgári családból és 
szülővárosában végezte a gymnasiumot; 
azután a bécsi Pazmaneum növendéke 

i lett, de nem lépett a papi pályára, hanem 
gazdasági hivatalnok lett a Bánságban. 
Mintegy másfél évtizedet töltött itt, szor-
galmasan áldozva irodalmi hajlamainak-
1872-ben feljött a fővárosba s a Pester 
Lloyd szerkesztőségébe lépett; mint for-

j dító s beszélyíró csakhamar ismertté tette 
nevét a hírlapírói világban; bár a ma-
gyar nyelvet németes kiejtéssel beszélte 
s egész életén át a német hirlapirás 
szolgálatában állott, a magyar újságírók 
közt általános rokonszenvnek örvendett. 
Élete végéig reporter volt, ki a reportnak 
egy nemét kultiválta előszeretettel: nem 
volt katholikus ünnepély, melyen ő meg 
ne jelent volna: katholikus társaságok 
nagy gyűlésein, ünnepi isteni tiszteleteken, 
papi jubileumokon mindig jelen volt. 
Meghalt 1890. aug. 9. Budapesten a vörös 
kereszt egylet Erzsébet kórházában. — 
Czikkei a Wochenblatt für Land- und 
Forstwirtschaftban (1873. Ueber Partial-
Rodungen. 1874. Ein Beitrag zur Hebung 



1093 Gejza— Gelei 1094 

•der Landwirtschaft durch Volksbildung). 
— Sokat fordított az Ungarische Revuebe, 
de névtelenül. — Munkái: 1. Die Stras-
sentumulte in Pressburg. Bpest. 1882. 
— 2. Deutsch-Ungarisches. Erzählungen. 
Stuttgart. 1890. — 3. Die Krankheiten 
des Geldes. Erzählungen von Moritz Jókai. 
Deutsch von . . . Pest. 1883. 

Pester Lloyd 1890. A b e n d b l a t t . 183, SZ. — 
Pesti Napló 1890. 218. Sz. e s t i k . — Egyetértés 
1890. 219. sz. 

Gejza (Gejzanovics) Jóssef, unitárius 
lelkész és theol. tanár Kolozsvárt 1781. 
szept. 4-től; előbb Tordán volt rec-
tor, azután Toroczkón. — Munkái: 1. 
Eleven temetség. Vagy olyan halotti ora-
tio, melyben midőn Istenben boldogul 
kimúlt, s példás kegyessége jutalmának 
elvételére teljes reménynyel s egész bizo-
dalommal elindult, nemzetes Aranyos 
Rákosi Filep Erzsébeth asszonynak Ora-
tora lett és végső tisztességet tett. Kolozs-
vár, 1767. — 2. Halottak ünnepe ham-
vas szombat. Melyen boldog emlékezetű 
kegyes patrona asszonyának zokogással 
említendő Dési Judith asszonynak... 
utolsó tisztességének megadásakor, egy 
gyászos orátori székben egy hamvas 
textust megmagyarázott. U. ott, 1770. (Agh 
István, Szívben elrejtett ember cz. halotti 
beszéde végén; és Pozsonyban 1785.) 
— Unitárius halotti énekeskönyvet is 
adott ki. — Kéziratban a gyulafejérvári 
Battyáni-könyvtárban: Munkácska, mely 
az Istenről és az isteni dolgokról értekezik 
és magában foglalja az erdélyi négy be-
vett vallások főbb czikkelyeit. Irta Dersi 
István, deákból fordította... 1764. 4rét 
542 lap. Egy kötet prédikácziója a székely-
keresztúri unitárius kollégiumban van. 

Székely Sándor, Unitária vallás történetei 
Erdélyben 178. 1. — Deke, Index Manuscrip-
torum 38. 1. — Kazinczy F. Levelezése I. — 
Petrik B i b l i o g r . I . — Századok 1892. 315. 1. 

Gejzanovics János, orvosdoktor, len-
gyelországi származású, 1731-ben kolozs-
vári unitárius tanár és korának híres 
orvosa volt; nem sokára azután mérgezés 

következtében halt meg. — Értekezett 
latinúl az emberi ismeret legfőbb elvéről 
s egy philosophiai históriát irt. a mint 
ezt róla Szilágyi Sándor följegyzé. 

Székely Sándor, Unitária vallás történetei 
Erdélyben. Kolozsvár, 1840. 178. 1. — Buda-
pesti Szemle V I . 1859. 2G. 1. ( S z i l á g y i S . ) 

Gelbstein Leopold, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Orvostudori 
értekesés. Csecsemő-ápolás. Buda, 1844. 

Szinnyei Könyvésze t e . 

Gelcich Ferencs, orvosdoktor, fiumei 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica. Tractatus de podagra. 
Viennae, 1837. 

Szinnyei Könyvésze t e . 
Gelei (Katona) István. L. Katona 

István (gelei.). 
Gelei József, ev. ref. tanár, a m. tudom, 

akadémia levelező tagja. szül. 1754. decz. 
6. Alacskán Borsodmegyében, hol atyja 
ev. ref. prédikátor volt; iskoláit Miskol-
czon kezdte és Sárospatakon végezte. 
Épen ekkor kelt fel a magyar világ haj-
nala: őt lelke a nemzeti ügyben való 
közreműködésre hívta. Igv Sacsvai Sán-
dorhoz, a Magyar Kurir kiadójához állott 
segédül Bécsben, e mellett üres óráit 
fordításokra szánta. E munkásságával 
magára vonta Kazinczy Ferencz figyel-
mét; ennek és általa gróf Török Lajosnak, 
a kassai tankerület főigazgatójának buz-

1 dítása s pártolása mellett, kiállott csődü-
let után, mely akkor német és latin 
dolgozatokat kívánt, 1790-ben a jászbe-
rényi középiskolában tanár lett. József 
császár holta után a kath. iskoláktól a 
nem katholikus tanítók elmozdíttattak, G. 
is a kúnhalasi ref. iskolához vándorolt 

I át, innen Sárospatakra, hol 1807-ig taní-
tott. Nyugalmaztatván. Miskolczon élt. 
A m. tudom, akadémia 1832. szept. 1. 
levelező tagjának választotta. Meghalt 
1838. márcz. 1. Miskolczon. — Munkái: 
1. Ifjabbik Robinzon. íródott a gyerme-
keknek gyönyörködtető és hasznos magok 
mulatságokra I. H. Kampe úr által. Fordí-
tódott németből magyarra. Pozsony. 1787. 

35* 
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(Ism. M. Museum,Kazinczy F.) — 2. Halló-
nak boldog estvéje ford.németből magyarra 
G. J. által. U. ott. 1788. Két szakaszban. — 
3. Természeti história. III. rész. Az ásvá-
nyok országa. Készíttetett a sárospataki 
református humán, oskolák számára. S,-
Patak. 1811. (Az I. részt id. Emődy Ist-
ván, a II. Vadnay József irta.) — Mendel-
sohn Mosesnek Phaedonját is lefordította; 
ez azonban, valamint XVI. Lajos és hit-
vese élete cz. munkája kéziratban maradt 
(utóbbi a m. t. akadémia levéltárában). 

Orpheus I . 83. 85. 1. — .V. tud. társaság Ev-
könyvei I V . I . 1836—38. 128. — Figyelmező 
1838. 46. SZ. — M. t. társ Névkönyv 1811. I I . 
73. 1. — Theu-rewk József, M a g y a r o k Szüle tés 
N a p j a i 119. — Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 
608. — Ferenczy é s Danielik. M . í r ó k I . 155, 
— Egyetemes )I. Encyclopaedia V I I I . 607. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Uj J / . Athenás 149. 
— Kiss Áron, M. N é p o k t a t á s Tö r t éne t e 106. 
108. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kiss Áron, M . 
Népiskolai Tanítás Története 106. 108. 1. — 
Beöthy Zsolt, Szépprózai elbeszélés II. — Ka-
zinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . 14. 328. 556. 1. 

Gelei József, hirlapiró, szül. 1869. okt. 
1. Sályban (Borsodm.), tanult Gyöngyö-
sön, Egerben és Miskolczon; a jogot 
Budapesten végezte. 1890-ben a nagy-
váradi 48-as párt jegyzője, 1891-ben fő-
jegyzője lett. — Czikkeket irt a Nagy-
váradba (1889.); 1890-ben a Nagyváradi 
Hirlap munkatársa, később hely. szer-
kesztője lett. 1893 óta a Pesti Napló bei-
munkatársa. — Munkája: Tövisek közt. 
Tárczalevelek. Nagyvárad 1892. 

.V. Könyvészet 1892. és önéletrajzi adatok. 

Gelenus Jónás, gymnasiumi igazgató, 
szent-györgyi pozsonymegyei származású 
volt és Drezdában tanult, hol később 
iskola-igazgató lett. — Több értekezésének 
czímét sorolja föl a Nova Litteraria Ger-
maniae cz. munka (1703. 139. 1.), ilye-
nek: De Romanorum Gentilium celebrandi 
Caland. Januarii inceptiis, De inclyti 
Germaniae fluvii Albis adpellatione, ori-
gine atque incrementis, De vera libertate, 
De concentu orbium coelestium, De fa-
miliis Principum emortuis, de infelicitate 

postremorum suae stirpis, De carcere 
corporis & animi medico, De utilitate 
declamationum, De varia saeculorum 
adpellatione, De Jesuitarum doctrina & 
eloquentia, Theatrum Passionis Christi, 
De praeceptis eloquentiae stb.); Rüdiger 
Kristófnak (Adolpbus Claramundus) a 
németországi írókról kiadott német mun-
kájába (VI. 173.) Dudith András életét 
írta. Több költeménye is maradt fenn. 

Czvittinger, S p e c i m e n 162. — Korányi, M e -
moria II. — Katona, História Cr. XXXVI. 728. 

Geleus Zsigmond, orvosdoktor és m. 
kir. kamarai tanácsos, tordai szárma-
zású ; külföldi egyetemeken, nevezetesen 
Bázelben és Paduában végezte felsőbb 
tanulmányait, hol orvosi oklevelet is 
nyert. 1551-ben az eperjesi gymnasium 
tanára volt és ugyanazon évben nőül 
vette Wernher György kir. tanácsosnak 
és a sárosi vár főparancsnokának leányát 
Euphemiát. Később kir kamaratanácsos 
lett és 1569. márcz. 14. Pozsonyban meg-
halt. — Munkái: 1. Lexicon Sympho-
num quo IV. linguarum graecae, latinae. 
germanicae, hungaricae concordia indi-
catur. Basiliae, 1537. — 2. Quaestio: 
an Honesta natura sint, an vero opinio-
ne ? Patavii, 1549. — 3. História Fran-
cisci Spirae, Civitatulani, qui ob Fidei 
sanioris obnegationem in summám inci-
dit desperationem. Basiliae, 1550. — 4. 
Euripidis Orestes, versione latina. U. 
ott, 1550. (Kézirata a m. n. múzeum-
ban.) — 5. Oratio de beatudine. Pata-
vii, 1559. — 6. Plinii (C. Secundi) Na-
turalis históriáé libri XXXVII. a Paulo 
Manutio multis in locis emendati. Casti-
gationes Sigismundi Geleni. Venetiis. 
1559. — 7. Galeotti Mártii, Narnien-
sis, Commentarium de Matthiae Corvini, 
Hung. Regis egregie, sapienter, jocose 
dictis et factis. Viennae, 1563. (Ajánlás-
sal II. Miksa császárhoz.) — Kéziratai 
a müncheni királyi udvari államkönyv-
tárban : Collectio Camerariana (vol. 13. 
n. 16.) ; levelei Melanchthon Fülöphöz 



1097 Gélich 1098 

1555—58. (vol. 16. n. 117. sq.) — Nevét 
Gelenusnak, Gelonak. Gelousnak és Tor-
dai Zsigmondnak is írják. 

De Nuptiis Clariss. Doctoris Sigismund! 
Geloi Pannoni i . . . Pragae, 1551. — Draudius 
(M. Georg.), Bibliotheca Classica. Franco-
furti, 1625. — Czvittinger. Specimen 164. — 
Georgi, Tlieoph., Europäische Bücher-Lexi-
kon. II. Suppl. Leipzig, 1855. 123. — Horányi, 
Memoria II. 18. — Pray, Index Rarior. Lib-
r o r u m . B u d a e , 1781. I I . 219. — Siebenb. Quar-
talschrift. H e r m a n n s t a d t , 1801. VII . 11. 1. — 
.)/. Könyv-Szemle 1882. 225. 1. — Figyelő X V I I I . 
1885. (Fabó András.) 

Gélich Rikdrd, tábornok. Atyja Velen-
czének Ausztriához csatolása után, miután 
az osztrák hadsereg illető része ebbe 
kebeleztetett. osztrák szolgálatba jutott 
és 1848. márcz. 13. halt el Velenczében 
mint ezredes; anyja Balbi leány volt, a 
statistika terén hallhatatlan nevet szer-
zett Balbi Adorján nővére. G. R. szül. 
1821. jún. 2. Pozsonyban ; első katonai 
kiképeztetését Czecz János magyar tábor-
nokkal és a Nagy-Szeben ostrománál el-
esett gr. Mikes Kelemennel együtt Bécs-
ujhelyt nyerte, honnan 1840. szept. 11. 
mint hadnagy a sorkatonasághoz (a 41. 
gyalogezredbe) és atyja közelébe, annak 
vezetése alá jutott. 1845-ig Magyarország 
különböző pontjain tartózkodott és ez 
alkalmat nyújtott neki a már fölébredt 
nemzeti önérzet alkotmányos küzdelmeit 
figyelemmel kisérhetni s azok indító okait 
kutatni. 1845. jún. 1. Galicziába (30. sz. 
Nugent gyalogezredbe) tétetett át, hol 
tanúja s önkénytelen szereplője volt a 
szomorú emlékű drámának, mely Krakó 
függetlenségének véget vetett. Itt részt 
vett a gdowi és podgorczei összecsapá-
sokban s aztán ezredével az ekkor már 
poroszok és oroszok által is megszállott 
Krakóba ment. 1848. nov. 30. mint főhad-
nagy (a 13. honvéd-zászlóaljhoz) Magyar-
ország harczosainak sorába lépett,hol azon-
ban gyönge egészsége miatt nem a seregnél, 
hanem iegtöbbnyire a szervezésben vett 
tevékeny részt, s a katonai ügyekben 
való nagy jártasságát kivált a kormányzó 

által saját személye körűi alakított tábor-
kari irodában (őrnagyi ranggal) és aztán a 
hadügyminisztériumban tanúsította, mely-
ben később a Károlyfehérvár ostromára 
kiindult Stein utódává lett. Az 1849. ese-
mények egyik csodaszerű tüneménye, 
hogy akkor, midőn a magyar kormány 
hatásköre már alig terjedt öt megye hatá-
rán túl, mégis néhány hét alatt mintegy 
kétszázötvenezer harczost bírt kiállítani. 
Még akkor is meglátogatá irodáját, mi-
dőn annyira beteg volt, hogy kocsira 
kellett őt tenni s fölvezetni íróasztalához. 
A fegyverletétel után Szegedre jutott és 
itt lappangott. E közben itt egybekelt 
Vadász Imre városi hivatalnok leányával, 
a ki később hű társa volt külföldi buj-
dosásában. Bécsen keresztül Boroszlóba, 
Berlinbe, majd Hamburgba s Altonába 
költözött át. A Holsteinba bevonult osz-
trák csapatok elől Brémába ment, honnét 
Dillon lelkész segélyével Kölnbe vándo-
rolt. Azután Brüsselben telepedett le, hol 
1851 közepéig maradt. Itt esett értésére, 
hogy május 30-án az osztrák haditör-
vényszék őt in contumaciam kötél általi 
halálra Ítélte. Brüsselből Londonba köl-
tözött, hol a 400 tagot számlált emigratió-
nak b. Kemény Farkas elnöksége alatt 
egyik választmányi tagja volt. Mint angol 
katona Helgolandba jutott és a shorn-
kliffei. aztán az aldshotti s végre a col-
chesteri nagy táborban tanyázott. Itt egy 
husz ívre terjedő emlékiratot készített 
az angol hadi nevelő-intézetek reorgani-
satiójára vonatkozólag, melynek javas-
latai közül az egyik pont foganatba is 
vétetett. A krimi hadjáratban mint őrnagy 
a brit-német légióval, az 5. könnyű gya-
logezrednél vett részt. A légió Afrikába 
a Jóremény-fokára tétetvén át, G. csa-
ládja iránti tekintetből 1857-ben ezredé-
tői elbocsáttatást, más részről hazájába 
visszatérhetést kért; mire azt a választ 
nyerte, hogy a szabadságharczban részt 
vett osztrák tisztek az 1857. amnesztia 
értelmében csak azon feltétel alatt térhet-
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nek vissza, ha előbb Olmüczben hadi-
törvényszék elé állnak. G. tehát haza-
jövet Prágában elvált Szegedre tovább 
induló családjától, 1858. júliusban és 
egész 1859. februárig vizsgálati fogság-
ban volt Olmüczben, hol a haditörvény-
szék újból kötél általi halálra Ítélte, de 
ezzel egyidejűleg kegyelmet kapott ő fel-
ségétől. Hazájába visszatérvén. Szegedre, 
majd Pestre költözött, hol azonnal a jour-
nalistika terén kezdett működni. 1861-ben 
Temesvárt a Grenzbote cz. szabadelvű 
lapot szerkesztette, melyet azonban gróf 
Pálffy Mór mint helytartó rövid úton 
betiltott; ezután alkotmányos érdekein- j 
ket a haza határain kívül megjelenő né-
met lapokban védte, míg itthon több 
rendbeli hadtani czikkével vonta magára 
a közfigyelmet. 1867. júl. a magyar hon-
védelmi minisztériumban osztálytaná-
csossá neveztetett ki s júliustól deczem-
berig a közös hadügyminisztérium kép-
viselőivel majdnem önállólag vett részt 
az új védrendszerről alkotott törvény-
javaslat kidolgozásában, mely alapúi szol-
gált a további egyezkedéseknél. 1870. 
ápr. 20-tól a 4. honvédzászlóalj parancs-
nokává ezredesi ranggal és 1871-ben 
dandárnokká Pozsonyba neveztetett ki. 
Később mint czímz. vezérőrnagy nyuga-
lomba vonult és Budapesten tartózkodik. 
— Vezérczikkeket és politikai leveleket 
irt Pestről 1860—63-ban a Pester Lloydba, 
melynek azontúl is külmunkatársa volt, 
a bécsi Wandererbe, a Debatteba (Gans 
Móricz szerk. alatt), a lipcsei Allgemeine 
Zeitungba, a müncheni Süddeutsche Zei-
tungba, a brémai Weser Zeitungba, a 
Kölnische Zeitungba, hova előbb londoni 
leveleket is irt és a Neueste Nachrich-
tenbe (Friedmann alatt); a Honban 1865. 
240. sz. Salamon Ferencz, Az első 
Zrínyiek cz. munkáját hadi szempont-
ból bírálta; irt a Háborúkönyvbe (1866. 
Észrevételek az északi hadjáratról), a 
Függetlenségbe (1881. 46. sz. A ma-
gyar katonai irodalomról), a Hazánkba 

(I. II. 1884. A szolnoki ütközet 1849. 
márcz. 5., István nádor életéből, A vilá-
gosi fegyverletétel, III. 1885. Doggenfeldi 
Vetter Antal XI. 1889. Az 1848-49. téli 
és áprilisi hadjárat bírálata), az Ország-
Világba (1885. l i . sz. A magyar függet-
lenségi harcz jellege és jelentősége). — 
Munkái: 1. Willisen in Schleswig und 
Holstein. Köln. 1851. — 2. Ungarns Fall 
1848—49. Von einem ungarischen Stabs-
offizier. U. ott, 1851. — 3. The hun-
garian Generals of the war of the 
1848—49. Biographical and political sket-
ches. London, 1855. Négy füzet. — 4. 
Briefe eines alten Soldaten über den 
Krieg im Norden, die k. k. österr, die 
k. preuss., die k. italien. Armee. Wien, 
1867. (a Pester Lloydban jelentek meg 
1866-ban. Ism. Budapesti Szemle VII. 
1867. 103—113. 1. Hollán Ernő.) — 
5. Tájékozás a hazai hadrendszerről al-
kotandó törvényjavaslatról. Pest, 1867. 
(Ism. P. Napló 167. sz.) — 6. Die Re 
Organisation der Heeresmacht Üesterr.-
Ungarns mit Bezugnahme auf die Re-
organisationsfrage. Vom Verfasser der 
Briefe eines alten Soldaten. Wien, 1878. 
— 7. Magyarország függetlenségi harcza 
1848 —49-ben. Bpest, 1884—89. Három 
kötet. (Ism. 1884: Egyetértés 206. sz. 
Függetlenség 52. sz. és 1885. 98. sz , a 
nagyváradi Szabadság 1886. 273. s z . 
Budapesti Hirlap 1889. 150. sz. Fővárosi 
Lapok 1889. 133. sz.) — Szerkesztette a 
Grenzbote cz. politikai lapot 1861. júl. 
2-tól nov. 17-ig Temesvárt, összesen 117 
számát. 

Honvéd 1869. 40. s z . a r c z k . — Hazánk és a 
Külföld 1867. 4 . s z . a r c z k . — Svoboda ( J o -
hann), Die Zöglinge, der Wiener-Neustäd-
ter Militär-Akademie, Wien, 1870. 674. — 
Kayser, Vollständiges Bücher-Lexikon. Leip-
zig, 1871. XVII. 343. — .V. Könyvészet 1889. 

Gellei Mihály Rafael, orvosdoktor. 
Bácsmegyének tiszti főorvosa, a bécsi s 
párisi orvosi facultás levelező tagja. — 
Munkái: 1. Magaviselésére rendmutató 
regulák, melyeket a terhes, szülő és 
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gyermekágyas asszonyoknak hasznára né- 1 

met nyelven kiadott Steidele János Ra-
fael és magyarra fordítatott. . . gondvise-
lése alatt. Buda, 1789. — 2. Abriss einer 
Molken- und Landkuranstalt für verschie-
dene hartnäckige Krankheiten. Wien. 
(1794.) — 3. Celsiss. Sacri Romani 
Imperii Principi Nicoiao Eszterházy de 
Galantha. quum principatus regimen sui. 
et supremi comitatus Soproniensis per-
petuam dignitatem pomposis auspicaretur 
festis. Pinxit D. D. D. et cecinit Kismar-
tonii in Hungaria.. . Die VIII. Kaiend. 
Julii MDCGXCIV. Posonii, 1794. (Költe-
mény.) — 4. Hauptbegriffe über die 
gefährliche Tödtlichkeit der natürlichen 
und sichere Gelindigkeit der geimpften 
Blattern. Neusatz, 1797. 

Sándor István, Magyar Könyves-Ház 260. 1. 
— Szinnyei Könyvésze t e . — Petrik Bib l iogr . 
Gellén Endre, (gellénfalvi). ügyvéd és 

földbirtokos, szül. 1849. nov. 19. Panyi-
Daróczon Nógrádmegyében, a gymnasiu-
mot Losonczon és Selmeczen végezte 
1867-ben; a jogot Pozsonyban hallgatta, 
majd a Lónyay pénzügyminisztériumában 
számtiszt volt. 1873-ban ügyvédi censurát 
tett és azóta Losonczon működik. — 
Czikkeket irt az Egyetértésbe, a Nógrádi 
Lapokba, a Losonczi Lapokba s aLosonczi 
Phönixbe. — Munkája: Turandot kosara. 
Találós kérdések, betűrebuszok, szám-
rejtvények.. . Pest, 1868. 

Petrik Könyvészete és dr. Geréb József szi-
ves közlése. 
Gellén István (gellénfalvi), megyei al-

jegyző, G. József legfőbb itélőszéki biró 
és Biróczy Ida fia: a budapesti egyetemen 
végezte jogi tanulmányait, azután Nógrád-
megye első aljegyzője volt. Meghalt 1881. 
márcz. 31. Budapesten 23 éves korában 
— Czikkei a Losonczi Lapokban (1875. 
15—17. sz. Kármán és Fanni); irt még 
a Nógrádi Lapokba, mely utóbbi két 
lapnak rendes munkatársa volt, a Magyar-
ország és a Nagyvilágba (1879. 20. sz. 
Wenzel Gusztáv életrajza.) 

Gyászjelentés. 

Gellér Móricz, tanító, szül. 1825-ben 
Baánban Tréncsénmegyében; 20 éves 
korában tanítói oklevelet nyert és 1849-ben 
Miskolczon, később A.-Irsán és Balassa-
Gyarmaton működött; az utolsó években 
a budapesti orthodox zsidó iskolában 
igazgató-tanító volt. Meghalt 1886-ban 
Budapesten 59. évében. — Munkái: 1. 
Der praktische Buchhalter, Anleitung 
die einfache und doppelte Buchhaltung 
theoretisch und praktisch in 20 Stunden 
selbst zu erlernen. Pest. 1873. — 2. Tal-
mud-Schatz. Fragmente aus dem babi-
lonischen Talmud. Ein Familienbuch für 
das jüdische Haus. Bpest, 1880. — 1872-
ben Neue Jüdische Zeitung cz. hírlapot 
adott ki. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Tipray K ö n y v é -
szete 1880. XCVIII. 1. és vejének Somlyai 
Mihálynak szives közlése. 

Gelléri Mihály betűszedő, szül. 1861. 
márcz. 15. Szegváron Csongrádmegyében, 
hol szülei regálbérlők voltak; betűszedő 
lett 1872. febr. 13-án Szegeden a Bába 
testvérek, majd a Bürger Zsigmond 
nyomdájában. A pesti könyvnyomda 
részvénytársaság nyomdájába 1881. nov. 
11. lépett be, hol mint javító működik 
jelenleg is. 1891 óta a Grafikai Szemle 
cz. nyomdászati szaklap administratora 
s 1892 óta a könyvnyomdászok szak-
körének főtitkára. — Czikkei a Nyom-
dászok Szakközlönyében (1882. Photogra-
phiák és typusok a nyomdászéletből. 1884. 
A sajtóhibákról), a Typographiában (1885. 
Emlékezés régiekre. 1886—90. A magyar 
népirodalmi termékekről, Sajtóhibákról), 
a Grafikai Szemlében (1890. A nyomdai 
festék gyártása Magyarországon, 1891. 
Nyomdásztanonczok szakiskolája), a 
Szomaházy István által szerkesztett Az 
Újság cz. Pesti Napló húsvéti mellékleté-
ben (1892). Álnevek alatt is jelentek meg 
tőle szakdolgozatok. 

Önéletrajzi adatok. 

Gelléri Miksa, hírlapíró, előbbinek 
testvéröcscse. született 1863. január 10. 
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Szarvason, Békésmegyében. — Fiatalabb 
korában költeményeket irt; később egé-
szen a hirlapirásra adta magát; öt évig 
segédszerkesztője volt a Budapesti Újság 
cz. politikai napilapnak, mely 1889-ben 
megszűnt.. Több lapnak munkatársa volt, 
így az Aradi Közlönynek is (1886. Hírlapi 
kuriozumok); 1889 óta segédszerkesztője 
a Magyar Híradó cz. kőnyomatú lapnak. 
— Szerkesztette 1882-ben a Csöndes 
Órák cz. szépirodalmi hetilapot. 

Önéletrajzi adatok. 

Gelléri Mór, az országos iparegyesület 
aligazgatója, előbbinek testvérbátyja, szül. 
1854. jan. 14. Apátfalván, Makó mellett 
Csanádmegyében vagyonos szülőktől, kik 
azonban, mint bérlők, a hatvanas évek 
elején az akkori szárazság és egyéb ked-
vezőtlen viszonyok miatt vagyonilag telje-
sen tönkre jutottak. Első neveltetését a 
szülői háznál nyerte nevelőktől, azután 
Szarvason végezte a gymnasiumot és 
Szegeden néhai Borostyáni Alfonz keres-
kedelmi iskoláját. Ekkor szülei kívánsá-
gára a gyakorlati pályára lépett és előbb 
a szegedi ált. takarékpénztár, később az 
ált. biztosító társaság ottani főügynöksé-
gében gyakornok lett. De ez nem egyezett 
meg hajlamaival. Már kora fiatalságában 
nagy kedve volt az irodalmi pályára. 
Sokat írt és fordított s 1869-ben jelentek 
meg első dolgozatai a Szegedi Híradóban 
és a Tiszavidéki Újságban. 1872-ben ke-
rült Budapestre, hogy tanulmányait foly-
tassa, de a mostoha viszonyok erre nem 
adták meg a lehetőséget. Miután időköz-
ben szorgalmasan dolgozott az Üstökösbe, 
melyet ekkor Törs Kálmán szerkesztett, 
ennek ajánlatával bejutott az iparegyesü-
lethez írnoknak. Itt megismerkedett az 
iparügyekkel és ez időtől fogva kizárólag 
ennek a szakmának szentelte magát. 1872 
végén már mint helyettesítő teljesen 
önállóan szerkesztette az iparos szövetség 
heti közlönyét, a Heti Postát, s miután 
Ráth Károlynál, az iparos szövetség akkori 
elnökénél magántitkári állást foglalt el, 

1873-ban szerkesztette a Kézműiparosok 
Lapját. 1874-ben visszatért Szegedre és 
itt az 1876. orsz. kiállításra való tekin-
tettel megalapította az Alföldi Iparlapot, 
melyet az első félévben Kulinyi Zsig-
monddal, azután egyedül szerkesztett. 
Titkára lett a szegedi ipartársulatnak, 
majd az iparos körnek, az iparos-ifjúsági 
egyletnek titkára, később ügyvezető al-
elnöke. Az 1876. szegedi kiállításnak 
szintén titkárává választatott. 1879-ben, 
az árviz előtt, lakását állandóan a fő-
városba tette át és itt a Magyar Ipar- és 
Kereskedelmi Lapot, később, a Magyar 
Iparosok Lapját szerkesztette, míg 1880-
ban az országos iparegyesület titkárává 
választatott és ez állását ápr. 1. el is fog-
lalta. Még 1876-ban egyike volt azoknak,kik 
a socialistikus mozgalmak ellensúlyozása 
czéljából az iparos-ifjúsági egyletek meg-
alapításával, terjesztésével és szervezésé-
vel az iparos-ifjúság művelődésének elő-
mozdítására hatottak, vándorgyűléseket 
szervezett stb. Az 1879. II. orsz. iparos-
gyűlésnek, az 1885. iparos-értekezletnek, 
az 1887., 1891. és 1893. országos ipar-
testületi gyűléseknek jegyzője volt; szá-
mos vidéki orsz. ülésen mint jegyző vagy 
előadó működött. Az 1881. orsz. nőipar-
kiállításnak indítványozója és szervezőtit-
kára volt. A kereskedelmi muzeumnak 
is ő volt indítványozója és első szabály-
zatának kidolgozója. A nőiparegyletnek 
hat évig titkára volt. 1872 óta a legtöbb 
vidéki kiállításon részt vett és bíráló 
bizottsági tagja volt az apatini (1872), 
szegedi (1876), szabadkai (1876), vesz-
prémi (1877), egri (1877), csabai (1878), 
székesfejérvári (1879), lippai (1880), buda-
pesti nőiparkiállítás (1881),b.-gyulai (1882), 
budapesti országos (1885), losonczi (1887), 
nagyváradi (1890) és a liptó-szentmik-
lósi (1893) kiállításoknak. Tanulmányozta 
az 1873. bécsi, az 1878. és 1889. párisi 
és az 1883. amsterdami nemzetközi, az 
1880. brüsszeli és düsseldorfi, az 1882. 
trieszti, nürnbergi és moszkvai, az 1888. 
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zürichi, az 1884. turini országos kiál-
lításokat. 1887-től 1891-ig iparhatósági 
biztos volt. 1893-ban a m. kereskedelmi 
miniszter kinevezte az 1896. ezredéves 
országos kiállítás titkárává; ugyanekkor 
az orsz. iparegyesület aligazgatója lett; 
továbbá kineveztetett az országos ipar-
tanács, az orsz. házi ipari bizottság és 
az orsz. iparoktatási tanács tagjává. Vá-
lasztmányi s igazgatósági tagja a hírlap-
írói egyesületnek s a hírlapírók nyugdíj-
intézetének. 1889 óta a magyar szabad-
kőmivesi nagypáholy főtitkára és 1894 
óta az «Otthon» cz. irói kör gazdája. 
Több vidéki szakegyletnek és társulatnak 
tiszteletbeli, több hazai kereskedelmi s 
iparkamarának s a morvaországi ipar-
egyletnek levelező tagja. — Szegedről 
1876-ban rendes czikkirója volt a Nemzeti 
Hírlapnak és a Pesti Naplónak; az Egyet-
értésnek 1879 óta belmunkatársa s az 
ipai'ügyi és kiállítási rovatok szerkesz-
tője. Czikkei a Vasárnapi Újságban (1879. 
19. 21. 24. sz. Gr. Zichy Jenő és a szé-
kesfehérvári kiállítás, 1881. Az országos 
nőiparkiállítás, A békes-csabai osztály, 
A székelyföld, Selmeczi csipkék, 1893. 
Az országos iparegyesület félszázados ju-
bileuma), a Honban (1879. 64. sz. Sze-
ged), a M. Salonban (III. 1885. Az orszá-
gos kiállításról, A kiállítás intézői és 
rendezői, VIII. 1888. Kiállítási emlékek); 
ismeretterjesztő czikkeket irt még az 
Ország-Világba. M. Géniuszba, Otthonba 
stb. Szakczikkeket a Nemzetgazdasági 
Szemlébe, a Nemzeti Nőnevelésbe s 
a legtöbb ipar- s kereskedelmi lapba. 
— Munkái: 1. A nők munkaköre. Sze-
ged, 1876. (2. kiadás. 1879.) — 2. A 
szegedi magyar országos ipar-, ter-
mény- és állatkiállítás név- és tárgy-
mutatója. U. ott, 1876. - 3. Az 1876. 
évi magyar országos ipar-, termény-
és állatkiállítás emlékkönyve. U. ott, 
1876. — 4. Iparos naptár. Bpest, 1876— 
78-ra. — 5. A magyarországi iparos-
ifjúsági egyletek 1877. máj. 20—22 

Veszprémben tartott első vándorgyűlésé-
nek és az ezzel kapcsolatos munkakiállí-
tás emlékkönyve. Szeged, 1877. — 6. A 
magyarországi iparos-ifjúsági egyletek 
1878. jún. 9. 10. és 11. Békés-Csabán 
tartott II. vándorgyűlés és munkakiállítás 
emlékkönyve. U. ott, 1878. — 7. A má-
sodik országos iparos-gyülés (1879. máj. 
31-től jún. l-ig) emlékkönyve. Bpest. 
1879. — 8. A nöiparegylet jelentései. 
U. ott, 1880. és 1881—84-ig. — 9. Az 
országos ipar egylet évi jelentései. U. 
ott, 1880. 1881. és a köv. években is. 
— 10. Mágnás és iparos. Alkalmi üd-
vözlet a fővárosi iparoskör 1879. márcz. 
7. estélyén új tiszteletbeli tagja Zichy 
Jenő gróf tiszteletére. U. ott, 1880. (2. 
kiadás. U. ott, 1886.) — 11. Az iparügy 
napi kérdései. U. ott., 1880. — 12. Az 
ipar. U. ott, 1880. — 13. A szabadkő-
művesség és az ipar. U. ott, 1880. — 14. 
Országos nőiparkiállítási név- és tárgy-
mutató. U. ott, 1881. — 15. Az országos 
nőiparkiállitás czélja és tendencziája 
U. ott, 1881. (Különnyomat a Nemzeti 
Nőnevelésből.) — 16. Jelentés az orszá 
gos nőipar-kiállításról. A földmívelés-
ipar- és keresk. m. kir. minister meg 
bízásából. U. ott. 1881. — 17. As 1882 
évi országos bajor kiállítás szervezete 
U. ott, 1882. — 18. Oroszország ipara 

I Vázlatok az 1882. orosz nemzeti kiállítás 
alkalmából. U. ott. 1881. — 19. A Köny-
ves Kálmán az előítéletek legyőzéséhez 
czímzett ős és elfogadott skót szert. T. és 
I. szabadkőmíves páholy tíz évi fönállásá-
nak ünnepe. 000872.1. hó 23. — 000882. 
I. hó 23. Hely és év n. (1882.) — 20. A ma-
gyar házi ipar jövő iránya. Bpest, 1883. 
(Pályadíjjal koszorúzott munka.) — 21. Az 
orosz házi ipar. Az 1883. jan. 8. tartott 
szakosztály ülésén felolvasva. U. ott, 1883. 
— 22. A főváros iparosok köre tíz évi 
működése. 1873—1883. U. ott, 1883. — 
23. A brüsszeli kereskedelmi múzeum, 
különös tekintettel egy Budapesten létesí-
tendő keleti kiviteli múzeumra. U. ott. 1884. 
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— 24. Gróf Zichy Jenő élet- és jellemrajza. 
U. ott, 1884. — 25. Ipariskolai olvasó-
könyv. U. ott, 1885. (2. kiadás. U. ott, 1886. 
dr. Emericzyvel és Péterffv Józseffel). — 
26. A kiállítások története, fejló'dése és 
jövendőbeli rendszeresítése. U. ott, 1885. 
— 27. Budapest a kiállítás alatt. Fő-
városi kalauz és tájékoztató. Számos kép-
pel. (Ism. Budapesti Szemle. XLII.) U. ott, 
1885. — 28. Kiállítási kalauz. U.ott. 1885. 
(Balogh Vilmossal és Toldy Ferenczczel 
együtt.) — 29. Ipari és kereskedelmi 
növények termelése. U. ott. 1885. — 30. A 
munkakiállítás katalógusa. U. ott, 1885. 
— 31. Kiállítási naptár 1885-re. U. ott. 
— 32. Kiállítási emlék-naptár 1885-re. 
U. ott. — 33. Iparosok naptára 1886-ra. 
U. ott, (1887. és 88-ra Iparosok Évkönyve 
és naptára cz.) — 34. Az 1885. buda-
pesti országos általános kiállítás munka-
kiállításának (II. Pótkiállítás) júl. 1 — 
aug. 10. katalógusa. U. ott, 1885. — 35. Az 
uj (1884.) ipartörvény. U. ott. 1885. — 
36. A magyar ipar úttörői. Élet- és 
jellemrajzok a magyar iparos-ifjúság buz-
dítására. U. ott, 1887. — 37. Ipariskolai 
olvasókönyv. U. ott. 1887. Két kötet. — 
38. A kivitel és külkereskedelem, rend-
szeres fejlesztése. A kereskedelmi múzeu-
mok terjedésével kapcsolatos legújabb 
mozgalmak. U. ott. 1887. (Különnyomat 
a Nemzetgazdasági Szemléből.) — 39. 
Az országos iparegyesület kirándulása 
Bécsbe, 1888. U. ott. — 40. Szabadkömi-
vesi reformok, a külföldi szabadkőmíves-
ségben fölmerült reform-eszmék és javasla-
tok vázlatos ismertetése. U. ott, 1889. — 
41. A betegsegélyezési törvény és az arra 
vonatkozó rendelet magyarázata. U. ott, 
1892. — 42. Ötven év a magyar ipar 
történetéből. U. ott. 1892. (Ism. Budapesti 
Szemle LXXIV. 1893.) — 43. Az or-
szágos iparegyesület félszázados jubi-
leuma. U. ott, 1893. — Irt még két 
szabadkőmívesi füzetet: Valóság és ámí-
tás (Kontra Győző név alatt) és Tanoncz-
káté, mindkettő Bpesten jelent meg. — 

Szerkesztette a Szünórát 1862. márcz — 
aug. (6 szám), a Heti Postát lb72-ben. a 
Kézműiparosok Lapját 1874. jan. 1-től 
1875. decz. 15-ig Budapesten, az Alföldi 
Iparlapot 1875—78-ban és a Tisza-Virá-
got (1874. máj. 31. ünnepi szám) Szege-
den; a Szegedi Néplapot 1878. jan.— 
szept., a Magyar Ipar- és Kereskedelmi 
Lapot 1879. febr. 16-tól ápr. 24-ig és 
1880 elején Budapesten (magyar és német 
szöveggel); a Magyar Iparosok Lapját 
1879-ben (27 szám) és 1880. márcz. 27-ig 
(13 szám), a Világosságot (szabadkőmívesi 
lap) 1881. márcz. 1-től 1884. febr. 28-ig 
(Fekete Ignáczczal). a Hajnalt (szabad-
kőmívesi lap) 1887—88-ban (Aigner La-
jossal) és szerkeszti a nagy páholy hiva-
talos lapját, a Keletet, melynek fordítása 
Orient cz. szintén megjelenik 1890 jan. 
óta Budapesten. A «Magyar Ipar»-nak. az 
orsz. iparegyesület lapjának 1880. ápril 
óta főmunkatársa. — A Pallas nagy Lexi-
konában az ipar- és szabadkőmivességi 
czikkeket irja. —Jegyei: —i—r., ir.. 
G. M.. gm., és g. az általa szerkesztett 
lapokban és 1879 óta az Egyetértésben. 

V. Könyv-Szemle 1S77. 395. — Tipray K ö n y -
vészete 1S79. — M. Könyvészet 1877—92. — 
Horváth ignácz. K ö n y v é s z e t e 1 8 8 0 — 9 2 . — Ország-
Világ 1885. 44 . s z . a r c z k . — Alföldi Képes 
Emlékkönyv. Arad, 1888. (Szerk. dr. Bátta-
széki Lajos) 115. 1. arczk. — Das freisinnige 
Inland. W i e n , 1889. 17. sz. a rczk . — Ipar-
ügyek 1887. — 1893 : Egyenlőség 16. SZ. V. Gé-
niusz 15. sz. a r c z k . M. Ifjúság 37. sz. a r c z k . 
A Hét 15. SZ. a r c z k . Vasárnapi Vjság 26. Sz. 
arczk. 

Gellért (szent), csanádi püspök, ve-
lenczei patrícius család ivadéka, hol 980 
körül született és a keresztségben György 
nevet nyert. A gyermek egészségét öt 
éves korában erős láz támadta meg és 
az életéért aggódó szülők elhatározták, 
hogy Istennek ajánlják fel; átvitték a 
nem rég épült Szent-György monostorba. 
A láz elhagyta a kis Györgyöt; a szülők 
megvigasztalódva tértek haza s kis fiu-
kat a szerzetesek felöltöztették a bene-
dekrendiek ruhájába s bevitték a monos-
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tor csendes falai közé. Öt évig tanulta a 
trivium tantárgyait és a középkori szer-
zetesek szigorú szabályai szerint végezte 
éjjeli zsolozsmáit. A velenczeiek 990— 
995 körül nagyobb társaságot szerveztek 
Jeruzsálem meglátogatása végett; ezen 
zarándoklatban Gyöigy atyja Gellért is 
részt vett és ott esett el a mohamedá-
nokkal vívott csatában ; a férjét sirató 
özvegy kérte a Szent-György monostor 
apátját, hogy fia ezentúl atyja nevét 
viselje, a mi meg is történt. Körűlbelől 
25 éves korában (1005 táján) szerzetes 
társai perjelüknek választották. Apátja a 
monostori iskola tanítójává szemelte őt ki; 
ezért a quadrivium elvégzése végett 27— 
28 éves korában Bolognába küldte, hol 
a többi közt az akkor nagyon szükséges 
zenét és csillagászatot is tanulta. Az 
ötödik évben (1012-ben) visszahívták rend-
társai. kik Vilmos apát halála után, 1012 
körűi megválasztották a monostor apát-
jává. Később elhatározta, hogy néhány 
szerzetes társával a Szentföldre zarán-
dokol és Betlehemben külön monostort 
alapít, hol ájtatosságban és buzgóságban 
tölti hátralévő napjait. 1015. febr. társai-
val együtt hajóra szállott; a vihar kö-
vetkeztében azonban az istriai parton 
fekvő Szent-András szigetén az ottani 
monostorban keresett menedéket. Itt ta-
lálkozott Razinát szent-mártohi apáttal, 
ki rábeszélte őt, hogy a magyarok meg-
térítésére fordítsa életét, és magával hozta 
őt Magyarországba. Szent-István apostoli 
királyunk udvarába jutott, a ki meggyő-
ződvén jeles tulajdonságairól, reá bízta 
nyolcz éves fiának Imre herczegnek ne-
velését és hogy egészen hazánkhoz legyen 
kötve, az apostoli szent széktől kapott 
kiváltságánál fogva, azonnal kinevezte 
marosvári (csanádi) püspökké. Míg a ki-
rályi udvarban tartózkodott, részt vett 
az ottani országos ügyekben ; tudjuk róla, 
hogy ez idő tájban Francziaországban 
utazott. Minthogy görögül tudott és a 
görögök viszonyai iránt érdeklődött, nem 

lehetetlen, hogy a veszprémvöigvi apá-
czák számára kelt oklevelet épen ő ké-
szítettte. Midőn Imre herczeg nevelését 
bevégezte, 1023-ban a Bakony rengetegei-
ben újonnan épült bakonybéli monos-
torba vonult, hogy csendes nyugalomban 
az Istennek éljen. Marosvár meghódítása 
után, 1030-ban elvitték őt székhelyére 
Csanádmegyébe s azután itt élt püspöki 
hivatásának. 1038. aug. 15-re meghívta 
Szent-István főpapjait, hogy tőlük búcsút 
vegyen, és ő is jelen volt a király halá-
lánál. Péternek hűséget esküdtek a ma 
gyar főurak, így G. is, ki rövid időn 
belátta, hogy csalatkozott benne, de Aba 
Sámuel követeinek is határozottan kijelen-
tette, hogy nem fogja őt megkoronázni, 
sem a székesegyházba kisérni. 1046. júl. 
vagy aug., midőn Endre és Levente az or-
szág határát átlépték, egyszerre az egész 
országban föltámadt a nép s legyilkolta 
a német és olasz tisztviselőket. Ez volt 
a jeladás egyszersmind a keresztény val-
lás ellen való lázadásra is. Vata magyar 
főúr volt az első, ki elvetette a keresz-
tény vallást s őseinek pogány vallásához 
tért vissza. Példáját ezren és ezren kö-
vették, többen Endréhez és Leventéhez 
mentek, a kik épen Pesthez érkeztek, 
követelték a herczegektől, hogy engedjék 
meg nekik pogány szokás szerint élni, a 
püspököket, papokat legyilkolni, a tem-
plomokat lerombolni, a keresztény val-
lást elvetni, a bálványokat tisztelni. Endre 
végre engedett (Levente pogány volt). 
Ölték, gyilkolták a papokat, rombolták, 
pusztították a templomokat. Az ország 
püspökei, köztük Gellért is. a király koro-
názó helyére Székes-fejérvárra siettek. 
Mivel pedig Endre akkoriban még nem 
érkezett oda, G. három társával eléje 
ment, hogy üdvözöljék őt; azt is reményl-
ték talán, hogy a herczegtől védelmet 
nyerhetnek a veszélyeztetett keresztény-
ség számára. Szept. 24., a Dvod faluban 
(mai diósi puszta) végzett reggeli mise 
után G. a keresztény sereg kíséretében 
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8—9 óra tájon elindult a Duna felé a ! 

pesti révhez. G. a roppant fáradalmak 
miatt nem tudott a többiekkel gyalog 
menni, kocsira ült és úgy sietett az utolsó 
küzdelem elé. A mai Rudasfürdőn alól 
a Szent-Gellért-hegy és Duna közt levő 
keskeny közön vitt az út keresztül. A 
pogányok Yata vezetése alatt itt foglal-
tak állást; a közeledő keresztény csapa-
tot megtámadták és az egyenetlen harcz 
után lemészárolták. Gellértet egy két-
kerekű talyigára kötözték, a hegy tete-
jére vonszolták és annak meredek részén 
lelökték a mélységbe. 1163-ban az apos-
toli szék a szentek közé avatta. — A 
mult században Meichelbeck Károly, a 
freisingeni egyház történetirója, a frei-
singeni káptalan levéltárában egy régi 
codexet talált, mely Szent Gellért püs-
pök egyik művét tartalmazta ilyen czím-
mel: Deliberatio Gerardi Moresanae Eccle-
siae Episcopi supra hvmnum trium puero-
rum ad Isigrimum liberalem. Batthyány 
Ignácz erdélyi püspök adta ki 1790-ben 
Gvula-Fehérvárt, hozzá csatolván Szent-
Gellért nagy legendáját is. Az egész kiad-
vány czíme: Sancti Gerardi episcopi 
Chanadiensis acta et scripta liactenus 
inedita. (Ez értelmezése azon hymnus-
nak, melyet: A három ifjú éneke cz. ismer 
a keresztény világ. Nyolcz részből áll, 
G. kevéssel halála előtt irta; azért be-
végzetlen. Ezen kiadás a gondatlan má-
solás miatt teljesen értéktelen, azért a 
mostani csanádi püspök Desewffy fogja 
újólag kiadni.) — Elveszett munkái : 
1. Szent Pálnak a zsidókhoz irt levele 
első fejezetéről szólott, ezt magyarázta 
és értelmezte; 2. Szent János apostol 
első levelével foglalkozott; 3. dogmatikus 
műve a Szentháromságról; 4. művére 
ezen szavai utalnak : Sol apostolica prae-
dicatio, ut in alio opere demonstratum 
reliqui. tropologice admittenda. — Iskolai 
dráma, melyet róla irtak: Gerardus S. 
Csanadiensis Episcopus, Apostoliéi Regni 
Hungáriáé Apostolus ac Martyr. Tragoedia 

Ab Illustrissi. Nobili, stúdiósa Juventute 
Gymnasii Societatis Jesu Scepusii in Sce-
nam data. Anno Christi, 1650. Sept. 4. 
(Lőcsén; kézirata a budapesti egyetemi 
könyvtárban.) 

Fejérpataky László, Irodalmunk az Árpádok 
a l a t t . Bpest , 1878. — Ompolyi M. Ernő, A böl-
csészet Magyarországon, a scholastica ko-
rában. Bpest, 1878. 25—62. 1. — Karácsonyi 
János, Szent-Gellért, csanádi püspök élete 
és müvei. Bpest, 1887. — Szabó Károly, Em-
lékiratok a magyar kereszténység első szá-
zadáról. Ford. Bpest, 1887. 49—88. 1. — Fő-
városi Lapok 1888. (266. sz. Sz. Gellért mint 
i ró . M. E. ) — Századok 1888. 57. 1. (Pau le r 
Gyula . ) — Petrik B ib l iog r . T. 888. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1893. 220. sz . ( S p i n o z a d r . ) 

Gellért (János) Jenő. reáliskolai tanár, 
szül. 1857. decz. 6. Puszta-Nyéken Fejér-
megyében ; elemi iskoláit Székesfejérvárt, 
középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Tanári működését 
1878-ban kezdette meg Sopronban és 
1880 óta a budapesti IV. ker. községi 
főreáliskolában a magyar és német nyelv 
és irodalom tanára — Programmérteke-
zése a budapesti IV. ker. főreáliskola 
Értesítőjében (1885. Ányos és a világ-
fájdalom, részlet Ányosról irt tanulmány-
ból és a Pesti Naplóban 1885. 210. sz. 
Ism. Egyet.Philolog. Közlöny 1886.705.1.); 
czikkei a Budapesti Hírlapban (1884. 
278. sz. A fóti szüret hajdan és most), 
a Népnevelők Lapjában (1887. A házi 
dolgozatok fontossága), a Képes Családi 
Lapokban (1885—88. Egy asszony regé-
nye. A maga erejéből. A kecskepásztor, 
A hableány regéje) sat. — Munkái: 1. Ney 
Ferencz emlékezete. U. ott, 1890. (Külön-
nyomat a budapesti IV. ker. főreáliskolai 
Értesítőből. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1891.) — 2. Tiz ifjúsági szinmű. U. ott. 
1893. (Névtelenül.) — Kéziratban : Ányos 
Pál és költészete. 

Önéletrajzi adatok. 

Gellértfi János (aranyasi). a hospitalis 
rend tagja, 1462-ben csütörtökhelyi (sze-
pesmegyei) iskolamester, 1469-ben uj-
misés pap és 1473-ban a hospitalis rend 
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tagja volt s ezen években Csütörtökbei yen 
és Lőcsén több latin kéziratot másolt. 
Pray szerint: Jobannes Gerardus de Ara-
nyas qui anno 1469 multa scripsit. itaque 
sub Mathia Corvino. Sed bic magis des-
criptor est quam scriptor. — Egy latin 
codexe maradt reánk, melynek jelenlegi 
czíme Directorium Strigoniense. mely 
kis 8rét 389 teleirt levélből áll s a buda-
pesti egyetemi könyvtár tulajdona. Az 
egész latin szövegben ezen három magyar 
szó fordul elő: hamar Jámbor Ember. 

3f, Könyv-Szemle 1879. 69. 1. (hol a codex 
részletesen van ismertetve.) 

Geltch János Frigyes, ág. ev. lelkész, 
szül. 1815. febr. 18. Medgyesen ; 1836— 
38-ban a berlini egyetemen tanult; azután 
Szászvárosban volt rector és 1848-ban 
Romossban (Hunyadm.) lelkész lett, hol 
1851. szept. 7. meghalt. — Munkái : 
1. IjyriscJie Gedichte. Im Zusammen-
hange mit einer Abtheilung epigramma-
tischer und aphoristischer Streiflichter. 
Kronstadt, 1841. — 2. Epigrammatische 
und aphoristische Streiflichter.. U. ott. 
1841. — 3. Grundlinien zu einem sichern 
und allem Wechsel der Systeme entzoge-
nen Bau der philologischen Wissenschaf-
ten und vorzüglich der Metaphysik und 
Religionsphilosophie. U. ott, 1841. Három 
füzet. — 4. Nachruf an die Mitglieder 
des Vereins für siebenb. Landeskunde, 
welche sich in der am 8. und 9. Juni 
1843 zu Kronstadt abgehaltenen Gene-
ral-Versammlung befanden. Nebst einem 
Anhangunter dem Titel: Wir und Deutsch-
land. U. ott, (1843.) — 5. Thuiskon, 
zwei Parabeln. U. ott, 1844. — 6. Lyrisch-
humoristischer Janus Kopf. I. Apologie 
der Frauen oder das schöne Geschlecht ist 
das starke Geschlecht. II. Variationen einer 
grauzöpfigenMatrone über das verbängniss-
volle Thema: Warum heiraten die jüng-
linge der Neuzeit unsere Mädchen nicht 
weg. U. ott. 1844. — 7. Bas Lied von 
der Oeffentlichkeit. Parodie auf Schil-
ler's Lied von der Glocke. Hermannstadt. 

1845.— 8. Weckruf zu geistiger Installa-
tions-Feier unseres Nations-Grafen Franz 
Joseph v. Salmen. U. ott, 1846. — 9. Lie-
derbuch der Siebenbürger Deutschen. 
Herausgegeben v o n . . . U. ott, (1847.) 
Két füzet. — 10. Bas Lied von den 
Magyaromanen. Parodie auf Schillers 
Lied von der Glocke. Von Dr. W. Julius 
Faus t . . . U. ott, 1849. — 11. Deutsch-
ländisches Adressen-Album an das Sie-
benbürger Deutschthum. In der Sturm-
und Drang-Periode des Jahres 1848" sei-
nem theuern und heiszgeliebten Volksthum 
überbracht und geweiht- U. ott. — 12. Ge-
fühle am Jahrestage der Hinrichtung 
unseres deutschen Mannes Dr. Steph. 
Ludw. Roth. U. ott, 1851. (Ajánló köl-
teménynyel Salmen Ferenczhez, a szá-
szok grófjához.) — Szerkesztette és kiadta 
a Schul- und Kirchenzeitungot 1851. 
márcz. 1-től (Giesel J. György, Michaelis 
János és Schiel Sámuel társaságában) 
Brassóban. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 2. 1. — 
Gross, Kronstadter Drucke. Kronstadt, 1886. 
— Petrik B i b l i o g r a p h i á j a I . I I . 594. 1. 
Gemmarius Tamás, baccalaureus és 

rektor volt a szebeni iskolában 1528— 
29-ben. — Munkája : Opusculum . . . 
Cibinii, 1529, (Latin grammatika, melyet 
Pempflinger Jánosnak, Pempflinger Márk 
szász gróf és királybíró fiának ajánlott. 
Soterius György 1723-ban egyik kéziratá-
ban emlékezik meg ezen munkáról, mely 
még az ő korában megvolt a szebeni 
iskola könyvtárában. Ez a szebeni nyomda 
első terméke, melyet eddigelé hasztalan 
nyomoztak.) 

Seivert, Nachrichten. Vorbericht VIII. 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 . 2. 1. 
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 2. 1. 

Gemmingen Eberhard György báró, 
cs. kir. kapitány, báró G. Zsigmond tábor-
szernagy és gróf Althan Francziska fia; 
meghalt 1807. nov. 7. Megyesen Csanád-
megyében. — Munkája: Erfindung einer 
leichten und sicheren Heilart der Wechsel-
fieber. allen das Königreich Ungarn be-
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wohnenden Nationen als ein in diesem 
Clima eben so nöthig als nützliches Ge-
schenk dargebracht von Ihrem Freund 
und Verehrer. Pest. 1805. 

Allg. Literatur Zeitung 1807. I n t e l l i g e n z -
blatt 45. sz. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai IV. 362. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Gemmingen Zsigmond báró, cs. kir. 
táborszernagy; 1791-ben magyarországi 
honfiúvá vétetett föl. Meghalt 1806. decz. 
17. — Munkája: Ad excelsos proceres 
nec non inclytos status. & ordines libel-
lus supplex. . . pro obtinendo jure indige-
natus in inclyto hoc regni Hungáriáé. 
Jaurini, 1790. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 361— 
62. 1. — Petrik B ib l iog r . 

Gencs József. L, Gents József 
Gencsy László. L. Gentsy László. 
Gencsi Samu. jogi doktor és ügyvéd, 

szül. 1851. jan. 21. Ongán Abaujmegyé-
ben: a gymnasiumot Miskolczon. a jogot 
a budapesti egyetemen két évig. a bécsin 
egy. és a budapestin szintén egy évig 
végezte. Joggyakorlatot Budapesten szer-
zett. 1874 végén Miskolczon mint gya-
korló ügyvéd telepedett le. — A Bor-
sod cz. lapba Az igazságszolgáltatásról 
Miskolczon cz. czikksorozatot irt, a Mis-
kolcz cz. lapba tárczaczikkeket; a Borsod-
megyei Lapoknak 1884 óta rendes munka-
társa. a hol két évig (1884—85) rendesen 
Hétköznapi levelek cz. humorisztikus 
tárczák és közben társadalmi érdekű 
vezérczikkek jelentek meg tőle; irt még 
a Miskolcz és Vidékébe s 1885-ben a 
Közvélemény cz. lapnak rendes munka-
társa lett (vezérczikkek és Vasárnapi 
levelek cz. tárczák); szaklapokba is dol-
gozott, így a Jogtudományi Közlönybe 
{1882. A végrehajtási törvény 30. §-ához.) 
— Álneve: Tollagi. 

Önéletrajzi adatok. 
Genersich Antal, (szepes-szombati), 

orvosdoktor és egyetemi tanár, a m. tu-
dom. akadémia levelező tagja, szül. 1842. 
febr. 4. Nagyszombatban (Pozsonym.), 

hol atyja (G. János, theologiai tanár 
fia), táblai ügyvéd volt. anyja Kilcher 
Katalin; tanult Kézsmárkon. (egy félévig 
Eperjesen) és a pesti egyetemen, hol 1865. 
okt. 19. orvosdoktori, 1866-ban sebész-
doktori. szemész- és szülész-mesteri ok-
levelet nyert. Atyját öt éves korában 
elvesztvén, kedvezőtlen anyagi viszonyai 
miatt gyermekkorától fogva leczkeadással 
kereste kenyerét; orvosnövendék korában 
boncztani demonstrátor volt. 1865. októ-
bertől 1868. okt. végéig dr. Arányi Lajos 
tanár mellett mint kórboncztani tanár-
segéd alkalmaztatott; 1867-ben gyermek-
kórházi boncznokká, 1868. ápr. 1. szent 
Rókus kórházi boncznok főorvossá vá-
lasztatott meg. 1868. okt. állami ösztön-
díjjal külföldi tanulmányútra indult és 
két évet Würzburgban dr. Recklinghausen. 
Bécsben dr. Stricker Salamon, Lipcsében 
dr. Ludwig Károly és dr. Huppert Károly, 
Berlinben Virchow Rudolf tanár intézeté-
ben dolgozott, egyszersmind az egyeteme-
ken előadásokat hallgatott. Visszatérve 
1870. aug. 3. a kolozsvári orvossebészi 
tanintézethez a kórboncztan és törvény-
széki orvostan rendes tanárává neveztetett 
ki; 1872-ben ugyanott az egyetem meg-
nyitásakor a kórboncztan rendes tanárává 
léptették elő. hol jelenleg is működik. 
1870—76-ban megalapította a kórboncz-
tani intézetgyűjteménytárát: az orvosi kar-
nak 1876—77-ben dékánja s az egyetemnek 
1877—78-ban rectora volt. 1875 óta Kolozs-
vár város tiszteletbeli főorvosa. Az 1876-ban 
Kolozsvárt létesített orvos-természettudo-
mányi társulat évről-évre orvosi szak-
elnökül választotta; 1883—84-ig pedig a 
társulat elnöke volt. Az erdélyi-múzeum-
egyletnek 1881 óta választmányi tagja. 
Azonkívül tagja több hazai s külföldi 
tudományos és közművelődési társulatok-
nak. A kolozsvári evang. egyház-község 
tanácsosa s gondnoka. 1891-ben magyar 
nemességet nyert. A magyar tudományos 
akadémia 1892. máj. 5. levelező tagjai 
sorába választotta. — Czikkei az Orvosi 
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Hetilapban (1867—68. kisebb czikkek, 
1869. Fonalóczkór esete és etetési kísér-
letek. 1870. Sokszoros idegdag. ugyanez 
németül a Virchow-féle Archívban. A 
szaruhártya nedvcsatornáiról, németül a 
bécsi Mediz. Jahrbücherben. 1871. A nvirk 
felvétel a vázizmok inai és bőnyei által, 
németül a Berichte der Pächs. kön. Aka-
demie der Wissenschaftenben, 1870. 1874. 
Válasz dr. Scheuthauer G. tanár bírála-
tára, 1875. Adalék az ember hasi együtt-
érző fonatain levő Pacini-testek ép- és 
kórboncztanához. u. ez a M. Orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban és né-
metül a Mediz. Jahrbücherben 1876. 1884. 
Adatok az amvloidos elfajulás kórtanához, 
1885. A sugárgomba betegségről, 1891. 
Gyógyult trichinosis esete, németül a 
Pester med. chirurg. Presseben. Adatok 
a trichinosis kóroktanához, dr. Géber 
tanár nekrologja. 1892. Májtályog esete 
és a féreg peték az epekőben, 1893. A 
tápcsatorna kimosása, németül a Wiener 
med. Presseben és Deutsche med. Wochen-
schriftben. francziául a Le Progrés medi-
cal-ban). a kolozsvári Orvos-természettu-
dományi Értesítőben (1876—85. kisebb 
czikkek,1888. Béka. mely állítólagnégy évig 
emberben élt. németül a Pester mediz. 
chirurg. Presseben 1889., 1890. A has-
nyálmirigy egy ritka alakú eltérése.németül 
és Über das Verhältniss der Perlsucht zur 
Tuberculosea berlini Berichte des X. inter-
nationalen Congresses Berlin II. 1891. 
Önkényt kiürült nagy epekő, németül u. 
ott, Hashártyalob újszülöttben a csipő-bél 
átlyukadása folytán, u. ez a Virchow 
Archivjában. 1892. Májtályog esete, féreg-
peték az epekőben. Elsődleges gömbsejtű 
tarcoma az ileumban), az Erdélyi mú-
zeumban (1873—77. kisebb czikkek). a 
M. Polgárban (1880. Lehetnek-e a nők 
orvosok), a Természettudományi Közlöny-
ben (1890-92. kisebb czikkek), a M. 
orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiban (XXV. 1891. Gyakorlati megjegy-
zések a tetem vizsgálathoz, XXVI. 1892. 

Az orvosi tudomány haladása, u. ez a 
Gyógyászatban, A kóros kövek kemény-
ségéről, németül Virchow Archivjában), 
sat. — Munkái: 1. Jelentés a kolozsvár-
kocsárdi vasútvonal építésekor a munká-
soknál előfordult megbetegedésekről. Ko-
lozsvár. 1875. Nyolcz táblával. (Erdélyi 
Múzeum-Egylet Évkönyve. Uj folyam II. 
sz.) — 2. Az egyetemi tanszabadság 
és a szigorlati szabályzatok. Rectori be-
széd. U. ott, 1877. (A kolozsvári tud. 
egyetem évkönyvei.) — 3. A kolozsvári 
m. kir. tud. egyetem működéséről. U. 
ott, 1878. — 4. A fejcsonkos torz. U. 
ott. 1880. (Kolozsvári Orvos-természettud. 
Értesítő, két tábla rajzzal.) — 5. Tetem-
vizsgálati jegyzőkönyv. Űrlap. Kolozs-
várt, 1890. — 8. A törvényszéki orvost ér-
deklő törvények és rendeletek. U. ott, 
1894. 

Acta Repr. Scient. Universitatis Claudiopo-
litanae 1874—92. — Oláh Gyula, Magyarország 
Közegészségügyi Statistiká.ia 169. 1. — Tag-
ajánlások. B p e s t . 1892. 44. 1. — M. Tudom. 
Akadémia Almanachja 1893. 144—148. 1. é s 
1894. 153. 1. íMunkáinak és czikkeinek reper-
tóriuma) és önéletrajzi adatok. 

Genersich Gusztáv, orvosdoktor és 
egyetemi tanársegéd. G. Gyula és Gener-
sich Irén fia, G. Antal egyetemi tanár uno-
kaöcscse. szül. 1865. aug. 7. Lőcsén Sze-
pesmegyében: ugyanott végezte gymna-

i siumi tanulmányait. 1883-ban a kolozs-
vári egyetem orvosi szakára iratkozott 
be s 1888-ban orvosdoktorrá avatták. 
Egyetemi évei alatt Klug tanár élettan 
intézetében dolgozott; 1888-ban műtő 
növendék lett Brandt tanár sebészet 
klinikáján ; 1889-ben a Karolina-kórház 
sebészeti másodorvosává neveztetett k 
s még ez évben Purjesz tanár mellé a 
belgyógyászati klinikán tanársegédnek 
választatott meg; ezen állásban műkö-
dik jelenleg is. 1893. febr. gyermekgyó-
gyászati tanulmányokat teendő, állami 
ösztöndíjjal egy évi külföldi útra indult 
és ezen idő alatt Wiederhofer bécsi, 
Henoch berlini és Heubner lipcsei gyer-
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mekgyógyászati klinikáján dolgozott és 
tanulmányozta az osztrák, német és fran-
czia gyermekkórházakat — Czikkei a 
kolozsvári Orvos-természettudományi Ér-
tesítőben (1886. Összehasonlító élettani 
adatok a pankreaszemésztés ismeretéhez. 
1890. Sclerosis lateralis amyotrophica 
egy esete, Adatok a chloralamid altató 
hatásához, az Orvosi Hetilapban is, 1891. 
Az empyema kezelése és a Bülau-féle 
eljárás. Pseudohyperthrophia musculo-
rum. Blatta germanica és annak pete-
zacskója emberi fülben. Háromhegyű bil-
lentyű elégtelensége. 1892. Adatok a 
májtályog kóroktanához, a Gyógyászat-
ban is, Oesophagitis toxica néhány esete, 
A Knoll-féle diuretin hatásáról, a Gyó-
gyászatban is 1893-ban), az Orvosi Heti-
lapban (1893. Uti jegyzetek. A vaslagbél 
veleszületett tágulása és túltengése, Az 
osteomalacia első két esete Kolozsvárt), 
a Gyógyászatban (1893. A kopenhágai 
egyetemről), a Kolozsvárban (1893. A 
gyermekek czélszerű táplálása), a Jahr-
buch für Kinderheilkundeban (1894. Über 
angeborene Dilatation und Hyperthrophie 
des Dickdarms, Bakteriologische Unter-
suchungen über die sogenannte septische 
Diphterie.) 

Önéletrajzi adatok. 

Genersich János, theologiai tanár, G. 
Keresztély jómódú kereskedő s Royko An-
na-Zsuzsánna fia, szül. 1761. aug. lö.Kézs-
márkon Szepesmegyében ; első tanulását 
szülővárosában az iskolában és nevelők-
től nyerte ; azután a magyar nyelv meg-
tanulása végett a debreczeni ev. ref. kol-
légiumba küldték, majd Felső-Sajón (Gö-
mörm.) tanulta a tót nyelvet. Visszatérvén 
szülővárosába, itt a felső iskolákat s egy 
évig a pozsonyi ev. lyceumot látogatta, 
hol szorgalmasan olvasta a római klas-
szikusokat. Az 1782. nyári félévre a jenai 
egyetemre iratkozott be, hol a görög iro-
dalmat tanulta s Schütz udvari tanácsos-
nak Homér-előadásait előszeretettel hall-
gatta ; negyedfél évi ott tartózkodás után 

1785-ben visszatért hazájába s miután 
előbb nevelő volt. 1788-ban a kézsmárki 
ág. ev. lyceumban a humaniórák és phi-
lologia tanára lett; 1818-ban ugyanazon 
intézetnél a történelmi tanszéket foglalta 
el. 1821-ben a bécsi protestáns theologiai 
intézethez az egyháztörténet és egyházi 
jog tanárának neveztetett ki. Meghalt 
1825. máj. 18. Bécsben. — Czikkei a 
Schedius, Zeitschrift von und für Ungern-
ben (V. VI. 1804. Nachtrag zu der An-
zeige der jetzt lebenden Schriftsteller, 
die aus dem Zipser Comitate gebürtig 
oder darin wohnhaft sind. Nachtrag zu 
dem Versuch eines Idiotikons der Zipser 
Sprache), a Hormayr Archivjában (czik-
kek a hazai történet- és irodalomtörténet-
ből). a Kaschauer Wochenblattban (1818. 
Hunyadi János és több nevezetes nő élet-
rajza) ; az Ersch und Gruber-féle Alig. 
Encyclopädie-be számos ismertető czik-
ket irt hazánkról. — Munkái: 1. Bei-
träge zur Schulpädagogik. Wien. 1792. 
— 2. Von der Liebe des Vaterlandes. 
Ein philosophisch-historischer Versuch. 
U. ott, 1793. Két rész.. — 3. Genialitä-
ten. Pest, 1800. (Névtelenül.) — 4. Über 
die jetzige Verfassung der prot. Schul-
anstalten in Ungarn. Wien, 1803. (Név-
telenül. Ism. Allg. Literatur Zeitung 1804. 
II. 626.) — 5. Zwei Predigten über Tod 
und Unsterblichkeit. Leutschau, 1806. — 
6. Zwei Gelegenheitsreden bei verschie-
denen Veranlassungen gehalten. U. ott, 
1808. — 7. Biographische Bar Stellun-
gen der grössten Männer aller Zeiten 
und Völker der Welt. Wien, 1811. Öt 
kötet. (Az V. k. 1. 2. Trajan. Ezért 
Festetich György gróftól 100 frt jutalmat 
kapott.) — 8. Wilhelmine. Ein Lesebuch 
für Mädchen von zehn bis fünfzehn Jahren, 
zur Bildung des Herzens und des Ge-
schmacks. U.ott, 1811. Két rész. (2. kiadás. 
U. ott, 1816.) — 9. Jjateinische und 
deutsche Gespräche. U. ott. 1811. — 
10. Götterlehre U. ott. 1811. — 11. Kurze 
allgemeine Weltgeschichte. Nach Beck. 

35. iv sajtó alá adatott 18.94. május 19. 
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Eichhorn und J. B. Schütz, mit vorzüg-
licher Bücksicht auf Studierende bearbei-
tet. U. ott. 1812. Három kötet. — 12. 
Alfred. Ein Lesebuch für Jünglinge von 
fünfzehn bis zwanzig Jahren, zur Bildung 
des Herzens und Geschmacks. Seitenstück 
zur Wilhelmine. U. ott, 1812. Két kötet. 
— 13. Geschichte der österreichischen 
Monarchie von ihrem Ursprünge bis 
zum Ende des Wiener Friedens-Congres-
ses. U. ott, 1815—17. Nyolcz kötet. — 
14. Sophron für reifende Jünglinge. U. 
ott, 1816. Két kötet. — 15. Weltgeschichte 
für gebildete Frauenzimmer mit vorzüg-
licher Rücksicht auf Völkersitten und 
auf berühmte Frauen aller Zeiten. Leip-
zig. 1817. Öt kötet. — 16. Beden über 
vorzüglich wichtige Gegentände der Re- • 
ligion, zur Beruhigung der Herzen unter 
den Stürmen der Zeit. Pesth, 1817. — 
17. Emma. Leben einer glücklichen Mut-
ter. Kaschau. 1819. — 18. Cornelia für 
reifende Mädchen. Seitenstück zu Wilhel-
mine. Pesth, 1819. (2. czímkiadás. U. ott, 
1822.) — 19. Agathon. Für edle Jüng-
linge. Seitenstück zu Sophron. Brünn, | 
1819. Két rész. — 20. Reden zur We-
ckung der Andacht. Brünn, 1820. — 21. 
Trostworte am Grabe der Frau Johanna 
Susannav. Cervazu Käsmark den 23. März 
1820. Pressburg, 1820. — 22. Blüthen von 
Jean Paul Richter und Georg Herder. Ka-
schau. 1821. — 23. Kurzer Abriss der Ge-
schichte von Oesterreich, Böhmen und Un-
garn. Tyrnau, 1824. (2. kiadás. Pest, 1830.) 
— 24. Eusebios. Für Freunde der Beligion. 
Brünn, 1824. Két kötet. — Kéziratai kö-
zül a magyar nemzeti múzeumban van-
nak : Ueber die Erziehung des weiblichen 
Geschlechts. Bitsitz 1787. 4rét 397 lap, 
Meteorologische Beobachtungen in dem 
Jahre 1789. 4rét 114 lap., Geographia 
antiqua, seu vetus. Késmárk, 1790. 8rét 
245 lap, Poesis. 1790—91 Késmarkini. 
8rét 346 lap; Institutio in oratoriam, 
Késmárk 1795—96. 4rét 178 lap. — 
Levelei Bumy Károlyhoz 1817-tó'l 1823-ig, 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III, 

32 darab a m. tudom, akadémia levél-
tárában. 

Magyar Hírmondó 1792 . I . 40. 1. 1793 . I I . 
815 . 1. — Zeitschrift von und für Ungern. I I I . 
1803. 382. 1. VI. 3804. 248. 252. 1. — Genersich, 
Christian, Merkwürdigkeiten der Freystadt 
Késmárk. Kaschau, 1804. 322. 1. — Tudomá-
nyos Gyűjtemény 1821 . IV. 117 . 1823. VIII. 1 2 1 . 1 . 

— Alig. Literatur Zeitung 1821 . I I I . 253. S z . 
— Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie 
L V I I . 4 2 4 . — Hazai s Külf. Tudósítások 1823. 
I . 4 3 . SZ. — M. Kurír 1823. I . 4 3 . SZ. — Melzer, 
Biographie berühmter Zipser. Kaschau und 
L e i p z i g , 1833 . 289. 1. — Oesterreichische Natio-
nal Encyclopädie. Wien, 1835. II. 303. 1. — 
Kis János Emlékezései I. 84. 1. — Haan, Jena 
Hungarica 91.1. — Köriisy László, Eumy élete. 
Bpest, 1880. 22. 133. 1. — Mokos, Magyaror-
szági tanulók a jenai egyetemen 73. 1. — 
Petrik B ib l iogr . I . IV. 167. 1. 

Genersich Jenő, orvosdoktor, szül. 
1812. aug. 4. Lőcsén. — Munkája : Cura 
inunctoria. Dissertatio inauguralis. Vin-
dobonae, 1841. 

Petrik B ib l iog r . 

Genersich Keresstély, ág. ev. lelkész. 
G. János testvérbátyja, szül. 1759. jan. 
4. Kézsmárkon; tanult szülővárosában. 
Debreczenben, Felső-Sajón Lautschek 
Márton lelkésznél, Felső-Szlánán (a tót 
nyelv végett), ismét Kézsmárkon és Po-
zsonyban ; 1778. a nyári félévben a jenai 
egyetemre iratkozott be ; azután az ut-
rechti egyetemet látogatta. 1784-ben ha-
zájába visszatért és a sajó-gömöri gym-
nasiumhan tanított, honnét 1786-ban 
Kézsmárkra hívták conrectornak és 1789. 
jan. 25. az ág. ev. gyülekezet lelkésze 
lett; de e mellett a kézsmárki lyceum-
ban a pastorális theologiát, homiletikát 
és az egyházi jogot adta elő. Azon kí-
vül kedvencz hajlamait követve, az ás-
ványtant, helyrajzot és szülővárosának 
polgári s egyházi történetét művelte. Tu-
dományos czélból több izben bejárta a 
Tátra hegységet és jelentékeny ásvány-
gyűjteményt szerzett. A jenai mineralo-
giai társaság megválasztotta levelező tag-
jának. Meghalt 1825. márcz. 9. Kézs-
márkon mint az egyház seniora. — 
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Czikkei a Bredetzky, Beyträge zur To-
pographie von Ungarn cz. munkájában 
(Bécs, 1803—7. Physisch-Topographische 
Uebersicht des Zipser Comitates, Be-
schreibung des Tatragebirges in der Zips), 
a dr. Sartori. Malerisches Taschenbuch-
jában (1812. Das Dunajetzer Schloss una 
seine Umgebungen in der Zips. 1814. 
Ansicht einer inneren Karpatengegend, 
1816. Der weisse und grüne See in den 
Karpathen, Das Schwefelbad und die 
Leibitzer Berge) ; irt még a Göttingisches 
Magazin für Geschichte, Statistik und 
Staatsrecht des Österreich. Kaiserstaates 
(1806—8), továbbá a Stäudlein ésTschir-
ner, Kirchengeschichle cz. munkákba. 
— Munkái: 1. Theologia pastorális. 
Leutschoviae. 1790. (Ism. Allg. Litera-
tur Zeitung 1793. [. 91.) — 2. Predigt 
am Dankfeste für den glücklichen Fort-
gang der Waffen Seiner kaiserlich-könig-
lichen Majestät auf Veranlassung der 
letzten Siege in Italien. Geha l t en . . . . 
den 1. Sept. 1799. U. ott. — 3. Merk-
würdigkeiten der königlichen Frey-
stadt Késmárk in Oberungarn, am Fusse 
der Carpathen. Kaschau, 1804. Két kö-
tet. (Ism. Allg. Literatur Zeitung 1804. 
III. 1. és Zeitschrift von und für Ungern 
V. 1804. 169. 1.) — 4. Reise in die 
Carpathen mit vorzüglicher Rücksicht 
auf das Tatra-Gebirge. Herausgegeben 
von Samuel Bredeczky. Wien und Triest, 

1807. — 5. lieber das selige Hinschei-
den eines rechtschaffenen Religions-
Lehrers. Eine Leichenpredigt am Be-
gräbnisstage des . . . Herrn Daniel Cerva, 
ältern Geistlichen der ev. Gemeinde der 
Stadt Késmárk, gehalten den 9. October 
1808. Leutschau. — Kéziratai a m. nem-
zeti múzeumban : Geschichte der königl. 
freyen Stadt Késmárk mit Rücksicht auf 
die allg. Geschichte von Zips und auch 
das angränzende Karpatische Gebürge, 
4-rét 350 levél, Archaeologia litteraria 
1790., 8-rét 95 és 254 lap, Biographie 
des Baron Paul Kray, 4-rét, Die Kleine 

Orgel in dem Carpathischen Gebirge, 
Késmárk, 1816. 4-rét 4 lap. Catalog der 
Mineralien-Sammlung des weiland H. 
Chr. G. Prediger zu Késmárk, ivrét 23 
levél; még a Kárpátok részletes leírását 
és adalékokat az egyháztörténethez ha-
gyott hátra. — Levelei Rumy Károly-
hoz 1800-tól 1824-ig, 477 darab, a m. 
tudom, akadémia levéliárában. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n I I I . 1803. 
382. V. 1804. 169. 1. — Catalogus Bibi. Fr. 
Com. Széchényi I. 408. 1. — Genersich, Merk-
würdigkeiten der Freyen Stadt Késmárk II. 
56. — Katona, História Critica XLI. 583. 1. — 
Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie LVII. 
424. — Spangenberg, Neues vaterländisches 
Archiv. Lüneburg, 1825. — Melzer, Biographie 
b e r ü h m t e r Z i p s e r 314. 1. — Oesterr. Nationai-
Encyclopäclie I I . 303. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Körösy László, Rumy élete 24. 133. 1. — 
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egye-
temen 71. 1. — Petrik Bibliogr. és Dianiska 
András lelkész szives közlése. 

Genersich Sámuel, orvosdoktor, előb-
binek testvéröcscse, szül. 1768. febr. 14. 
Késmárkon; tanult ugyanott és Bécsben az 
egyetemen hallgatta az orvosi tudomá-
nyokat, hol orvosdoktori oklevelet nyert; 
azután egy ideig szülővárosában gya-
korlóorvos volt, mire Lőcse város vá-
lasztotta meg főorvosának. 1806-ban a 
regensburgi füvésztársaság tiszteletbeli 
tagjának választotta. Meghalt 184-4. Lőcsén. 
— Munkái: 1. Florae Scepusiensis elen-
chus seu enumeratio plantarum in co-
mitatu Hungáriáé Scepusiensi eumque 
percurrentibus montibusCarpaticis sponte 
crescentium. Leutschoviae, 1798. (A Sze-
pesmegyében vadon tenyésző 950 nö-
vény jegyzéke.) — 2. Catalogus plan-
tarum variorum Scepusii anno 1801 in 
autumno in usum amicorum suorum 
conscriptus. U. ott, 1801. — 3. Beleh-
rung für das Publicum der königl. Frei-
stadt "Leutschau in Hinsicht der hier 
sich geäusserten und der in der umlie-
genden Gegend von allen Seiten sich 
äussernden Rindviehseuche. U. ott, 1829. 
— Kéziratban: Elenchus plantarum in 
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S. G. Synopsi florae Scepasiensis enu-
meratarum, 1842. ívrét 6 levél (a m. 
nemzeti múzeum kézirattárában). 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n . I I I . 1803. 
382. — Hazai Tudósítások 1806. 1. SZ. — 
Oesterr. National-Encyclopädie I I . 305. — Ka-
rnitz, August, Versuch einer Geschichte der 
ungarischen Botanik. Halle, 1865. 79. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gensel János Adám, orvosdoktor, 
szül. 1677. okt. 26. Sopronban, hol atyja 
G. Kornél városi polgár volt; a gram-
matikai és philosophiai osztályokat szülő-
városában bevégezvén, 1695. a téli fél-
évben a jenai egyetemre iratkozott be, 
hol előbb a theologiát hallgatta, később 
azonban gyenge testi szervezete miatt az 
orvosi tudományokra adta magát. Be-
végezvén tanulmányait, Olaszországba 
utazott és Bolognát, Firenzét és Rómát 
látogatta meg; azután két évet a paduai 
egyetemen töltött, hol 1703-ban az or-
vosdoktori oklevelen kívül a bölcseletit 
is megszerezte. Hazájába visszatérvén, 
előbb Vasvárt, azután Sopronban gyakorló 
orvos lett. 1710-ben Vas- és Sopronmegye 
megválasztotta főorvosává, Eszterházy 
herczeg pedig udvari orvosává tette. 
1712. febr. 1. a Societas Naturae Curio-
sorum. 1714-ben pedig a berlini tudós 
társaság választotta meg tagjának. Meg-
halt 1720. aug, 31. Sirversét maga irta 
meg. (Közli Weszprémi s utána Horá-
nyi). A Societas Naturae Curiosorumnak 
6000 forintot hagyományozott. — Czikkei 
az Observationes Naturae Curiosorumban 
(Cent. I. et II. Obs, 193. De procidentia 
uteri totali quoad fundum, cum febre 
maligna, Obs. 194. De procidentia oculi 
dextri quoad totum, Obs. 195. De pica 
virili, seu inordinato appetitu rerum vi-
tiosarum et a natura humana alienarum 
ac inedibilium, Cent. III. et IV. Obs. 48. 
De febri maligna summe periculosa, 
etiam quasi desperata, in qua xö ©eiov 
emicuit Hippocratum, Obs. 49. De con-
ceptione in somno, Obs. 50. De hydro-
phobia, Obs. 51. De haemorrhagia penis, 

Obs. 134. De pilorum defluvio totius 
corporis. Cent. VI. Obs. 84. De carun-
cula vrethrae in lue venerea, Obs. 85. 
Anatomica de submerso, VII. et VIII. 
Constitutio epidemica inferioris Hungá-
riáé an. 1711. 1712. 1713. cum histori-
cis et meteorologicis observationibus; 
különnyomatban is a Sydenham, Opp. 
Tom. II. cz. munkájából, Append. 193.1. 
Elogium med. doct. Caroli Raygeri, acad. 
Leopoldino caes. Nat. CC. collegae et 
practici Posoniensis, újra lenyomatott a 
Mangeti, Bibi. Scriptor. Med. II. part. 2. 
37. 1.), a Kundmann, Rarior. Nat. et 
Artis, Breslau und Leipzig, 1737. Sect. 
II. Art. 18. Neue Hungarische und Schle-
sische Plantation des vermeinten India-
nischen Thees. — Munkái: 1. Disser-
tatio medica, qua aegrum ischuria labo-
rantem exbibet; praes. Georg. Wolfgango 
Wedelio. Jenae, 1699. — 2. Theses phi-
losophico-medicae, Sacrae Regiae Maies-
tati Josepho I. Romanorum Imp. dicatae. 
pro suprema in philosophia et medicina 
laurea consequenda, imponente eam ex-
cell. Bernardino Ramazzini, prof. Pata-
vini an. 1703/(Nagy ivrét levél, rézmet-
szettel.) 

Weszprémi, Succincta Medic. Biographia I. 
54—59. IV. 60. 1. — Horányi, Memoria II. 21. 
— Haan, Jena Hungarica 37. 1. (hibásan 
Gensceni névvel.) — Kunitz, Versuch einer 
Geschichte der ungar. Botanik. Halle, 1865. 
35. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Mokos, 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 
32. 1. — Demkó Kálmán, Magyar Orvosi Rend 
Története. Bpest, 1894. 453. 1. 

Gents Jóssef, II. éves bölcsész Keszt-
helyen. — Munkái: 1. Paraeneticon ad 
condiscipulos in exitu anni scholastici 
1822—23 habit um. Sabariae. — 2. Te-
kintetes Vasvármegye fényes rendjei-
hez. Hely és év n. (Költemény.) 

Petrik B ib l iog r . 
Gentsy László (gencsi és mihályfalvi), 

birtokos és első alispán Borsodmegyében. 
— Munkája: Köszöntő beszédek, melye-
ket I. gróf Vásonykői Zichy Ferencz ur ő 
Exc.-hoz, t. Bihar-vármegye főispányához, 
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II. a t. karokhoz és rendekhez, III. nagy-
sombori Sombori Imre úrhoz, fenntiszt. 
vármegye 2. alispánjához, úgy mélt. rog-
laticzai Miskolczy István cs. kir. kama-
rás úrhoz, IV. mélt. püspök Laicsák Fe-
rencz úr ő nagyságához elmondott. Nagy-
várad, 1827. 

Petrik, B ib l iog r . 

Geodri János. L. Gödri János. 
Georch Illés (etre-karchai). ügyvéd, 

a m. tudom, akadémia tiszteleti tagja, 
Pest és több megyék táblabírája, szül. 
1772. szept. 28. .Etre-Karcsán Pozsony-
megyében szegény nemes szülőktől. Már 
12 éves korában a király segélyben ré-
szesítette, hogy szülei taníttathassák. Po-
zsonyban végezte középiskoláit, mire az 
egyházi rendbe lépett és 1790—92-ben a 
hittudományt Esztergomban tanulta; azu-
tán a papi pályát elhagyta. 1792—94-ig 
Pozsonyban a jogtudományokat hallgatta, 
1796-ban Pestre ment törvénygyakorlatra. 
Midőn közfelkelés hirdettetett Napoleon 
ellen, 1797-ben ő is a felkelt nemesség 
zászlója alá esküdött és főhadnagyi rang-
gal tisztelték meg. Alig töltött azonban 
a vitézi pályán félévet, midőn a közfel-
kelés szüksége elenyészett és ő a pozso-
nyi akadémiánál a magyar nyelv- és iro-
dalom tanára lett. 1798-ban ügyvédi cen-
surát tett és ügyészsége mellett tanárságát 
is folytatta. 1799-ben a bősi uradalom, 
1802-ben Pozsony és Somorja városok. 
1804-ben a Kondé család ügyésze lett. 
Ennyi ügyvédi foglalkozás mellett, kény-
telen volt nyelvtanítói állásáról lemon-
dani. 1806-ban Pestre költözött, midőn 
Albert szász-tescheni kir. herczeg ügyésze 
lett, 1813-tól 1830-ig pedig a ráczkevi 
kincstári uradalom igazgatója volt. Ekkor 
szemei elgyengülése miatt nyugalomba 
vonúlt. Az 1807. országgyűlésen mint 
távollevők követe voltjelen. 1832. szept. 1. 
a magyar tudom, akadémia megválasz-
totta tiszteleti tagjának. Még utolsó évei-
ben is, midőn vakság fenyegette, folyton 
munkálkodott. Meghalt 1835. júl. 31. Pes-

ten. — Értekezése a Tudom. Gyűjtemény-
ben (1821. VII. Jegyzetek a hármas tör-
vénykönyv 3. része 29. cz.-éhez a magyar-
országi parasztok örökösödése iránt.) — 
Munkái: 1 . Paradigma conjugationis ver-
borum et methodus iisdem recte utendi 
Hungaris propria. Posonii, 1799. (Név-
telenül.) — 2. Etelkából kiválogatott re-
mekje a helyes magyarságnak. U. ott,. 
1800. — 3. Honnyi törvény. Öszveszede-
get te . . . U. ott, 1804-09. Három könyv, 
négy kötetben. — Tudósításai a munka 
kiadásáról. Pozsony és Pest, 1803—07. 
Három darab.—Latinul: Iuspatrium. . . 
a quodam veterano juris professore (Bre-
zanóczy Ádám) donatum. U. ott, 1807— 
10. Három kötet. 2. kiadás. U. ott. 1817. 
— 4. Magyarország uralkodóinak szár-
mazások és jelesebb tetteinek rövid leirása. 
Pest, 1818. — 5. A magyar helyesírás 
fő rendssabásairól. U. ott, 1821. (Jutalom 
feleletek a magyar nyelvről. A m. n. mu-
seum 1815., 1816., 1817. eszt. kérdéseire. 
I. II. Marczibányi-jutalmat nyert pálya-
munka.) — 5. Disquisitio critica disser-
tationis historicae Boerio-Besserianae de 
ortu et nativitate Joannis de Hunyad. 
U. ott, 1826. — 7. Georch Illés törvényes 
tárgyú értekesései. U. ott. 1833. Két 

I kötet. — Kéziratban maradt: Fejtege-
! tett honi törvények. — Levelei Horvát 

Istvánhoz, Promontor, 1817. nov. 14.,. 
1824. márcz. 28. és kettő kelet nélkül (a 
m. nemzeti múzeum kézirattárában.) 

Catalogus Bibliothecae Hung. Nation. Szé-
chéniano-Regnicolaris. Suppl. I . 431. 1. •— 
Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I I . 10. 11. SZ. 
— Jelenkor 1835. 61. Sz. — M. Tudás-Társaság 
Névkönyve 1836. 87. 1. — Magyar Tudós-Társaság 
Évkönyvei IV. 1836—38. 98. 1. (Perger János 
emlékbeszéde.) — Thewrewk József, Magyarok 
S z ü l e t é s n a p j a i 95. 1. — Ferenczy é s Danielik, 
Magyar Irók I. 156. 1. — Jogtudományi és-
Törvénykezési Tár, szerk. Tóth Lörincz 1856. 
127. 1. — l'jabbkori Ismeretek Tára I I I . 625. 1. 
— Toldy, M. Nemzeti Irodalom Története. — 
Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 
IV. 404. 612. 1. és gyászjelentés (hol neve 
Geörch.) 

Georgescu János, igazgató-tanító, szül. 
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1855-ben Szakadáton Nagy-Szebenme-
gyében; az algymnásiumot Nag.y-Sze-
benben végezte 1874-ben ; azóta a taní-
tói pályán működik és pedig jelenleg 
Szkore községben (Fogarasm.); ezen ha-
tárőri iskolánál 15 év óta igazgató-tanító. 
Beszél és ír ruménul,' magyarul és né-
metül. — Földmivelési és állattenyész-
tési czikkeket írt mint külmunkatárs az 
Observatulu, Tribuna és Posta Romana 
cz. rumén lapokba; továbbá írt a bras-
sói Gazeta Transilvanieibe és a buka-
resti Economia Nationalába. Jelenleg a 
brassói vasárnapi Gazeta földmivelési 
elbeszéléseit közli Povestiri Economice 
•cz. alatt, melyek külön kiadásban is 
meg fognak jelenni. — Munkája: Eco-
nomia cámpului crescerea vitelor,. 
observarí §i indrumari practice pentfü 
economí. Brassó, 1886. (Mezőgazdaság 
és állatnevelés. Észleletek és gyakorlati 
útmutatások gazdák számára. Iskolai tan-
könyv. 2. kiadás. U. ott, 1890.) — Szer-
kesztette a Calindariulü Plugariului föld-
mivelési naptárt 1893. évre Brassóban, 
mely 1895-re is meg fog jelenni. 

Gross, Kronstädter Drucke 115. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Georgi András Gábor, orvosdoktor. 
— Munkája: De febre Hungarica. Dis-
•quisitio inaug. medica. Erfurti, 1687. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Georgievich Aron. görög-keleti szer-
tartású lelkész Győrött. — Munkája: 
Kis katechismns avagy rövidre vett 
igaz-hitű vallástétele a napkeleti görög 
anyaszentegyháznak. Öszveszerkesztetett 
és kiadattatott a karloviczi érsekségben 
1774-ben. Most pedig görög nyelvből ma-
gyarra fordíttatott és a fent nevezett 
anyaszentegyház ifjúságának közönséges 
hasznára közre bocsáttatott. Győr, 1802. 
(Görög és magyar szöveggel). 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n I I . 1802. 
111. 1. — Petrik B ib l iog r . I I . 342. 1. 

Georgievics Bertalan, XVI. század-
beli orientalista hazánkfia; 13 évig szen-

vedett a török rabságban, mely idő alatt 
Jeruzsálemben is megfordúlt. 1547-ben 
Váradon, a barátok klastromában egy 
török dervissel a vallásról nyilvánosan 
vitatkozott. — Munkái: 1. De afflictione. 
tarn captivitate, quam etiam sub Turcae 
tributo viventium christianorum, cum 
figuris rem clare exprimentibus. Similiter 
de ritu. deque ceremoniis dómi, militi-
aeque ab ea gente usurpatis. Additis 
nonnullis lectu dignis, linguarum Slavo-
nicae, et Turcicae, cum interpretatione 
Latina, libellus . . In veteri Vangionum 
Vormatia 1545. (Bázel, 1551. és néme-
tül Zschorn János által ford. Strassburg, 
1558. és Nürnberg. 1664.) —2. Prognoma, 
sive Praesagium Mehemetanorum. pri-
mum de Christianorum calamitatibus, 
deinde de suae gentis interitu, ex Per-
sica lingua in Latinum conversum. Vien-
nae, 1547. (Waldburg Ottóhoz intézett 
ajánlólevéllel, Lovanií, 16. cal. April 
1545. és Cracoviae, 1548) — 3. Haec 
nova fert Africa. Mysterium sanctissi-
rnae Trinitatis. Arabice . . . pro fide Chris-
tianae cum Turca disputationis habitae, 
et mysterio sanctiss. Trinitatis in Alcho-
rano invento, nunc primum in latinum 
sermonem verso, brevis descriptio. . . . 
Cum gratia. XVI. Cale. April. 1548. Vien-
nae. — 4. De origine imperii Turco-
r u m . . . . Cui Libell. de Turcorum moribus. 
Collectus a B. Georgieuiz. Romae, 1555. 
(Cum praefatione Phil. Melanthonis. Vi-
tebergae, 1562.) — 5. Epistola exhorta-
toria ad bellum contra infides. . . . 

Horányi, Memor i a I I . 25. — Cataloyus B ib i . 
F r . Com. S z é c h é n y i I . 410. — Safarik. Ge-
schichte der südslavischen Literatur. Prag, 
1865. I I I . 127. 283. — Uj M. Múzeum, 1858. I . 
138. — Gróf Kemény József, T ö r t é n e l m i é s I r o -
dalmi Kalászatok. Pest, 1861. 130—136. 1. 

Georgievics János, karloviczi érsek, 
1750. júl. 14-től verseczi püspök volt. 
1769. aug. 17. karloviczi érsek és metro-
polita lett, mely tisztét 1773. máj. 23. 
történt haláláig viselte. — Munkái: 1, 
Sobranie izbrannych molitvo upotreble-
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nie prestarélich duchovnago i mirskago 
öina osob vo vidé oőes slabéjuácich. 
Bécs, 1771. (Szerb imádságoskönyv.) — 
2. Paschalnyja sluzby. U. ott, 1772. 
(Húsvéti mise, ó-szlovén liturgikai könyv.) 
— 3. Kanon molebnj svetomu veli 
"komceniku Stepbanu kralju deéanskomu. 
Buda, 1803. (Szerb imádságoskönyv szent 
István vértanú tiszteletére.) — 4. Kni-
zica razliénago soderzanija. U. ott, 1805. 
(Szerb-szlovén különbféle tárgyú köny-
vecske.) 

Safarik, Geschichte der südslavischen Li-
teratur III . 310. 474. 1. 

Georgievics Mihály, 1328—29-ben a 
pécsi katb. gymnasium VI. osztályában 
tanult 16 éves korában; eszéki (Verő-
czem.) származású s görög nem egyesült 
vallású volt. — Munkája: Elégia ad 
ministris rei litterariae regii gymnasii 
Quinque-Ecclesiensis in perenne grati-
tudinis monimentum finito cursu scho-
lastico a poeseos auditoribus oblata. 
Quinque-Ecclesiae, év n. 

Petrik Bibliogr. és Inczédy Dénes a pécsi 
gymnasium igazgatójának szives közlése. 

Georgius de Hungaria, ki minden 
valószínűség szerint papi ember volt és 
Utrechtben vagy az utrechti püspökség 
valamelyik városában tartózkodott, mi-
dőn következő munkáját kiadta: Arith-
metice summa tripartita Magistri ge-
orgij de hungaria, mely a colophon 
tanúsága szerint 1499. ápr. fejeztetett 
be. Az egész könyvecske 20 oldalra ter-
jed és a betűtypusból következtetve, ut-
rechti nyomtatás lehet. (Ez a legelső 
mathematikai tárgyú munka, a melyet 
magyar ember irt. Hellebrant Árpád 
1893-ban fedezte föl a hamburgi városi 
könyvtárban és Szily Kálmán mutatta 
be a m. tudom, akadémiának azon év 
okt. 16. ülésén. A m. tudom, akadémia 
ezen Arithmetikát a Mathematikai Érte-
kezések során közre fogja bocsátani.) 

Akadémiai Értesítő 1893. 621—625. 1. (Szily 
K.) — V. Könyvszemle 1892—93. (Szily Kálmán 
értekezése ú j ra lenyomtatva 3 hasonmással.) 

Geöcz László, m. királyi kamarai ta-
nácsos, G. Ferencz alispán és Irinyi 
Anna fia, szül. 1778. nov. 8. Dobon 
Szatmármegyében; e század elején (1815) 
a temesi kamarai igazgatóság ülnöke, 
utóbb Erdélyben királyi biztos és kincs-
tári tanácsos volt ; neje Kisfaludi báró 
Saalhausen leány; vele a család fiágon 
kihalt. — Kéziratai 1802—37-ből három 
kötetben a magyar nemzeti múzeumban 
vannak (l. Magyar költemények, 8r. 411., 
II. latin történelmi dolgozatok. 8r. 4211.. 
III. görög költészeti jegyzetek, 8r. 57 1.) 

thewrewk József, M a g y a r o k Szü le tésnap ja id 
Pozsony, 1846. 110. 1. (Keresztnevét hibásan 
ir ja Ferencznek.) — Nagy Iván, Magyarország 
Családai IV. 364. 1. 

Geőcze Aladár (szendrői), egri egy-
házmegyei áldozó-pap, G. Károly megyei 
számvevő fia, szül. 1840. ápr. 25. Sá-
toralja-Ujhelyt Zemplénmegyében ; 1862-
ben miséspappá szenteltetett föl és je-
lenleg tisza-szalóki plébános, alesperes 
és a Tiszán-túli iskolák felügyelője. — 
Munkája: Beszéd, melyet a nagynevű 
egri püspök Telekessv István, mint az 
egri növelde alapítója emlékére, halála 
évfordulóján, márcz. 7. 1861. a papne-
veldei kápolnában tartott gyászünnep 
alkalmával mondott. Eger, 1861. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 432. 
— Schematismus A g r i e n s i s 1891. 75. 168. 1. 
(Neve Göcze Vladimirusnak van irva.) — 
Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger , 1892. 93. 1. 

Geőcze István (szendrőij, nyug, m. 
kir. honvéd százados, G. János ügyvéd 
és Szerdahelyi Antonia fia, szül. 1836. 
júl. 25. Bácskán Zemplénmegyében; a 
gymnasiumot Sátoralja-Ujhelyt, Ungvárt 
és Kassán, jogi tanulmányait pedig (1853— 
1857) a pesti egyetemen végezte. 1860-
ban Délolaszország felszabadításáért har-
czolt, hol előbb Garibaldi tiszti testőrsé-
gében hadnagy, azután főhadnagy és az 
I. Zuáv-zászlóaljban századparancsnok 
volt. 1864—66-ban Braziliát utazta be. 
1867-ben a magyar miniszterelnökségnél 
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fogalmazó lett, 1870-ben mint főhadnagy 
a m. kir. honvédség soraiba lépett és 
csakhamar dandársegédtiszt és 1873-ban 
a Ludovica akadémia tanára lett. 1876-
ban századossá neveztetett ki s 1884-ben 
nyugdíjba lépett; azóta Budapesten az iro-
dalomnak él. G. a magyar katonai irodalom 
alapvetőinek egyike. — Czikkei a Pesti 
Naplóban (1868.71. sz. Timeo Danaos 1884. 
207., 208. sz. esti k., A közös hadsereg-
ről), Katonai Közlönyben (1869. Fény-
képészet hadi czélokra, A chatami erődítési 
kísérletek, 1870. Tagrendek, tagpárrendek 
és szakoszlop. Nézetek a honvédség érde-
kében, A szerb haderő szervezése, 1871. 
A spandaui lövésziskola, Katonai lókoroda 
terve, Egy orosz tiszt bírálata a chassepot 
fegyverről és a német tüzérségről, Szerbia 
földrajzi s hadászati viszonyai. A honvéd-
tiszti iskolák általában és azok berende-
zése, A löveg viszlökem erejének fel-
használása a Moncrief rendszer szerint, 
Porosz robbantyúk, torpedók), a Hon-
védben (1867—69. 1872. Az orosz vezér-
kar hadtudományi utazásai, Az Armstrong-
féle csavar- és ék-zárú angol hátultöltő 
ágyúk), a Fővárosi Lapokban (1869.), a 
Hazánk és Külföldben (1869.), a Va-
sárnapi Újságban (1869.), a Ludovica 
Akadémia Közlönyében (1873.1. Napoleon 
és Moltke, 1874. Tanulmány a gyalogság 
részletharczászata felett, Atsin és a háború 
Hollandiával, 1875. Egy tanulmány a né-
met hadsereg felett, A cs. és kir. had-
seregbeli tiszti növendékek kiképzésére 
hivatott csapatiskolákról, A kozákok elő-
örsszolgálata, Néhány szó a csapatiskolák 
és harczgyakorlatokról, könyvismertetés, 
1876. Oroszország terjeszkedése kele-
ten, Egy tábori tüzérségnél leginkább 
kifejtendő tulajdonságok, A háború böl-
csészeiének tanulmányi összefoglalatja, 
Jegyzetek a háború művészetéről, 1877. 
Európai Törökország és az azzal határos 
kis államok, A hadseregek történelmi 
fejlődéséről, 1878. Oroszország és Angol-
ország Közép-Ázsiában, 1879—80. Váz-

latok a hadügy történelmi fejlődéséről, 
9 közlés, 1879. A jelenlegi franczia és né-
met hadszervezet összehasonlítása, 1881. 
Az angolok Indiában, A gyalogság táma-
dásának előkészítése és végbevitele, 188tí. 
Wolozkoi elmélete a gyalogság harczban 
való tüzeléséről, Nagy Frigyes bizalmasa 
Luchesini marquis kiadatlan iratai, 1890. 
A lovasság mint csatatényező. 1891. 
Miként keletkezett és fejlődött ki a gya-
logság mai harczászata. A fegyveres béke 
vagy a katonai Európa az 1890. évben, 
Az utolsó töltények háza, Moltke tábor-
nagy, A jelenlegi Európa és a legköze-
lebbi háború, 1892. A léghajók hadi 
alkalmazása, A portugálok honfoglaló 
harczai a mór uralom idejében, Spanyol-
ország a franczia-orosz szövetségben, Se-
dán, tervrajzzal, A lovasság összeköttetés-
ben a többi fegyvernemmel, 1893. A hadi 
fegyverek új technikájában honos néze-
tek, Az angolok lovasított gyalogsága, 
1894. A területi előnyök felhasználásá-
nak fontossága), az Ellenőrben (1881. 62. 
sz. Przemisl erődítéséről, 474. sz. esti k. 
Használható-e még a lovasság az ujabb-
kori lőfegyverekkel szemben ? 490. sz. A 
postagalambok felhasználása a háborúban, 
1882. 252. sz. Egy külföldi katonai szaklap 
a Mezőkövesden tartott lovassági na-
gyobb hadgyakorlatokról), az Egyetértés-
ben (1883. 275. sz. Khina hadereje és a 
francziák, 290. sz. Az orosz hadszervez-
kedés egy-két mozzanata, 1884. 71. sz. 
Szudán, 1885. 34. sz., Honvédségünk, 
1890. 74. sz. A nyelvtanítás rendszere 
középiskoláinkban, 448. sz. Európa vére 
Afrikáért), a Nemzetben (1883. 156. sz. 
A tárfegyverek gyakorlati hadi használ-
hatósága. 1884—85. és 1886. november 
24. A felső Congó-vidék felfedezői Stanley 
előtt, Olaszország európai conflictus ese-
tén), a Budapesti Hírlapban (1884. 301. sz. 
Az új kinevezettek, 1886. 2. sz. Nyáry 
Albert báró). — Munkái: 1. Utazás 
Braziliába és vissza, Pest, 1869. Két kö-
tet. (Erzsébet királyné gyémánt melltű-
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vei tüntette ki. Ism. Hon 201. sz.) — 
2. Hadmosdulati utasítás kivonatban 
a magyar királyi honvédség számára. U. 
ott, 1870. (Németből ford. Hivatalos 
kiadás. Névtelenül.) — 3. Az osztrák-ma-
gyar monarchia haderőinek szervezete. 
A rendeletek Tárában ajánlott tan- és 
kézikönyv. Bpest, 1873. — 4. A tisztek 
gyakorlati kiképzése... az orosz had-
seregben, ford. olaszból. U. ott, 1873. 
(Névtelenül.) — 5. Népszerű utasítás 
a tervrajz és térkép-olvasáshoz. Zaffauk 
József után németből. (Névtelenül.) U. 
ott, 1873. — 6. Fegyvertan. Lankmayer 
Nándor után ford. németből. U. ott, 1879. 
(III. füzet. Névtelenül.) — 7. Gyakorlati 
szabályzat a m. kir. honvédgyalogság 
számára U. ott, 1881. Két rész. (Német-
ből ford. Névtelenül.) — 8. Löutasítás 
a m. kir. honvéd gyalogság számára. U. 
ott, 1882. (Németből ford. Névtelenül.) 
— 9. Löutasítás a m. kir. honvéd lo-
vasság számára. U. ott, 1883. (Németből 
ford. Névtelenül.) — 10. A vizekről. 
Spanyolországi 1879. jún 13. törvény 
ford. spanyolból. U. ott, 1883. — 11. A 
tisztek gyakorlati kikénezése és a harcz-
szerű czéllövés az orosz hadseregben. U. 
ott, 1890. (Olaszból ford. Névtelenül.) — 
Ezeken kívül fordított még többet olasz-
ból, francziából. angolból, spanyolból és 
portugálból magyarra. Szerkesztette a 
Ludovica Akadémia Közlönyét 1873-tól 
1879 végéig. — Álnevei és jegyei Szendrői, 
Bacskay, Kaponyai. G. K. és e—i. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I V . 432. 
1. — Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Geőcze Sarolta (szendrői), polgári 
leányiskolái igazgató. G. Bertalan ügyvéd 
és felső-őri Bertha Erzsébet leánya, előb-
binek unokahuga. szül. 1862. decz. 27. 
Bacskában Zemplénmegyében; édesanyja 
halála (1869) után két évre Pestre vitték 
tanulni; azontúl otthon nevelkedett. 1882-
ben a budai elemi képzőbe, 1883-ban a 
budapesti polgári képzőbe lépett. 1886-ban 
a brassói állami polgári leányiskolához 

neveztetett ki; 1888-ban ezen iskola veze-
tője lett. 1892-ben megbízták őt a komá-
romi állami polgári leányiskola szervezé-
sével; azóta ott működik. — Programm-
értekezései a brassói állami polg. leány-
iskola Értesítőjében (1888. Az egészségtani 
oktatás a leányiskolában, 1891. Vissza-
pillantás a brassói áll, p. leányiskola 10 
éves múltjára), a komáromi áll. p. leány-
iskola Értesítőjében (1893. A komáromi 
áll. p. leányiskola keletkezése), czikkei a 
Pesti Naplóban (1888. Sinaia), a Magyar 
Szalonban (1888. IX. Hogy támad a 
népdal?), a Borsszem Jankóban (1889— 
93. apró közlemények: Sanyaró Vendel, 
Czenczi-néni stb.), az Egészségben (1889. 
Levél Trefort miniszterhez), az Iskola 
és a Szülőházban (1890. Mi az oka annak, 
hogy az itteni gyermekek nyelvérzéke oly 
feltűnően fejletlen, és mi módon lehetne 
e bajon segíteni), a Nemzeti Nőnevelésben 
(1890. Népköltési gyűjtemények az iskolá-
ban), a Természettudományi Közlönyben 
(1890—92. 1894. fordítások Tarde, Abel, 
Berthelot, Brückner és Varigny után), a 
Brassó cz. lapban (1880—91. A Mária-Do-
rothea egyesület sat.), a Budapesti Hírlap-
ban (1890.129. sz. Fazekas Mihály és Ludas 
Matyija. 1891. 223. sz. A hegyek története, 
290. sz. Magyarország madárvilága, 354. 
sz. Washington Jrwing. 1893. Társada-
lom és nőnevelés), a Kis Lapban (1890. 
mesék, allegóriák), a Fővárosi Lapokban 
(1890. Uj Paraenézis), a Magyar orvosok 
és természetvizsgálók Munkálataiban 
(1892. Természettudomány és társadalom), 
a Magyar Paedagógiában (1892. A leá-
nyok középfokú oktatásáról, 1894. Egy 
kitűnő franczia ifjúsági irat), az Ungban 
(1893. 17. sz. Magyarország mai társa-
dalmiviszonyai és a nőnevelés), a Hazánk-
ban (1894. Az élet művészete, Egy kis 
programm, Ízlés, divat.) — Munkái: 1. 
A hegyek története. Elisée Reclus után 
ford. Bpest, 1892. (Természettudományi 
Társulat Kiadványa XLIV. Ism. Nemzet 
91. sz. Budapesti Szemle.) — 2. Brehm, 
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E. A., As éssaki sarktól as egyenlítőig. 
Ford. U. ott, 1892. (Természettud. Társ. 
Kiadványa, a néprajzi részt, VII—XIII. 
fejezeteket, a többit Paszlavszky József 
ford.) — 3. Cherbulies, Müvésset és 
termésset. U. ott, 1893. (M. tud. Akadé-
mia könyvkiadó vállalata. Uj folyam 
XVI. Ism. Bud. Szemle LXXVIII.) — 4. 
Ssámtani ismeretek a nőnevelés szolgá-
latában. U. ott, 1893. (Különnyomat a 
Nemzeti Nőnevelésből 1891—93.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 432. 
1. és önéletrajzi adatok. 

Gera Konrád, ág. ev. lelkész, a német-
országi Tangermündenből származott és 
gradeczi Horváth (Stansith) Gergely hívta 
meg őt Strassburgból Neérbe (Strázsa) 
az általa alapított gymnasium igazgató-
jának, hol már 1588 első felében műkö-
dött. Néhány évvel később ugyanott a 
lelkészi tiszt egyidejű viselésével is meg-
bízatott. 1595. aug. G. Erhardi Miklós 
helyére Bártfára hivatott meg az ottani 
nagyhirű iskola vezetésére, hol mintegy 
két évig maradt és az 1597. ápr. 22. és 
23. Eperjesen tartott zsinat határozatait 
mint ottani rector irta alá. Még ugyanazon 
évben ment át Káposztafalvára (Kabsdorf) 
lelkésznek. Sokat vitatkozott a Kálvin 
tanát követő titkos reformátusokkal, kü-
lönösen Pilcius Gáspárral és Ambrosius 
(Lam) Sebesténynyel. — Munkái: 1. 
Brevis Befutatio Calvinianae Epistolae, 
Missae a Casparo Pilcio, Sacramentario 
Marciuillano, ad Generosum Dominum 
Ludovicum Bertolt i . . . Bartphae, év. n. 
— 2. Brevis Besponsio Ad Hymnos 
Qvosdam Casparis Pilcii Sacramentarij 
Marciuillani, & ad praefationem iisdem 
praefixam; quibus se a Calvinismo. contra 
scriptum M. Conradi Gera, quo Calvini-
anam ipsius Epistolam ad G. D. Ludovi-
cum Bertolti datam refutauit, purgare & j 
liberare conatur. U. ott, (1598). 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 88. — Bartholomaeides, 
Memor iae U n g a r o r u m 93. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 82. 1. — M. Könyv-
Szemle 1892—93. 43—46. 1. (Ráth György.) 

Geramb Ferdinand (József Mária) 
báró, cs. kir. ezredes, később trappista 
főapát, G. Ferencz selmeczi bányaigaz-
gató s magyar nemes fia, ki szüleinek 
Lyonban tartózkodása alatt 1772. ápr. 
17. született, hazájában, később Bécsben 
neveltetett, az osztrák hadseregben szol-
gált és spanyol földön is harczolt. Ki-
fogyván az anyagi eszközökből, Londonba 
ment, hogy a kormánytól pénzsegélyt 
nyerhessen. Londonból, tetemes adóssá-
gai miatt fogság fenyegetvén őt, távoznia 
kellett. 1812-ben Husum dán kikötőben 
Napoleon parancsára elfogatott és a vin-
cennesi várba vitetett foglyúl. Itt volt 
akkor a troyesi püspök is mint fogoly. 
Ez reá oly hatást gyakorolt, hogy Páris 
bevétele után kiszabadulván. 1816-ban 
Lyonban a trappisták szerzetébe lépett. 
Itt generál-prokurátorrá választatott. 
1831—32-ben Jeruzsálembe a szent sír-
hoz zarándokolt. Meghalt 1848. márcz. 
15. Rómában. Valószínűleg hazánkban 
is tartózkodott, a mint azt Pozsonyban 
megjelent munkáiból következtethetjük : 
1. Istirion invicto heroi caes. reg. prin-
cipi et archiduci Austriae, summoque 
exercitus belliduci Carolo occepta Budae 
nonas Április 1807 regni comitia coram 
condecoranti pie devotum. Posonii. (Köl-
temény.) — 2. Pia cordis suspiria. In-
choatis nonas Április 1807. Budae regni 
comitiis luce publica prodita. U. ott. 
(Költ.) — 3. Carmen amato principi 
caes. regio regnique Hungáriáé palatino 
et archiduci Austriae Josepho. Nonas 
Április 1807. U. ott. — Még 11 franczia 
munkáját sorolja föl Wurzbach, melyek 
külföldön jelentek meg.— Arczképe réz-
metszet, Hummel C. rajzolta s Pichler J. 
metszette Bécsben. 

Ujabbkori Ismeretek Tára I I I . 627. — Wurz-
bach, Biographisches Lexikon V. 146—148 1. 
(Hol kalandos élete, munkái és az életére 
vonatkozó adatok vannak megirva.) — Petrik 
Bibliogr. 
Geramb Ferencs Károly, a körmöczi 

bányai kamaránál 1787-ben számvevő 
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tiszt volt; Utóbb Nagy-Bányán kir. kincs-
tári erdőszeti inspector. 1770. júl. 29. 
József császár őt testvéreivel együtt a 
római birodalmi lovagi rangra emelte. 
— Munkája: Spect. Bno Franc. Garolo 
nobili de Geramb offert hoc filialis 
pietatis testimonium ad diem eius nata-
lem IV. Octobris M. Karolini, anno 1785. 
Hely n. (Költemény). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 366. 
1. — Petrik B ib l iogr . 

Gérán János, nagyváradi püspökme-
gyei görög kath. lelkész, szül. 1806. jún. 
15., III. éves theologus volt 1831-ben 
Nagyváradon ; 1832. szept. 16. misés 
pappá szenteltetett föl; azután Sonkolyo-
son, később Nyir-Adonyban volt lelkész. 
Növendékpap korában következő mun-
káját adta ki : Ode rev. dno Joanni 
Bélinger, abbati B. M. V. de Tormona. . . 
die 8. Februarii a clero juniore Magno-
Varadiensi utriusque ritus oblata 1831. 

Petrik B ib l iogr . — Schematismus M a g n o -
Varadiensis Gr. R. C. 1831. 1841. 1874. 

Gerando. L. Be Gerando. 
Gerber Arnold, bölcseleti doktor és gy m-

nasiumi tanár ; a 60-as években a lőcsei 
ág. evang. állami főgymnasiumban taní-
totta a görög- és latin nyelvet. — Prog-
rammértekezése a lőcsei ág. ev. gym-
nasium Értesítőjében (1861. Disputatio 
de Tacito rerum scriptore tali, qualem 
bonum oratorem requisivit Quintilianus, 
1863. Dissertatio de particularum quadam 
in sermone Taciti proprietate, 1865. 
Questio grammatica de particula «an».) 

Lőcsei ev. állami fögymnasium Értesítője 
1861—68. 

Gerber Lipót, orvosdoktor, horzitzi, 
csehországi származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medico-therapeutica de 
typho contagioso. Pestini, 1831. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gerber Ödön, idősb, gyógyszerész, 
szül. 1837-ben Munkácson Beregmegyé-
ben, hol atyja a gróf Schönborn uradal-
mában számvevő volt; tanult Munkácson, 

Ungvárt és a felsőbb osztályokat az eper-
jesi ág. ev. collegiumban végezte. 1860-ban 
Bécsben nyert gyógyszerészi oklevelet és 
Szinyérváralján telepedett le mint gyógy-
szerész, hol jelenleg is működik. Szinyér-
váralján 1871-ben alakult meg a segély-
egylet pénztára, mely az uzsoráskodás 
ellen hasznos szolgálatot tett; ennek volt 
16 évig pénztárnoka, több évig díjtalanúl. 
Jelentékeny érdeme van a kisdedovó lé-
tesítésében is. — Czikkei a Szamosban 
(1871. A segélyegyletekről, különösen a 
szinyér-váraljairól). a Gyógyszerész Heti-
lapban (1872. A gyógyszerészek önképző-
köréről, Vonatok készítéséről, 1873. Az 
anilinról. 1874. Néhány szó korosabb 
segédeink érdekében, 1876. Gyógyszeré-
szi könyvvitelről. 1888. Gyakornokok ki-
képezhetéséről, 1892. Országos gyógysze-
rész egyletünkről, Jó tanácsok kezdő segé-
deinknek), a Borászati Lapokban (1874. 
Szinyér-Váralja és vidéke, 1881. Szőllő-
szetünk s borászatunkra károsan ható 
tényezőkről), a Gyakorlati Mezőgazdában 
(1875. A kertészet iránti közömbösségről), 
Szatmár cz. lap gazdászati rovatában 
(1877. több czikk). — Munkái: 1. Emlék-
irat a «Szinérváraljai segélyegylet* 1875. 
évben történt újabb átalakulásának ál-
landótételének alkalmára. Különösen Szat-
mármegye községeihez intézett intő buz-
dító irat. Sárospatak, 1876. (Jövedelme 
a szinér-váraljai újonnan építendő ref. 
iskola költségei fedezésére fordíttatik.) — 
2. Emlékirat a szinyér-váraljai kisded-
óvoda újonnan épült alapkövének leté-
tele alkalmára. U. ott, 1889. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
Statistikája 295. 1. — M. Könyvészet 1S76. és 
önéletrajzi adatok. 

Gerber Ulrik, az országos tejgazdasági 
felügyelőség által alkalmazott sajtmester 
Budapesten. — Munkája: A gróji sajt 
készítése. M.-Óvár, 1889. (Az országos 
tejgazdasági felügyelőség Közleményei.) 

M. Könyvészet 1892. 

Gercsics Jakab, gymnasiumi igazgató-
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tanár, szül. 1791-ben Sídben Szerém-
megyében; tanult Karloviczon, Szegeden 
és Pesten; 1815-ben Karloviczon gymna-
siumi tanárnak alkalmaztatott. 1820-ban 
mint az ifj. Duka István báró nevelője 
Szent-Pétervárra ment, bol négy évet 
töltött. 1824-ben visszatért és a karloviczi 
gymnasium igazgatója s a poesis tanára 
lett. — Munkája: Wieland Goldener Spie-
gel oder die Könige von Scheschian cz. 
munkáját szerbre fordította. — Kézirat-
ban van egyetemes történelme szerb 
nyelven. 

snfarík, Geschichte der südslavischen Li-
teratur III . 357. 409. 417. 1. 

Gerdenics István (jerebicsi), prépost-
plébános, szül. 1786. aug. 10. Pécsett 
Baranyamegyében; családi neve Gergich 
volt és a turopolyai nemesek közül 
származott; a gymnasiumot Pécsett vé-
gezte, a bölcseletet pedig Szegeden hall-
gatta. 1810. aug. 28. misés pappá szen-
teltetett föl; azután káplán volt Olasz-
ban, Bogdásán és Szigetvárt; 1815-ben 
a székesegyház lelkésze, 1821. novemb. 
26. a szent Ágoston egyház plébánosa 
lett. 1836. jun. 18. préposti czímet nyert. 
Meghalt 1848. jan. 9. Pécsett. — Munkái: 
1. Tissteletosslop Mária hét jelesebb ün-
nepére szentelve. Pécs, 1839. (Latinból 
fordítva. Ugyanez németül. U. ott, 1841. 
és illyr nyelven is.) — 2. Vrata nebes-
k a . . . (Imádságos könyv illyr nyelven, 
mely az egyházmegyében ma is haszná-
latban van.) — 3. Govorenja nedilnja 
zacilu godinu cerkvenu slozsena. Pécs, 
1845. Két kötet. (Egyházi beszédek illyr 
nyelven.) — 4. Molitvena knjiga vrata 
nebeska nazvana iz razliőitih knjigah, u 
jedno sastavijena, i za duhovnu kőrist 
illirickoga naroda. Pest, 1855. (Egyházi 
beszédek illyr nyelven.) 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1836. I I . 5. SZ. 
— Brüsztle R e c e n s i o I . 317. — Petrik B i b l i o g r . 
I . 71. 888. 1. 

Gere János, orvosdoktor, szül. 1819-
ben Komáromban, 1844-ben Pesten nyert 

orvosdoktori oklevelet; 1875-ban m. kir. 
bányafőorvos volt Diós-Győrött Borsod-
megyében. — Czikke az Orvosi Tárban 
(V. 1840. Vizszenoi morzsa.) — Munkája; 
Értekesés a börviskórról. Buda, 1844. 
(Latin czímmel is.) 

Rupp, B e s z é d 163. — 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 397. 1. — Petrik Bibliogr. 

Geréb Béla (ára-pataki), polgármester 
Marosvásárhelyt, szül. 1850. szept. 14. 
Ilyefalván Háromszékmegyében ; jogi ta-
nulmányait a kolozsvári kir. jogakadé-
mián és a pesti egyetemen végezte; 
1873-ban megválasztatott Árapatak, Erősd 
és Élőpatak községek körjegyzőjévé; azon-
ban néhány hó múlva berendeltetett a 
m. kir. Ludovica Akadémia tisztképző 
tanfolyamára, melyet bevégezvén, 1876-
ban kineveztetett szab. áll. honvéd hu-
szár hadnagygyá s 1878-ban a 9. hon-
véd huszárezred segédtisztjévé. 1881-ben 
a katonai pályát elhagyta s 1884-ben 
megválasztatott Háromszékmegye segéd-
szolgabirájává, 1883. nov. Marosvásárhely 
város törvényhatóságához tanácsossá s 
1890-ben polgármesterré. — Több czik-
ket irt a M. Közigazgatásba. — Mun-
kája . A kösigasgatósági hatóságok ügy-
körébe utalt kihágások késikönyve, 
Közigazgatósági tisztviselők, különösen: 
szolgabirák, városkapitányok, gyakorno-
kok és községi elöljárók használatára a 
fenálló törvények, szabály- és kormány-
rendeletek, minisztertanácsi határozatok 
és kir. kúriai döntvények alapján össze-
állította. Kézdi-Vásárhely, 1883. (2. olcsó 
kiadás. Maros-Vásárhely, 1887.) — Szer-
kesztette a város közönségének szer-
vezeti-, vám-, vagyon- és ügykezelési. . . 
szabályrendeleteit. — Kéziratban : A köz-
igazgatási hatóságok ügykezelése, a köz-
ségek és városok háztartása. 

.)/. Könyvészet, 1883. 1887. é s ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Geréb János. E néven irta Baló Ta-
ssilo (I. 450. h.) a következő elbeszé-
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lést: A csaló. Bpest, (1891. Magyar Me-
semondó 48.) 

Geréb József, bölcseleti doktor és fő-
gymnasiumi tanár (családi neve Geiger 
volt), szül. 1861. máj. 1. Szabadkán 
Bácsmegyében; a gymnasiumot szülő-
városában végezte s 1878—82-ig a buda-
pesti egyetemen a philologiai s philoso-
phiai előadásokat hallgatta. 1883. jún. 
7. bölcseleti doktorrá avatták. Még 1882-
ben tanári vizsgát tett és Szabadka vá-
ros megválasztotta a községi főgymna-
siumhoz tanárrá, de vallása miatt (iz-
raelita volt) ezen választás ellen nehéz-
ségeket támasztottak és így nem foglal-
hatta el állását. Időközben a budapesti 
gyakorló főgymnasiumban működött. 
1885-ben Trefort miniszter az egyetem 
ajánlatára külföldi tanulmányútra küldte 
s Berlinben, Münchenben meg Párisban 
előadásokat hallgatott és a múzeumokat 
tanulmányozta. 1885-ben a losonczi ál-
lami főgvmnasiumhoz helyettes tanárrá 
neveztetett k i ; 1888-ban rendes tanár 
lett és folyton Losonczon működik. — 
Programmértekezései a budapesti gya-
korló főgymnasium Értesítőjében (1883. 
Részletek a Herodotoshoz való praepa-
ratiókból), a losonczi főgymnasium Érte-
sítőjében (1886. Sinon csele Vergilius 
Aeneisében), az Egyetemes Philol. Köz-
lönyben (1885. Restauratiók a berlini 
olympiai múzeumban), a Magyar Tan-
ügyben (1886. A latin és görög nyelv 
kérdése), a Fővárosi Lapokban (1894. 
A toilette bölcsészete.) — Munkái: 1. He-
rodotos vallási és ethikai elvei. Bpest, 
1883. (Bölcselet-doktori értekezés.) — 
2. Aristoteles Poétikája bevezetéssel és 
jegyzetekkel. U. ott, 1891. (Olcsó Könyv-
tár 287. sz.) — 3. Görög vallás és mű-
vészet. Segédkönyv az irodalom- és mű-
velődéstörténeti tanításhoz. U. ott, 1891. 
(Ism. Egy. Philol. Közlöny.) — 4. Hero-
dotos történeti könyvei. U. ott, 1892— 
1893, 3 kötet. (Görög és latin remek-
írók, bevezetéssel és jegyzetekkel, görög 

és magyar szöveggel. A m. tudom, aka-
démia class. philol. bizottsága által kiadva.) 
— 5. Az Olympos, görög-római mytho-
logia. U. ott, 1893. 

Nemzet 1886. 113. SZ. — Hl. Könyvészet 1883. 
1891. — Vasárnapi Újság 1892. 42. Sz . 1894. 
6. sz. és önéletrajzi adatok. 

Geréb László (wingarti). érsek, G. János 
erdélyi vajda és horogszegi Szilágyi Zsófia 
(Hunyadi Jánós nejének nővére) fia; a 
papságra lévén szánva Olaszország fő-
iskoláiban nyerte kiképeztetését, honnét 
gazdag ismeretekkel és meleg tudomány-
szeretettel tért vissza. Mátyás király roko-
nát udvarába vette, budai préposttá s 
alkanczellárrá nevezte ki. Mint ilyen be-
folyását nem egyszer fölhasználta a tudo-
mány érdekében. De a leglényegesebb 
szolgálat, melyet e tekintetben tett, az, 
hogy 1473-ban Hess András nyomdászt 
Budára hívta s itt az első magyarországi 
könyvnyomtató műhely fölállításához se-
gédkezet nyújtott neki. A hálás könyv-
nyomtató első kiadványát, a budai krónikát 
Gerébnek ajánlá. 1476-ban erdélyi püs-
pökké neveztetett ki. 1479-ben ő is részt 
vett a kenyérmezei győzelemben. 1484-ben 
VIII. Incze pápa által Mátyás előterjesz-
tésére pápai követté neveztetett ki a törö-
kök ellen viselt háború elősegítésére, és 
hatósága 1485-ben az egész magyar ko-
rona összes területére kite'rjesztetett. 1486-
ban élénk vitatkozásai voltak a nagy-
szebeni káptalannal, melynek dékánja és 
causarum spiritualibus auditor generalisa 

I halálával egyházi ékszereit a gyulafehér-
| vári templomnak hagyta ; ezt azonban a 
nevezett káptalan nem akarta kiszolgál-
tatni ; a pör kimenetele ismeretlen; a 
püspöki iratok azonban, melyek : Datum 
in castello nostro Fogaras aláírással kel-
tek, ismertek. G. nem kevésbbé volt ked-
ves Ulászló előtt is, ki 1498-ban a Szent-
gvörgyi Dénes magtalan halála által a 
koronára szállott nagyterjedelmű javakat 
neki ajándékozta s őt hűségének, jó szol-
gálatainak elismeréseül 1501-ben a kalo-
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csai érsekségre emelte. 1500-ban ő is 1 

aláirta a Rákoson hozott országgyűlési 
törvényczikkelyeket. 1503-ban már nem 
volt az élők közt. 

Szereday, Series Episcoporum Transsylva-
niae 166. — Theiner, Monumenta Hung. Sacra 
I I . 500. — Siebenb. Quartalschrift I . 1790. 279. 
— Köváry László, Erdély nevezetesebb csalá-
d a i 9 7 . — Egyetemes )I. Encyclopaedia V I I I . 641. 

Geréb Márton, ev. ref. főiskolai tanár, 
szül. 1837-ben Nagy-Halmágyon székely 
ősi nemes családból. A család elszegé-
nyedvén, G. a legnagyobb nélkülözések 
közt tanult a nagyenyedi főiskolában, 
hol a theologiát végezte, mire külföldi 
tanulmány-útat is tett. 1871-ben Kolozs-
várt az ev. ref. főiskolában választották 
meg tanárnak, hol hat évig tanvezető 
volt és tíz év óta az inspector-professori 
teendőket is teljesíti. — Programmérteke-
zései a kolozsvári ev. ref. főgymnasium 
Értesítőjében (1877. Van-e haszna a klas-
sikus nyelvek tanulásának ?, 1884. Jelen-
tés a kollégium tanügyi viszonyairól.) 
— Munkája: Észrevételek a latin nyelv 
elemi tanítása körűi. Módszertani érteke-
zés. Kolozsvár, 1878. (Felolvastatott az 
erdélyrészi ev. ref. tanároknak Szász-
városon 1878-ban tartott értekezletén.) 

X. Könyvészet 1878. — Sebestyén József is-
kolai igazgató szives közlése Nagy-Sajóról. 

Geréb {Gráf) Mihály, városi hiva-
talnok volt 1595-ben Nagy-Szebenben; 
1596. máj. Bécsben járt II. Rudolf csá-
szárnál, kinek Justus Lipsiusnak a politi-
káról irt és általa fordított munkáját 
akarta ajánlani s útiköltségért is folya-
modott, hogy Rómába utazhassék és ott 
a pápa pártfogását kinyerje további iro-
dalmi működéséhez. — Verbőczi, Decre-
tum opus tripartitum Juris consuetudi-
narii Regni Hungáriáé és Justus Lipsius 
opus politicum cz. munkáit fordította 
németre; azonban mind a kettő kézirat-
ban 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 I . 375. 1. 
(hol II . Rudolfhoz irt latin folyamodása is 
közölve van). 

Gérecz Károly, ev. ref. néptanító, 
nemes G. István kovácsmester és sassi 
Szabó Eszternek fia, szül. 1844. máj. 
7. Sajó-Szent-Péteren Borsodmegyében. 
Atya korán elhunyván, szűk anyagi vi-
szonyok közt maradt anyja kovács-mes-
terségre adta. Mesterségét azonban csak-
hamar elhagyta a tanúlni vágyó ifjú, a 
ki Sárospatakra ment, hol a jószívű ta-
nárok pártfogásukba fogadták, könyvek-
kel ellátták és megélhetéséről gondos-
kodtak. A VI. gymnasiumi osztályt elvé-
gezvén, segédül hívták meg szülőfölde 
népiskolájához, hol továbbra is megma-
rasztották. 1863-ban Felső-Nyárád vá-
lasztotta meg rendes tanítónak. Innét 
1868-ban Sárospatakra hívták meg a 
népiskolához, hol az állami képzőben 
tanítói oklevelet szerzett. Tagja a sáros-
pataki irodalmi körnek és az egyház-
megyei tanügyi bizottságnak. — Czikkei 
a következő lapokban jelentek meg : 
Néptanítók Lapja (1869. 1871. Az ördög. 
1872. Kérdések és feleletek az elemi tan-
könyvekben), M Néptanító, Független 
Polgár, Prot. Egyh. és Isk. Lap, Hasz-
nos Mulattató, Képes Gyermeklap, Zem-
plén, Nagy-Kúnság, Miskolcz stb. A Va-
sárnapi Újság olvasói előtt pedig mint 
jeles sakkista ismeretes. Rendes bírálója 
az egyházkerület részéről a népiskolai 
tankönyveknek. — Munkái: 1. Gyász-
dalok és bucsuhangok. Prot, temetke-
zési használatra. Sárospatak, 1873. — 
2. Népiskolai tanterv. A tiszáninneni 
ref. egyházkerület népiskolái számára. 
U. ott, 1877. — 3. Árvay József ABC 
az irvaolvastató tanmód szerint össze-
állítva. U. ott, 1880. (Középrészét teljesen 
átdolgozta, imákkal és számtannal ki-
bővítette.) — 4. Népiskolai földrajz. U. 
ott, 1882. (Soltész Ferencz Világ- és föld-
ismeret cz. munkájának átdolgozása. Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1884.) — Kéz-
iratban: Magyar polgári jogok és köte-
lességek (1878), Vezérkönyv a népiskolai 
számtanításban s ehhez való példatárr 
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Vallásos erkölcsi nevelés az elemi iskola 
I. osztályában és Népiskola Verstára. 

I'etrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1882. 
— Uj M. Athenás 150. 496. 1. 

Gérecz Károly, fó'reáliskolai tanár, 
előbbinek fia. szül. 1866-ban Felső-Nyá-
rádon Borsodmegyében; jelenleg a ma-
gyar- és franczia nyelv tanára a ver-
seczi községi főreáliskolában. — Mun-
kája : Villon. Tanulmány a franczia iro-
dalomból. Sárospatak, 1890. 

Rajner Ferencz, T a n á r i N é v k ö n y v e 136. 1. 

Gerecze Péter, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár. szül. 1856. máj. 23. 
Deésen Szolnok-Dobokamegvében; közép-
iskoláit Szamosujvárt Fogarasy Mibály 
püspök költségén és a kolozsvári lyceum-
ban mint a r. katb. finövelő növendéke 
végezte el. 1876-ban Bécsbe ment mint 
egy éves önkéntes, de az évet főkép 
a Belvedere gyűjteményeinek szentelte. 
Négy évig volt bölcselet-hallgató a kolozs-
vári egyetemen, hol egy dolgozatával 
egyetemi pályadíjat nyert. 1881-ben ta-
nári és doktori oklevelet szerzett és azon 
év szept. a pécsi állami főreáliskolához 
kinevezték tanárnak. Az 1882. nagy szün-
időt német irodalmi s műtörténelmi tanul-
mány czéljából Bécs, Drezda, Berlin, 
Nürnberg és Münchenben töltötte; 1885— 
86-ban pedig miniszteri engedélylyel 
ugyan ilyen czélból Lipcsében. Berlin-
ben, Párisban és Heidelbergben időzött 
és az említett német városokban az egye-
tem látogatásán kívül az ottani közép-
iskolákban is hospitált és a németországi 
oktatás rend- és módszeréről, valamint 
tapasztalásairól a minisztériumhoz jelen-
tést tett. Műtörténelmi tanulmányait 1887-
ben folytatta Velenczében, Torcellon, Bo-
lognában, Ravennában, 1891-ben pedig 
Romában, Firenzében és másodszor is a 
Rajna vidékén. — Czikkei a Szolnok-
Dobokában (1878. Cornides a deési ó-vári 
toronyról), az Összehasonlító Irodalom-
történeti Lapokban (Kolozsvár, 1881. Die 
erste Periode der Magyarischen Kant-

Literatur 1781 — 1881, különnyomatban 
is: Meltzl, Kantiana Hungarica, Verzeich-
niss der Magyarischen Kant-Literatur, 
1881—82. Erdélyi rumén népdalok a 
Czibles-hegy tövéből, sorközi fordítással, 
Goethe und Franz Kazinczy, 1885. Bet-
lehemes játék Pécsről), a Deés és Vidé-
kében (1882. Az 1638. deési országgyűlés 
határozatai), az Iparosügyi Közlönyben 
(1882. Pécs ipari különlegességei), a Pécs-
Baranyai Hírlapban (1882. A franczia 
forradalom magyar poétája), a Pécsben 
(1882. Garay János ifjúsága és költé-
szete, 1883. Kaulbach őrültjeinek élete, 
Narrenhaus cz. festményéhez, 1884. Hor-
váth Ádám kiadatlan verseiből), a Fi-
gyelőben (XV. 1883. Palóczi Horváth 
Ádám), a Budapesti Hírlapban (1888. 
263. sz. A pécsi székesegyház falfestmé-
nyei, öt czikk.) Programmértekezései a 
pécsi főreáliskola Értesítőjében (1884. Az 
aesthetikai nevelés általános eszközei, 
1885. Mire képesít a kereskedelmi közép-
iskola? 1887. A kedélynevelés általános 
eszközei), az Életben (I. 1891. Lötz Ká-
roly ujabb képei a pécsi székesegyház-
ban), az Építészeti Szemlében (1893. A 
pécsi székesegyház építés tekintetében, 
képekkel), a Művészi Iparban (1893. A 
falfestés technikája a pécsi székesegyház-
ban). a M. Államban (1893. Az egyházi 
festés jelene és jövője.) A m. tud. aka-
démiában 1893. jan. 9. értekezett A mű-
vészi restauratióról Olaszországban és a 
Rajna vidékein (kivonatban megjelent 
az Akadémiai Értesítőben és bővített alak-
ban a Budapesti Szemlében.) Több tár-
sadalmi s tárcza-czikk a hírlapokban. — 
Munkái: 1. Kazinczy Ferencz vallási 
és bölcseimi nézetei. Pécs, 1881. — 2. 
A pécsi székesegyház külseje. U. ott, 

1888. (Különnyomat a pécsi főreáliskola 
Értesítőjéből, VII tábla rajzzal.) — 3. 
Székely népballadák fejtegetve. Felolva-
sás. U. ott, 1889. — 4. Madách és az 
ember tragédiája. Felolvasás. U. ott. 
1889. — 5. Vezető a pécsi székesegy-
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hasban. U. ott, 1891. (Ugyanez németül. 
U. ott, 1891.) — 6. A pécsi ssékesegyhds 
különös tekintettel falfestményeire. Mű-
történelmi tanulmány. Bpest, 1893. (34 
szövegkép és XXI tábla rajzzal. Ism. M. 
Állam 222 sz.) — 7. Négyesi Ssepesy Ig-
nács báró pécsi püspök és emlékszobra. 
Pécs, 1893. (III tábla rajzzal.) 

31. Könyvészet 1889. — Horváth Jgnácz K ö n y -
vészete 1891. — Corvina 1893. 13. sz. és ön-
életrajzi adatok. 

Gerenday Antal, szobrász, első or-
szágos szab. márvány-műgyáros, a ko-
ronás arany érdemkereszt tulajdonosa s 
a budapesti ref. egybáz presbytere, G. 
József egyetemi tanár testvéröcscse. Meg-
halt 1887. aug. 7. Budapesten 69. évé-
ben. — Munkái: 1. Album. Pest, 1862— 
64. (22 műlap.) — 2. Sirkerti nefelejt-
sek. Mellékletül a «Síremlékek mű Al-
bumáéhoz, a vidékbeli ügynökségek al-
kalmi használatára. U. ott, 1865. (Sírirat 
gyűjtemény, 221 szám). 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Gerenday Jóssef, orvosdoktor, a pesti 
egyetemen a növénytan rendes tanára s 
a füvészkert igazgatója, szül. 1814-ben 
Dömsödön Pestniegyében; előbb assis-
tens volt a pesti egyetem vegytani s fü-
vészeti tanszékénél; Sadler halála (1848) 
után kineveztetett az egyetem füvészeti 
tanszékére s a botanikai kert igazgatója 
lett. József főherczeget a növénytan elvei-
vel megismertette. Meghalt 1862. ápr. 8. 
Pesten. — Czikke a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálataiban (VI. 1846. A 
kígyókról átalánosan, különösen a mér-
ges és nemmérgesek közötti különbségről a 
magyarországiakra vonatkozólag), az Iro-
dalmi Szemlében (M. Gazda melléklapja 
1846. Könyvbirálat), a M. Hírlapban 
(1852. 857. sz. Az egyetemi füvészkert-
ben virágzó Agave), írt még Beichenbach 
Iconographiájába is. — Munkája: Ma-
gyar és Dalmát országi kígyók. Pest, 
1839. (Négy tábla rajzzal és latin czím-
mel is.) — Kéziratban maradt terjedel-

mes magyar növénytana, melyen évek 
óta munkálkodott. 

Gyógyszerészi Hetilap 1862. 15. SZ. ( N e k r . ) 
— Kanitz, August, Versuch einer Geschichte 
der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 206. 1. 
— Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Gerenday Tivadar, m. kir. honvéd-
százados és tanár, G. József egyetemi 
tanár unokaöcscse, szül. 1847. okt. 1. 
Közép-Turon Hontmegyében; 12 éves 
korától fogva katonai nevelésben része-
sült a marburgi cadet-intézetben és a 
bécs-ujhelyi akadémiában, honnét 1866. 
máj. 9. mint hadnagy a hadseregbe lé-
pett. A custozzai csatában a 39. Dom 
Miguel ezredben harczolt; a Monte-Cro-
ceránál történt rohamnál megsebesült és 
katonai érdemkeresztet nyert. Felváltva 
különbféle katonai intézetben tanított. 
Az említett ezreddel mint főhadnagy 
Boszniában is harczolt és részt vett a 
Han-Pirkovác és Dolna-Tuzla melletti 
ütközetekben, hol nehéz ló'sebet kapott. 
Felgyógyulása után átlépett a honvéd-
séghez és mint tanár 1880 óta a Ludo-
vica Akadémiában működik. 1882. nov. 
1. óta honvédszázados. — Czikkei a 
Ludovica Akadémia Közlönyében (1890. 
A franczia lovasság szerepe Traktir és 
Solferinonál, Gurko hadjárata a Balkán-
ban, 1891. Thoumas tábornok Causerie 
militaire cz. munkájának bővebb ismer-
tetése, Harczászati tanulmányok és kis-
kaliberű fegyverek, úgymint a füstnél-
küli lőpor elfogadásának következmé-
nyei, 1892. A német lovasság tevékeny-
sége Metz körűi 1870. aug. 16—18., 
Lannes marsai élete, Thoumas tábornok 
után. Egy angol államférfi élete a fran-
czia hadseregről, 1893. A lovasság és 
tüzérség a gyalogság fegyverével szem-
ben.) 

• Szvohoda Johann, Die Zöglinge der Wie-
ner-Neustädter Militär-Akademie. Wien, 1870. 
és önéletrajzi adatok. 

Gerengel Simon, ág. ev. lelkész és 
1565-től a soproni evang. gyülekezet 
alapítója, mely évben hivatott meg As-
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pangból (Ausztria) oda lelkésznek; ó' 
alatta túlnyomó lett az evang. vallás 
Sopronban, úgy hogy, a sz. János ká-
polnáját és a ferencziek templomát ki-
véve, minden egyházban evangelikus is-
teni tisztelet tartatott. Meghalt 1570-ben. 
— Munkája : Catechismus und Erklä-
rung der christlichen Kinderlehre, wie 
die in der Kirchen Gottes zu Oeden-
burg in Hungern fürgetragen wird. Ge-
stellet von . . . Oedenburg, 1569. (Beve-
zetésül szolgál prédikácziója. 4. kiadása. 
Bécs, 1619. Magyarúl: Summája. Hala, 
1715. Ugyanezen Summája [kivonat] né-
metül Sopronban 1775 és 1792.) 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 169. 1. — Wallaszky, 
Conspectus Reipublicae Litterariae in Hun-
garia. Budae, 1808. 147. 149. 1. — Müllner 
Mátyás, A soproni ev. fötanoda története. 
Sopron, 1857. 9—21. 1. — Petrik Bibliogr. 

Géresy Imre, ev. ref. fó'gymnasiumi 
tanár Máramaros-Szigeten. hol 1874 óta 
tanítja a természetrajzot, földrajzot és a 
magyar nyelvet; szül. 1844-ben Visken 
Máramarosmegyében. — Programmérte-
kezései a máramaros-szigeti ev ref. fő-
gymnasium Értesítőjében (1882. Rövid 
méltatása az erdélyi fejedelmek kultu-
rális érdemeinek, közelebbi tekintettel 
Bethlen Gáborra és Máramarosmegyére, 
1884. Lugosy József emlékezete.) 

yVutz Névkönyve 92. 1. 
Géresi Kálmán, ev. ref. főiskolai ta-

nár és könyvtárnok, előbbinek testvér-
bátyja, szül. 1841. deczember 25. Visken 
Máramarosmegyében, hol atyja ev. ref. 
lelkész volt; tanult Debreczenben és 
Pesten (másfél évig) végezte a theolo-
giát, mire 1863—64-ben papi vizsgákat 
tett; 1863—68-ig segédtanár volt a pesti 
ev. ref. gymnasiumban; azután nevelő 
volt Tisza Kálmán nagyobbik fia mellett 
és egyetemi hallgató 1869—73-ig. 1873. 
okt. 18. Oroszországba utazott; Pétervárt 
és Moszkvában hét hónapot töltött, tör-
ténelmi tanulmányokkal foglalkozva. 
Visszajövetele után 1874. okt. az Imre 
Sándor Kolozsvárra menetele által a 

debreczeni ev. ref. főiskolánál megüre-
sedett magyar irodalmi tanszékre, mely-
lyel a könyvtárfelügyelőség is összekap-
csolva van, választatott meg; később u. 
ott jogakadémiai tanár lett s mint ilyen 
működik jelenleg is. — Magyar törté-
nelmi s protestáns egyháztörténelmi ta-
nulmányokat már 1861. kezdett írni s 
előszeretettel foglalkozott a palaographiá-
val, melybe első bevezetője Rómer Flóris 
és tanulótársa Véghelyi Dezső volt. Ok-
leveleket másolgatott a különböző ok-
mánytárak, nevezetesen a . Hazai Ok-
mánytár, Történelmi Tár sat. számára. 
Czikkei a Győri Tört. és Rég. Füzetek-
ben (1863. Török portáni követ-költség 
Bethlen Gábor idejében), a Századokban 
(1872. «Szabács viadaljáról», 1873. Könyv-
ismertetés, Tamás-Váralja és Vatafalva, 
1874. Urvölgyi rézcsészék a XVI—XVII. 
században, 1879. Hunyadi Mátyás ma-
gyar király diplomatiai összeköttetései 
III. Iván Vasiljevics orosz czárral), a 
Nyelvőrben (II. 1873.), a Vasárnapi Új-
ságban (1874. Három nap Helsingfors-
ban), a Történelmi Tárban (1878. Bocs-
kai Klára végrendelete sat.), a Debre-
czenben (1876. G. K. előadása a magyar 
irodalom és műveltség történetéből a 
XIX. században «Téli estékre»), a Prot. 
Egyh. és Isk. Figyelmezőben (1877. Si-
nai Miklós gyűjteményéről), a Délibáb-
ban (1877. Megnyitó beszéd a Csokonai 
ünnepélyen), az Orsz. Tanáregylet Köz-
lönyében (XIII. 1879. A református tan-
ügy különösen a debreczeni főiskola leg-
régibb történetéből), a Zelizy Dániel által 
szerkesztett Debreczen leírásában (1882. 
Irodalomtörténet: Budai, Csokonai, Fa-
zekas, Földi, Sárváry, Vécsey, Kerekes, 
Péczely, Melius Péter sat. A debreczeni 
színészet története), a Prot. Képes Nap-
tárban (1883. Szegedi Sándor életrajza) 
és a Tiszántúli tanár-egyesület Évköny-
vében. Programmértekezése a debreczeni 
ev. ref. főiskola Értesítőjében (1876, A 
magyar őstörténelem forrásai és irodal-

36. iv sajtó alá adatott 1894. május 24. 
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ma.) — Munkái: 1. Emlékbeszéd a 
debreczeni h. h. főiskola által Deák Fe-
rencz emlékére tartott ünnepélyen márcz. 
8. 1876. Debreczen. 1876. — 2. A nagy-
károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. 
A család megbízásából kiadja gróf Ká-
rolyi Tibor. Sajtó alá rendezi . . Bpest, 
1881—87. Négy kötet. (Az V. kötet sajtó 
alatt van. Ism. Századok 1883 — 84. Buda-
pesti Szemle XXXVII. és Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap 1887.) — Szerkesztette a 
Zsinati Tudósítót 1881-ben Debreczen-
ben. — Jegyei: G. K. 

V. Könyvészet 1876. 1881. 1883. 1885. 1887. 
és önéletrajzi adatok. 

Gerevich Emil. bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai igazgató, szül. 1854. decz. 11. 
Kovászon Beregmegyében. Középiskoláit 
Máramaros-Szigeten, Lőcsén és Ungvárt 
végezte. Szülei korán elhalván, vagyon 
nélkül maradt és nevelősködéssel tartotta 
fenn magát. Budapesten mint tanárje-
lölt a tudományegyetemen és a műegyete-
men a mathematikát és a természettudo-
mányokat hallgatta. 1876-ban az alsó-
lendvai polgári iskolához tanítónak. 1877-
ben pedig a máramaros-szigeti felsőbb 
leányiskolához rendes tanárnak nevezték 
ki. 1885-ben a beszterczebányai állami 
felsőbb leányiskolához igazgatónak ne-
veztetett ki, 1891 óta pedig a kassai állami 
főreáliskola igazgatója. Időközben meg-
szerezte a középiskolai tanári oklevelet 
a mennyiségtanból és természettanból és 
bölcseletdoktori oklevelet nyert ugyan-
ezen tárgyakból. — Programmértekezé-
sei az alsó-lendvai polgári iskola Érte-
sítőjében (1877. Házasságtartam, külön-
nyomatban is. ism. Tanáregylet Közlönye 
XI. 18. sz.), a máramaros-szigeti állami 
felsőbb leányiskola Értesítőjében (1883. 
Egy számtani játék. 188ó. A láncztörtek-
ről), a beszterczebányai állami felsőbb 
leányiskola Értesítőjében (1887. A felsőbb 
leányiskolákról, különnyomatban is 1888. 
és 1889. A felfelé menő láncztörtek), a 
Kolozsvári Orvos-term. Értesítőben (a 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

láncztörtek alkalmazása). Czikkei s könyv-
ismertetései az Országos Középiskolai Ta-
náregylet Közlönyében, M. Tanügyben, 
Természettudományi Közlönyben (1887. 
1889.), Orvos Természettud. Értesítőben, 
Nemzeti Nőnevelésben, Honban, Nemzet-
ben. Budapesti Hírlapban. Pesti Hírlap-
ban, Pesti Naplóban. Ország-Világban, 
a Paedagogiai Plutarchban, Máramaros-
ban, Beszterczebánya és Vidékében. Több 
fővárosi napilapnak állandó munkatársa 
s mint ilyen kultúrpolitikai s tanügyi 
czikkeket ír. rendesen név nélkül vagy 
(ge) jegy alatt. — Munkái: 1. A lefelé 
menő láncztörtekről. Analytikai tanul-
mány. M.-Sziget, 1885. — 2. A lefelé 
menő láncztörtek analizise. Besztercze-
bánya, 1889. — 3. Számtan a közép-
iskolák számára. Budapest, 1893. (Orbók 
Mórral). 

.)/. Könyvészet 1886. 1889. — Paedagogiai zseb-
naptár. (Fényny. arczképpel). Pozsony, 1891 
és Orbók Mór szíves közlése. 

Gerevics Gusztáv, főgymnasiumi igaz-
gató. szül. 1840. febr. 16. Felső-Karasz-
lón Ugocsamegyében ; tanulmányait az 
ungvári főgvmnasiumban és a pesti egye-
temen végezte. 1865-ben a classica-phi-
lologiából tanári vizsgálatot tett. 1862— 
66-ig az egri, 1867-ben az ungvári, 1867— 
81-ig a lőcsei, 1881—85-ig az eperjesi 
kir. kath. főgvmnasiumnak volt rendes 
tanára. 1885-től 1890-ig a fehértemplomi 
állami főgymnasium igazgatója. 1891-ben 
a zombori állami főgymnasiumhoz rendes 
igazgatónak helyeztetett át, hol jelenleg 
is működik. 1888-ban Németországban a 
középiskolai oktatásügyet tanulmányozta. 
— Czikkei a Középiskolai Szemlében 
(1882. A kezdők latin nyelvi oktatásá-
hoz), a Közoktatásban (1883. A classi-
cus írók jegyzetes kiadásairól.) — Mun-
kái: 1. Franczia nyelvtan. Dr. Körting 
Gusztáv után ford. és a magyar közép-
iskolák használatára alkalmazta. Bpest, 
1875. — 2. Franczia alaktan, mondat-
tan és gyakorlókönyv. U. ott, 1875. — 

37 
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3. T. M. Plautus Trinummusa. A fő-
gymnasiumok VII. osztálya számára ma-
gyarázta s bevezetéssel ellátta. U. ott, 
18ő0. (Görög és latin remekírók 32.) — 
4. T. M. Plauti Captivi. Iskolai hasz-
nálatra magyarázta és bevezetéssel el-
látta. U. ott. 1882. (Görög és latin re-
mekírók 33.) — 5. Felsőbb iskolák és 
egyetemek Németországban. M. Arnold 
után angolból ford. U. ott, 1889. 

II. Könyvészet 1880. 1882. — Petrik K ö n y v é -
szete és önéletrajzi adatok. 

Gergei Albert. Eredete, születéshelye 
s egyéb életviszonyairól egy szóval sem 
emlékeznek meg az egy- vagy közel-
korúak. Neve is bizonytalan, csak a 
versfejekből gyanítható, hogy Gergei-nek. 
Gyergyei-nek (a régibb kiadásokból) vagy 
Gyergyai-nak (az ujabbakból következ-
tetve) hívták, de semmikép sem Görgei-
nek, mint azt Toldy után többen, min-
den alapos ok nélkül, állították. — Mun-
kái, melyek egyen kivűl mind elvesztek, 
önvallomása szerint, olasz eredetiek után 
dolgozott tündérregék voltak. Csupán 
História egy Argirus nevű királyfiról 
és egy tündér szüzleányról cz. költe-
ménye maradt reánk a XVII. századból; 
(legrégibb másolata a Csoma-codexben a 
m. tud. akadémia könyvtárában, ebből 
közölte Toldy a M. Költészet Kézikönyvé-
ben ; egy másik, ugyanarról vett másolat 
a m. n. múzeumban van meg.) Ezen Histó-
ria minthogy igen kedvelt népkönyv volt, 
számtalan kiadást ért. Itt közlöm az 
eddig ismert kiadások jegyzékét: 1. . . . 
Töredék a XVII. század második feléből. 
4rét két levél. Keresztúri Pál. Felsördült 
Keresztyén. Várad, 1641. cz. munkájának 
egykorú kötésű könyvtáblájából kifejtve. 
1893. szept. jutott a m. nemzeti múzeum 
birtokába, Sándor Miklós Komáromme-
gye tiszti főügyészének ajándéka. Ezen 
töredék első levele (Toldy, M. Költészet 
Kézikönyve II. kiadásában közölt Argi-
rust véve összehasonlításúl) magában 
foglalja az I. rész 105—131. versszakait. 

a másik levél pedig a II. részből az L — 
22. versszakokat. — 2. História egy Ar-
gyrus nevű királyfiról és egy tündér sziiz 
leányról. Buda, 1749., nyom. Veronika 
Nottensteinné özvegynél. — 3. História 
egy Argirus nevü királyfiról és egy szüz-
leányról. U. ott. 1763. nyomt. Landerer 
Ferencz Leopold. 8rét 20 számozatlan 
levél. — 4. História . . . U. ott. 1770. ny. 
ugyanaz. 8r. 20 sztlan levél. — 5. Histó-
ria . . . U. ott, 1776. nv. Landerer Katalin. 
— 6. Argirus és Tündér Ilona. Gyönyörű 
tündéres történet újonnan megjobbítva. 
Debreczen, 1781. Piskolti István ny. 8rét 
20 levél. (Előszóval.) — 7. História . . . 
Hely n., 1786. — 8. História . . . Po-
zsony, 1786. — 9. História . . . U. ott. 
1789. 8r. két iv. — 10. História . . . 
Hely n., 1789. ny. ugyanaz. 8r. 16 le-
vél. — 11. História . . . U. ott, év n. 8r. 
39 lap. — 12. História . . . U. ott, év n. 
8rét két iv. — 13. História . . . (Győr), 
év n. 8r. 16 levél. — 14. História . . . 
Vácz, év n. — 15. História . . . (Komá-
rom), év n.. két ív. — 16. História . . . 
Buda, év n. (mult századiak.) — 17. 
História ama szép ifjú Árgirusról Akle-
ton királynak kisebbik fijáról és amaz 
igen szép Tündér Ilonáról, az ő elvá-
lasztott kedves mátkájáról. Őszi vetés 
után sokaknak kedvek töltéséért. Hely 
n.. 1794. — 18. História ama szép ifjú 
Árgirusról Akleton . . Hely és év n. (a 
XIX. század elejéről.) — 19. História. . . 
Buda. év n. 8rét 16 levél. — 20. Histó-
ria . . . U. ott, 1831. 8r. 16 levél. — 
21. História . . . U. ott, Gyurián és Bagó. 
8r. 16 lev. — 22. Árgirus históriája . . . 
U. ott, 1836. 8r. két iv (nyomatott 2000 
példány.) — 23. História . . . U. ott. 1843. 
Bagó Márton. — 24. História . . . U. ott. 
1853. ugyanaz. — 25. História . . . Sze-
ged, év n. Grün Orbánnál. 8r. 16 levél. 

— 26. Árgilus és Tündér Ilona Histó-
riája. Régi versekből ujabban összesze-
detett a köznép mulatására. Pápa, (1853.) 
Berger Jónásnál. 8r. 32 lap. — 27. Ár-
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girus és Tündér Ilona. Gyönyörű tündé-
res történet újonnan megjobbítva. Szarvas, 
1853. Réthy Lipót. — 28. Árgirus.. . 
Gyula, 1858. ugyanaz. — 29. Árgirus... 
Debreczen, (1859.) Okolicsánvi és társa. 
•8r. 32 lap. — 30. História... Buda, 1857. 
Bagó Márton. 8r. 32 lap. — 31. Árgi-
rus . . . Nagyvárad. 1861. — 32. Histó-
ria . . . Buda, 1863. Bagó Márton. 8-rét 
32 lap. — 33. Argyil, avar fejedelem fia, 
és a szép Tündér Hona története. 12 fe-
jezetben 12 képpel. Irta Tatár Péter. 
Pest, 1864. (Prózában.) Bucsánszky Ala-
jos. 8r. 63 lap. — 34. Árgyil. avar fe-
jedelem fia . . . Bpest, 1874. 8r. 56 lap. 
(Prózában. Tatár P. neve nélkül.) Bu-
csánszky A. — 35. Árgirus . . . Debre-
•czen. 1873. a részvény-társaság nyom-
dája. Ezek közül megvan a m. n. mú-
zeumban az 1., 2. (nem találtam), 3., 
•6.. 18., 19., 24., 25., 26., 29—31., 33— 
35. sz. ; a m. tudom, akadémia könyv-
tárában a 4. és 20. sz. — Gergei költe-
ményét rumén nyelven átdolgozta Barac 
János (1800) és e rumén müvet németre 
fordította Fischer L. V. (Rumänische 
Revue, 1888). E különböző átdolgozások 
viszonyát tárgyalja Heinrich G. Argirus-
czikkében. Színmüvet készítettek belőle : 
Balogh István. Árgyrus és Tündér Ilona ; 
Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde, 
színjáték öt felv. Székes-Fehérvár, 1831., 
zenéje Erkel Gyulától; először adatott a 
budapesti nemzeti színházban 1879. decz. 
1.; Nagy Ignácz. Ágyrus királyfi, tüne-
ményes életkép négy rámában előrajzzal 
és utóábrázolattal. Buda, 1840. ; Szigli-
geti Ede. Argyil és Tündér Ilona, eredeti 
néprege 3 felv. dalokkal, először adatott 
a pesti nemzeti színházban 1853. ápr. 
16.; — 1894-ben pedig a M. T. Aka-
démia Nádasdv-díját Jakab Ödön. Árgi-
rus királyfi cz. költeménye nyerte el. 

Benkö, T r a n s s i l v a n i a I . 17. — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 35. — Sándor 
István, M . K ö n y v e s h á z 122. 1G6. — Tudom. 
Tár 1837. II. 479. 1. (Toldy Bibliogr.) — Fe-
renczy és Danteiik, Magyar Irók I. 157. 1. — 

Toldy Ferencz, Magyar Költészet Története. 
Pest, 1867. 112. 121. 1. M. Nemzeti Irodalom 
Története 1878. 51. 1. és Összes Munkái III. 
70. — Egyetemes .11. Encyclopaedia V I I I . 755. 
— Egyetemes Philologiai Közlöny 1882. ( V á l i 
Béla, Argyr a magyar költészetben és Volf 
György, Hogy hitták az Argyrus szerzőjét ?) 
és 1894. (Bognár Teofil s Binder Jenő az 
Á r g i r u s fo r r á sa i ró l ) . — Budapesti Szemle L IX . 
1889. (Heinrich Gusztáv, Árgirus). — Petiik 
Könyvészete és Bibliogr. 

Gergely nagyváradi olvasó-kanonok 
volt 1262 körűi. Igen becses okleveleket 
birunk tőle. 

Bunyitay, A nagyváradi püspökség I. 131. 

Gergely deák. — Egv magyar költe-
ménye maradt ránk, mely 1490 előttről 
való, czime: Siralom-ének Both János 
veszedelmén, 7 strófából (21 verssor) áll, 
vége azonban hiányzik. Szilády Áron 
közölte a M. Költők Tárában (I. Bpest, 
1877. 28. 1. jegyzetekkel a 302. 303. 1. 
Döbrentei Gábor fedezte fel a Mérevek 
levéltárában levő Paksy-codexben.) 

Toldy Ferencz, A magyar költészet törté-
nete. II. kiadás Pest, 1867. 88. 1. 

Gergely (Fráter Gregorius Pannonius), 
remete sz. Pál szerzetbeli. — Munkája; 
Annotationes in Regulám Divi Avgvstini 
Episcopi Hungarico sermone luculentis-
sirne donatam, in gratiam fratrum ere-
mitarum ordinis Sancti Pauli primi ere-
mite. Venetiis, MDXXXVII. Kis 8rét 13 ív 
(104 sztlan levél. A könyvecske tartalma : 
Regula Beati Augustini Episcopi latinul, 
magyar fordítással és latin magyarázó 
jegyzetekkel. Későbbi latin kiadásának 
czime : Explanatio Regulae D. Augustini. 
per Andreám Goldonowsky Polon. Ord. 
S. Pauli aucta. Viennae, év n.) 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 
432. 1. (a szerzőt Bánfi családból származ-
tatja.) — ill. Könyv-Szemle 1879. 181. 1. (Szabó 
Károly.) 
Gergely. L. Goelius Pannonius. 
Gergely. (P.) L. Tapolcsányi Gergely. 
Gergely Imre (családi nevén Giergl), 

bankhivatalnok, szül. 1861. decz. 29. 
Pesten, hol a reáliskola s kereskedelmi 
iskola négy-négy osztályát végezte ; az-

38* 
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után az osztrák-magyar bank hivatalnoka 
lett Budapesten, hol jelenleg is működik. 
— Tárczákat írt és költeményeket, így 
Ibsen Henrik után ford. a Vasárnapi Új-
ságban (1891.) — Munkája: Myrtus-ün-
nep. Bpest, 1887. (Költemények). 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. é s ö n -
életrajzi adatok. 

Gergely János, elemi iskolatanító Ko-
lozsvárt. — Munkája: Magyar nyelvtan. 
Elemi és népiskoláknak. Kolozsvár 1889. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. 

Gergely Károly, ev. ref. lelkész, G. 
György uradalmi tiszttartó és Tegze Lidia 
fia, szül. 1837. jan. 8. Halmiban Ugocsa-
megyében. Atyja később kimaradt hiva-
talából és kilencz gyermekével Fertős-
Almásra költözött kis birtokára, hol a 
család elszegényedvén. G. kénytelen volt 
a földmiveléshez fogni; e mellett Kovács 
János lelkész vezetése mellett otthon ol-
vasott és tanult. Csak 1856-ban mehe-
tett a felsőbb iskolába Sárospatakra a 
II. osztályba; a III. osztály tantárgyai-
ból Szatmárt az ev. ref. gymnasiumban 
tett magánvizsgát; azután a kir. kath. 
gymnasiumba lépett, melyet 1862-ben 
elvégzett, mellékesen magán tanítással 
tartotta fenn magát. A bölcseletet, jogot 
és theologiát a debreczeni ev. ref. fő-
iskolában hallgatta, hol 1868-ban a papi 
vizsgát letette, mire a tivadari (Ugocsam.) 
egyház megválasztotta lelkészének. 1873-
ban a szatmár-németi ev. ref. gymnasium-
ban a magyar, latin és görög nyelv 
tanára lett. 1877. júl. az egyházkerület 
Debreczenbe hivta meg a classica philo-
logiai s vallástani tanszékre. A tanárok-
tól rendezett felolvasó estélyeken több-
ször tartott népszerű felolvasást és három 
évig szerkesztette az egyesület évkönyveit. 
A classica philologiából a kolozsvári egye-
temen tanári vizsgálatot is tett. 1881. 
aug. Krassóra a nagybányai egyházme-
gyébe hivták meg lelkésznek, hol hat 
évig működött. Hivei az ő ösztönzésére 
gyermekmenhelyet, takarékmagtárt és 

népkönyvtárt létesítettek. 1887-ben Nagy-
bányán választották meg lelkésznek, hol 
most is működik; egyúttal az egyház-
megyének tanácsbirája. pénztárnoka s 
levéltárnoka. 1893. máj. 11. házasságá-
nak és rendes lelkészszé választatásának 
25. évfordulója emléknapján hallgatói ér-
tékes ajándékkal lepték meg. — A 60-as 
években a debreczeni Hortobágyban és 
az önképzőköri Koszorúban jelentek meg^ 
fordításai: Schiller Búvárja, Tegnér Fri-
thiof-mondájának VII. éneke, Anakreon 
néhány dala s Horatius több ódája (az 

I I. könyv 3. ódája a debreczeni ev. ref. 
gymnasium 1878. Értesítőjében). Szat-
márt a Szamosnak állandó munkatársa 
s egy ideig társszerkesztője is volt (irt 
a lapba beszélyt, költeményeket, 1882. 
13. sz. A sas és a galamb, Goethe után 
sat.) ; irt még czikkeket és költeménye-
ket a Protestáns Lapba, a Tiszántúli ref. 
középisk. Évkönyvébe (1879. A gymna-
siumi vallástanításról) az Orsz. Tanár-
egylet Közlönyébe (1881. Őszinte jóbarátv 
visszhang a prot. középiskola ügyéről), 
az Egyetemes Philologiai Közlönybe, a 
Sárospataki Lapokba (1886. 13 -20 . sz. 
Goethe s a Faust vallásos erkölcsi jel-
lemzése), a Nagybánya és Vidékébe (1889. 
15. 16. sz. Az ó-kori szinmű költészetről), 
a debreczeni és szatmári lapokba. — 
Munkái: 1. Egyházi beszédek ünnepköve-
tek számára. Debreczen. 1869. (Gönczy 
Károly és Rácz Kálmánnal együtt. 1. füzet, 
Több nem jelent meg.) — 2. Deák Fe-
rencz emlékezetére tartott beszéde. Szat-
már, 1876. (Ezer példányban kelt el a 
tanári gyámintézet javára.) — 3. A gym-
nasiumi vallástanítás módszere . . . . 
(A tiszántúli tanáregyesület 100 frttal 
jutalmazta.) — 4. A keresztyén egyház 
történelme. Az ev. ref. elemi iskola VI. 
oszt. számára. Debreczen. . . . (A tiszán-
túli ev. ref. egyházker. népiskolai könyv-
kiadványai VIII. 2. kiadás. U. ott, 1888. 
Pályadíjat nyert.) — 5. Életrajzok a 
magyar nemzet történetéből. Az elemi 
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iskola III. és IV. osztálya számára. U. ott, 
1887. (A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
népiskolai könyvkiadványai XI. Pályadíjat 
nyert mü. 2. kiadás 1888., 3. kiadás 1889., 
4. kiadás 1890., 6. k. 1892. U. ött.) — 6. 
A magyar nemzet története. Az elemi 
iskola V. és VI. osztályai számára U. 
•ott. 1887. (A tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület népiskolai kiadványai XII. Pálya-
díjat nyert mű). — 7. Keresztyén hittan 
a gymnasium III. és IV. osztályai szá-
mára. U. ott, 1892. (Jutalmazott pályamű.) 
— 8. Keresztyén erkölcstan a gymna-
sium III. és IV. oszt. számára. Debreczen, 
1892. (Jutalmazott pályamű.) — 9. Ke-
resztyén egyháztörténelem a gymn. V. 
-oszt. számára. U. ott, 1892. (Jutalmazott 
pályamű. Az 5—9. sz. munkákat Kovács 
Lajos debreczeni tanárral együtt irta.) 
— 10. Harangszentelési emlékkönyv a 
nagybányai ev. ref. egyház új nagy ha-
rangjának 1892. decz. 31. történt hasz-
nálatba vétele alkalmából. Nagybánya, 
1892. — 11. Félszázados emlékiratok a 
vegyes házasságról. Szatmár, 1892. — 
Szerkesztette a tiszántúli reform, közép-
iskolai tanáregyesület Évkönyvét 1878/79 
—1880/81. Debreczenben. Három kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Figyelő X I X . 1885. 
fVozári Gyula.) — Tipray Könyvészete 1879. 
— Horváth Ignácz Könyvészete 1881. 1887—S8. 
— Corvina 1893. 13. sz. és Dombi I.ajos szi-
ves közlése. 

Gergely Lajos, ev. ref. lelkész, szül. 
1834. márcz. 30. Baczka-Madarason Ma-
ros-Tordamegyében. hol atyja G. Sámuel 
•ev. ref. iskolatanító volt; atyja egy év 
múlva Nyárád alvidékére Lukafalvára 
költözvén, ott nevelkedett. 1845. tava-
szán a marosvásárhelyi ev. ref. kollé-
giumba ment, hol 1855-ig tanult. 1855. 
lavaszán Tekén tanítói hivatalt vállalt. 
1856. szept. ösztöndíjjal a kolozsvári ta-
nítóképzőbe ment. hol Tunvogi József, 
Nagy Ferencz és Jancsó József tanárok 
vezetése mellett a két évi tanfolyamot 
elvégezte, mire Deésre hivatott meg taní-

tónak. 1860-ban a görgényi egyházmegye 
haza hívta s az akkor újonnan megnyílt 
szászrégeni ref. elemi népiskolában al-
kalmazta tanítónak, hol kántori teendő-
ket is végzett. Egészsége azonban meg-
gyengülvén, lemondott tanítói állásáról 
és 1862. okt. a nagy-enyedi ev. ref. theo-
logiai intézetbe lépett, hogy a papi pá-
lyára képesítse magát. Ennek végezté-
vel, 1864-ben a marosvásárhelyi ref. egy-
ház hívta meg osztálytanítónak, hol még 
mint contra-scriba (ellenőr) is működött 
1868-ig, mikor a radnótfái (Maros-Tordam.) 
ref. egyház választotta papjának; azóta ott 
működik és 1885 óta a megyei ált. tanító-
testület tiszteletbeli tagja. — Nevelési, 
ethnographiai, ismeretterjesztő s vegyes 
tartalmú czikkei a Magyarország Képek-
ben (1867—68. A fahordó székelyek, Sze-
nes székelyek, Borvizes székelyek, Egy 
székely népköltő), az Erdélyi Figyelőben 
(lö80. A magyar nyelvészetből, székfog-
laló értekezés, felolvastatott a Kemény-
Zsigmond társaság 1879. szept. 28. gyű-
lésén). Maros-Vidékben (1885. A nőneve-
lésről); irt még a következő lapokba: 
Székely Néplap. Székely Közlöny. Szé-
kely Hirlap; Kolozsvári Közlöny. M. Pol-
gár. Prot. Egyházi s Iskolai Lap, Er-
délyi Prot. Közlöny és Vasárnapi Újság 
(1882. A trónörökös görgényi útjából.) 

— Munkái : 1. A magyar nyelvtan, az 
elemi tanodák használatára. Kolozsvár, 
1866. (2. mondattannal bőv. kiadás. U, 
ott, 1868. 4. átnézett kiadás. U. ott, 1872. 
öt kiadást ért.) — 2. A népiskolák ma-
gyar nyelvtana. Rövid vélemény és bí-
rálat Árvái József sárospataki tanár ily 
czímíí munkájára: «Magyar nvelvtan nép-
iskolák számára. . . Pápa 1865». Maros-
vásárhely, 1867. — 3. A magyar helyes-
irástan. Tanodai és magánhasználatra. 
Kolozsvár, 1871. (2 kiadás. U. ott, 1889.) 
— 4. Az új mértékek ismertetése. Te-
kintettel az erdélyi viszonyokra. Maros-
vásárhely, 1875. — 5. Maros-Torda-
megye földrajza. A maros-tordamegyei 
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tanító-testület által 100 írttal jutalma-
zott pályamunka. U. ott, 1871. — Ál-
neve és jegye: Éadnótfáji (a Székely 
Közlönyben 1868-69.) , ? (M. Polgár 
1867-69.) 

Önéletrajzi adatok. 

Gergely Sámuel, bölcseleti doktor, 
egyetemi magántanár, előbbinek testvér-
öcscse. szül. 1845. ápr. 2. Lukafalván 
Marosszéken ; középiskoláit a marosvá-
sárhelyi ev. ref. gymnasiumban végezte 
1864-ben. Két évig jogot tanult az ottani 
jogakadémián, két évig theologiát Nagy-
Enyeden, hol 1868-ban papi vizsgát is 
tett; szept.-tői a marosvásárhelyi gym-
nasiumban a magyar nyelvet tanította. 
1871 őszén a marburgi egyetemre ment 
bölcseleti tudományok hallgatása végett; 
innét 1872-ben a budapesti, 1873-ban a 
kolozsvári egyetemre. E két utóbbin iro-
dalmi s történelmi előadásokat hallgatott, 
mellékesen egyúttal Kolozsvárt az ev. 
ref. gymnasiumban tanított. 1876-ban a 
történelemből középtanári, 1879-ben böl-
cseletdoktori oklevelet szerzett. 1876-tól 
tiz évig nevelő volt a gróf Teleki csa-
ládnál ; e mellett 1880-tól négy évig se-
gédtanár a kolozsvári ev. ref. gymna-
siumnál. 1884-ben növendékét Párisba 
kisérte, hol két évig a Faculté du Droit, 
Sorbonne és Collége de France intéze-
tekben hallgatta a jogtörténeti, történeti, 
irodalmi s aesthetikai előadásokat. Innét 
visszatérve 1889-ben a kolozsvári egye-
temen az európai történelemből magán-
tanárrá képesíttetett. Párisban tartózko-
dása alatt levéltári kutatásokat is tett és 
a Teleki László gróf hosszúfalvi levél-
tári okmányait ő ismertette. — Törté-
nelmi czikkei s közlései a Történelmi 
Tárban (1882—83. Bethlen Gábor levelei 
feleségéhez Károlyi Zsuzsannához, Beth-
len Gábor és a porta, 1884. Okiratok az 
interregnum történetéhez Bethlen Gábor 
halála után, Borsos Tamás emlékirata 
1630. jan. 22—28. budai követségéről, 
J885. Brandenburgi Katalin és Bethlen 

István összeköttetése a portával, Az 1636. 
évi mozgalmak történetéhez, 1886 — 88. 
Kétszáz évi háborúk történetéhez, Tö-
kölyi Imre és a franczia diplomatia, 1889.. 
I. Rákóczi György összeköttetése Fran-
cziaországgal), az Erdélyi Muzeum-egylet 
kiadványaiban (1889. A reuniáló kama-
rák és Magyarország 1679—1683.) — 
Munkái: 1. XIV. Lajos és a spanyol 
örökösödés kérdése a pyrenei békétől az. 
aacheni békéig (1659—1668.) Kolozsvár, 
1879. (Bölcseletdoktori értekezés. Ism. 
Erdélyi Muzeum.) — 2. Alvinczi Péter 
okmánytára III. kötete. A m. tud. aka-
démia történeti bizottsága megbízásából 
közzétették Gergely Samu és Pettkó Béla. 
Bpest, 1887. — Jelenleg a Teleki-Codex-
bizottság meghagyásából Teleki Mihály 
leveleit és iratait rendezi sajtó alá. 

Könyvészet 1879. 
adatok. 

1887. és önéletrajzi 

Gergely Vasul de Ciocotisiu, görög 
kath. lelkész, szül. 1794. febr. 28.; a 
theologiai tanfolyamot Bécsben végezte. 
1819. szept. 19. misés pappá szenteltetett 
föl. Meghalt mint dizséri lelkész (Biharm.) 
1846-ban. — Munkája : Omulu de leune. 
Bécs. 1819. (A világ-ember cz. illemtan.) 
— Kéziratban : Pedagógia, két kötetes 
rumén neveléstan, a nagyváradi görög 
kath. tanító-képző intézet könyvtárában. 

Dr. Márki Sándor kézirataiból. 

Gergelyífi András, orvosdoktor, er-
délyi származású, Krasznamegye tiszti 
orvosa. — Munkái: 1. Technologia, va-
gyis a mesterségek és némely alkotmá-
nyok rövid leírása. Pozsony, 1809. — 2. 
De aquis et thermis mineralibus, ter-
rae Siculorum Transylvaniae. Cibinii, 
1811. — 3. Analysis quarumdam aqua-
rum mineralium Magni Principatus Tran-
sylvaniae. Claudiopoli, 1814. — 4. A két 
magyar hasában behozandó hassnos 
növényekről. U. ott, 1814. 

Oesterr. yational-Encyclopüdie I I . 319. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gergelyi József, gyógyszerész, sátor-
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alja-újhelyi zemplénmegyei származású. ! 

— Munkája: Gyógyszeres értekesés, a 
tiszta tömény eczetsavról (acidum aceti-
cum purum) és a tiszta kénsavas kese-
ragról (sulphas magnesiae purus). Pest, 
1835. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gergelyi Kálmán, okszeríí méhész. 
— Munkája : Se nem, szánt se nem vet, 
mégis arat. Bpest, (1893. Nóták. Históriák 
139. sz. G. K. jegyekkel.) 

Gerger Ede, táviróhivatali főtiszt Te-
mesvárt. az országos phylloxera bizottság 
tagja s a délmagyarországi természettudo-
mányi társulat választmányi tagja. — 
Czikkei a Délmagyarországi természet-
tudományi Füzetekben (1878. Etwas über 
die Diatomaceen in Temesvár, 1885. Vé-
dekezzünk a vértetü ellen.) — Munkája : 
Phylloxera vastatrix (Beblaus.) Vortrag 
gehalten am 14. März 1875 im südunga-
rischen naturwissenschaftlichen Vereine 
zu Temesvár. Temesvár, 1875. Öt tábla 
kőnyomatú rajzzal. (Első önálló munka 
a phylloxeráról. Magyarúl: A phylloxera. 
Gyakorlati utmutatás a szőlősgazdák szá-
mára. U. ott. 1880. 12 ábrával. Magyar 
és német szöveg.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Daday, M. Á l l a t -
tani Irodalom Ismertetése I. 91. II. 88. 1. 

Gergye Lénárd. szent-bened«krendi 
áldozópap és tanár, szül. 1858. okt. 22. 
Toronvon Vasmegyében ; 1877. júl. 29. 
lépett a rendbe ; 1884. júl. 6. misés pappá 
szenteltetett föl; tanított a komáromi 
gymnasiumban és 1886 óta a hittan, 
latin és magyar nyelv és mennyiségtan 
tanára az esztergomi főgymnasiumban. 
— Programmértekezései a komáromi r. 
kath. gymnasium Értesítőjében (1885. Az 
ókori philosophusok tanítása az istenség 
mivoltáról M. Tullius Cicero philosophiai 
művei nyomán), az esztergomi főgymna-
sium Értesítőjében (1889. A homerosi 
kor kosmographiája, ism. Egyet. Philo-
logiai Közlöny 1890); czikkei a M. Állam-
ban (1886. A klasszikusok kérdése a 

gymnasumi nevelés-oktatásban), a Köz-
oktatásban (1888. A klasszikus irodalmi 
tanítás módszere). 

Pannonhalmi szent Benedekrend Névtára 1891. 
— Rajner N é v k ö n y v e 49. 1. 

Gerhárt György (királyfalvai), ma-
gánzó és hírlapíró, G. József földbirtokos 
és micsenyei Beniczky Karolina fia, szü-
letett 1834. decz. 21. Dacsókeszin Hont-
megyében ; a gymnasiumot Veszprémben 
a kegyesrendieknél végezte 1843-tól 
1849-ig. A szabadságharcz után (1852— 
1855) Selmeczbánván a bányászati s erdé-
szeti tanfolyamot hallgatta s a Bach-kor-
szakban mint magán mérnök tagosítási 
munkálatokkal foglalkozott 1867-ig, midőn 
atyja balála után haza tért és mezei 
gazdaságot űzött. 1868-ban megyei hiva-
talba lépett és mint hontmegyei aljegyző 
és a borászati szakosztály elnöke a mező-
gazdasági mozgalmakban élénk részt vett. 
lí;85-ben visszavonulta közpályától, 1886-
ban Budapestre költözött és mint magánzó 
egészen az irodalomnak él. — Czikkei a 
Honti Gazdában (1880. Borászatunk, czikk-
sorozat, 1885. Házi ipar és gazdasági 
mellék iparágak sat.); vegyes czikkeket 
és tárczákat irt az Esztergomi Közlönybe 
(1884—85.), a Hontmegyei Hírlapba 
(1882. Bornemesítés és kezelés), a Kis 
Újságba (1888), a Független Újságba (1891. 
136. sz.) a Budapestbe (1886. 352. sz. 
Mennyit adózik a magyar gazda ? 1887. 
42. sz. Bornemesítés és borhamisítás, 
1889. Mezőgazdaságunkról, 245. sz. Szü-
ret előtt, 1891. 231. sz. Mezőgazdaság 
és gyáripar, 1892. 252. sz. A földbirtok 
és a szőlő kultura sat.), a Magyar Egye-
sületi Értesítőbe (1893—94. Egy séta 
ős Budavárában. Néphyrnnusz sat.), végre 
saját lapjába a Haladásba (1892 óta több 
irodalmi, közgazdasági s mezeigazdasági 
czikk.) A Magyar Egyesület Értesítőjének 
1893 óta főmunkatársa s czikkeket irt a 
Budapestbe, Buda és Vidékébe, Keresztény 
Magyarországba sat. — Munkái: 1. Flóra, 
egy magyarországi pópa leánya. Regény. 
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Bpest. 1890. — 2. A piktorék leánya. 
Társadalmi regény U. ott, 1891. — 3. A 
Papách-család szerencséje. Elbeszélés a 
jelenből. U. ott, 1891. — 4. A kicserélt 
feleség. Társadalmi regény. U. ott. 1891. 
(Előbb a Független Újságban.) — 5. A 
hunok és magyarok története. U. ott, 
1894. (Sajtó alatt). — Van egy Szondi 
cz. 5 felv. tragédiája s Bűnös-e Magdolna 
cz. regénye (a Magyarországban 1894;. j 
Szerkesztette a Honti Gazdát 1875-től 
1885-ig Ipolyságon és 1892. febr. 1-től 
szerkeszti a Haladás cz. mezőgazdasági 
és kereskedelmi havi közlönyt a gazda-
sági ismeretek és iparczikkek terjesztése 
czéljából Budapesten. 

Budapesti Hirlap 1890 . 3 2 9 . SZ. — Budapest 

1890. 3 1 7 . SZ. 1891 . 17. SZ. — Független Újság 

1 8 9 1 . 51 . SZ. — Nógrádi I.apok és Honti Hir-
dető 1892 . 13. Sz . — M. Könyvészet 1891. — 
— Esztergomi Közlöny 1892 . 21 . SZ. é s Ö n é l e t -
r a j z i a d a t o k . 

Gerháth Mihály, kath. plébános, szül. 
1830-ban ; misés pappá 1855-ben szen-
teltetett föl, azután segédlelkész, majd 
Darázson (Nyitram.) plébános lett, hol 
jelenleg is működik. — A kath. tót la-
pokban több czikke jelent meg. 

.V. Sión 1890. 298. 1. (Vagner József.) 

Gerics Dömötör. — Munkája: Mo-
ralna pisma za izobrazenje srdca. Új-
vidék. 1845. (Erkölcsi iratok a szív ki-
képzésére. Németből ford.) 

Kovakovics B i b l i o g r a p h i á j a 263. 1. 

Gerics Pál, sebészmester, gazdasági 
tanár a keszthelyi Georgicouban. hol 1818 
— 19-ben a természettant és állatgyó-
gyászatot adta elő a M.-Ovárra távozott 
Liebbald helyett, ki 1825-ben végkép tá-
vozván, G. ismét elfoglalta a tanári szé-
ket és előadta az állatgyógyászatot, tech-
nológiát sat. 23 évig egyfolytában a 
Georgicon megszűntéig (1848), nem csak 
tanár, de ugyanezen idő alatt archon is 
maradt. Az 1847—48. évben egyúttal a 
keszthelyi központi törvény- és gazd. 
kormányszék előadó ülnöke volt. — 
Czikke a Gazdasági Tudósításokban (1839. 

III. A keszthelyi gazdasági intézet) és 
A lovakról G. P. előadása nyomán írta 
Tóth Béla, a Győri Közlönyben (1868. 
6—8. sz.) 

Deininger, Keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézet Évkönyve 1885. 41. 1. 

Gerlach Benjamin Lajos, zircz-czis-
terczi-rendi áldozópap és gymnasiumi 
igazgató, szül. 1822. aug. 25. Győrben; 
1842. szept. 22. lépett a rendbe; a böl-
cseletet és hittudomanyt a bécsi egyete-
men hallgatta; az utóbbiból 1848. márcz. 
8. ugyanott szigorlatot tett. 1847—48-ban 
segédlelkész és apátsági szertárnok volt 
Zirczen, 1850-től tanár a pécsi gymna-
siumban; 1857-ben a székesfejérvári fő-
gymnasium tanára, később igazgatója s 
házfőnök lett. Szent-gothardi perjel és a 
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa 
volt. Meghalt 1889. jun. 1. Zirczen. — 
Programmértekezései a székesfej érvári fő-
gvmnasium Értesítőjében (1857. Az éj-
szaki háború s következményei éjszak-és 
éjszakkeleti Európa átalakítására a XVIII. 
század elején, 1875. A rovarok és azok 
jelentősége a természet háztartásában); 
czikke a Tanodai Lapokban (1865. A 
görög nyelv tanítására vonatkozó irány-
eszmék a hazai főgymnasiumokban). 

Brüsztle, R e c e n s i o I . 194. — Schematismus 
Ord. Cisterciensis 1864.. és gyászjelentés. 

Gerlach Ferencz. theologiai, bölcseleti 
s egyházjogi doktor, nyug. kath. plébá-
nos, szül. 1827. febr. 6. A tbeologiát 
Pesten végezte ; 1850. nov. 17. fölszen-
teltetett ; azután segédlelkész volt Kö-
vesden, 1851-ben nevelő rövid ideig a Ba-
barczy-családnál, azután káplán Nagy-
Maroson. 1853-ban Nagyszombatban fő-
gymnasiumi tanár lett, 1854-ben muzslai 
káplán ; 1863-tól 1866. okt. 18-ig tanul-
mányi felügyelő a budapesti központi 
papnevelőben. A nevezett évben plébá-
nos lett O-Gyallán (Komáromm.), de 
1867. jul. 5. lemondott a javadalomról 
és hivatal nélkül maradt. 1870. nov.— 
1873. okt. 7. administrator volt Moho-
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rán. Azóta magánéletet él, legnagyobb-
részt Budapesten. — Czikkei közül em-
lítendők a Kath. Néplapban (1863. II. 
A római pápák legnagyobb jóltevői az 
emberiségnek, birálatok és ismertetések), 
a Szent-István-társulat Naptárában (1864. 
Néhány jellemvonás IX. Pius pápa éle-
téből), az Idők Tanújában (1864. 139— 
141. sz. Jellemvonások Feigerle Ignácz 
sz.-pölteni püspök életéből), a Religióban 
(1864. II. Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban.) 

Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka, 
Nagyszombat, 1893. 

Gerley András, ág. ev. lelkész és 
theol. tanár. — Kézirati munkája : Ten-
tamen juris ecclesiastici Evangelicorum 
utriusque Confessionis in Hungaria, seu 
Complexus legum ecclesiasticarum quas 
Euangelicis utriusque confessionis in 
Hungaria tarn Codex Juris patrii. benigne-
que Resolutionis Regiae, quam etiam 
domesticae Constitutiones synodales prae-
scribunt in Hungaria. (4rét 741 lap, 
XVIII. századbeli kézirat a m. n. mú-
zeumban.) 

Gerley Ignácz. kath. lelkész, szül. 
1847. febr. 17. Nagy-Jáczon Nvitrame-
gyében; a theologiát Esztergomban vé-
gezte s 1871-ben fölszenteltetett. Káplán 
volt Uj-Városkán és Nagy-Tapolcsánban, 
azután lipótvári kurátus lett, hol 1873. 
júl. 21. meghalt. — Czikke az Uj M. 
Sionban (1871. Az orosz vallás rajongó 
szakadárai). Pályanyertes műve : A szent-
írási képletes, allegorikus, parabolikus 
beszédmódról. 

Zelliger, Egyházi írók Csarnoka 150. — 
Necrol. Strigon. 104. 1. 

Gerley .János, orvosdoktor. Pozsony-
megye főorvosa. Meghalt 1867. máj. 20. 
Pozsonyban 51. évében. — Czikkei a 
Gyógyászatban (1861—62. A pozsonyi 
közkórház és országos szemgyógyintézet 
ügyében), a pozsonyi Verhandlungen für 
Naturkundeban (1864—65. Der Cretinis-
mus in der Insel Schütt), az Orvosi He-

tilapban (1865. A cretinismus Csallóköz-
ben). a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálataiban (XI. 1866. A gyügeség, 
cretinismus Csallóközben, A hazánkban 
előforduló elmebetegekről és hülyékről 
tett hivatalos hatósági jelentések kivo-
natos bírálati összeállítása.) 

Gyászjelentés. 

Gerley Mátyás, kath. néptanító Vere-
bélyen Barsmegyében. — Munkája: 
Gyászénekek, népies alkalmi búcsúzta-
tók, róm. kath. kántorok és kántorjelöl-
tek gyakorlati használatára. Eredeti dal-
lamokkal ellátva. Esztergom, 1890. 

M. Könyvészet 1890. 

Gerley Szeverinné (Győrffy Róza), 
tanítónő, Győrffy Iván tanító és Jordaky 
Róza leánya, szül. 1856-ban Kézdi-Szent-
Léleken ; egész gyermekkorát Esztergom-
ban töltötte; itt végezte összes tanul-
mányait és tanítónői oklevelet is szerzett. 
Meghalt 1882. ápr. 12. Esztergomban 25. 
évében. — írt az esztergomi s kolozs-
vári lapokba társadalmi czikkeket és a 
Népnevelők Lapjába néhány tárczát. 

Zeitiger Alajos, Esztergom-Vármegyei í rók. 
Bpest, 1888. 57. 1. és gyászjelentés. 

Gerliczy Ferencz (aranyi és szent-
gerlistyei báró), cs. kir. val. belső titkos 
tanácsos. Gerlichich János-Felix törvény-
széki elnök fia, ki 1777. máj. 23. ma-
gyarországi báróságra emeltetett. G. szül. 
1748. aug. 15. Rév-Sebesen ; az erdélyi 
bányászatok zalathnai főmestere, 1798-
tól 1810-ig a selmeczi kamara fő-grófja, 
1807-től cs. kir. kamarás, 1808-tól cs. 
kir. valóságos belső titkos tanácsos. Ál-
tala a G. család nemcsak Magyarorszá-
gon. de Erdélyben is újra birtokosodni 
kezdett. Meghalt 1833. febr. 4. Budán. 
— Munkái : 1. Anfangsgründe der Re-
chenkunst. Speyer, 1766. — 2. Voll-
ständige Sammlung der ersten, wie 
auch nützlichsten Lehrsätze und Auf-
gaben der Ziffer und Buchstaben Re-
chenkunst, der Geometrie und Trigono-
metrie, mit einem vorgesetzten kurzen 
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Unterricht der mathematischen Lehra r t . . . 
zum Gebrauch deren in Nieder-Ungarn 
zu Schemnitz aufgerichteten mechani-
schen Kollegien vorgestellt. Wien. 1768. 
Három rézmetszetű táblával. 

De l.uca, Da« gelehrte Oesterreich I. 154. 
— Trattner Kalendáriuma 1834. (Nekr.) — 
Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i 79. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV . 
381. — Selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia Emlékkönyve. S e l m e c z . 1871. 22. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyar Nemzet-
ségi Zsebkönyv I . 334. 1. 

Gerliczy Vincse (aranyi és szent-ger-
listyei báró), eló'bbinek és báró Zweckau 
Antonia fia. Meghalt 1869. ápr. 12. Bu-
dán 78. évében. — Munkája : Tenera 
filii pietas, ad diem onomasticum ill. 
dni Francisci de Paula liberi baronis de 
Gerliczy. supremi camergrafii Schemni-
ciensis, brevi carmine testata consigna-
taque IV. non. Apr. 1802. Schemnicii. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 382. 
— Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Gerlinus Mátyás, ev. ref. lelkész 
Szász-Régenben, tatárlaki erdélyi szár-
mazású volt. — Munkája: Disputatio 
de Justificatione hominis coram Deo ad-
versus errores Papisticos, praes. D. Abra-
hamo Callovio d. 28. Octobr. Regio-
monti, 1641. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 4. — 
Figyelő XVIII. 64. (Fabó András.) 

Gerlisch János. — Munkája : Comi-
tatus Wessprimiensis jussu inclytorum 
statuum et ordinum geografice delinea-
tus. Viennae, 1799. 

Petrik Bib l iogr . IV. 
Gerlóczy Gyula (alsó-viszokai). jogi 

doktor és műegyetemi tanár, G. Károly 
budapesti polgármester testvéröcscse. szül. 
1887. márcz. 31. Pesten, hol atyja me-
gyei ügyész és főlevéltárnok volt. A fő-
gymnasiumot Pesten a kegyesrendieknél 
1855-ben végezte ; a jog- és államtudo-
mányokat az ottani egyetemen hallgatta 
négy évig. mely idő alatt a franczia s 
német nyelvet is megtanulta. 1857. júl. 
jogi-, 1859-ben a váltójogból és büntető-

jogból birói és 1860. jan. a pénzügytan-
és statisztikából államtudományi vizsgá-
latot tett és azon év decz. 2. jogi dok-
torrá avatták. Az 1848—49. események 
és az absolutismus ideje alatt édes atyja 
vagyonának nagy részét elvesztvén. G. 
kénytelen volt már 16 éves korában 
magánleczkéket adni; igy a Károlyi 
György gróf fiai, Gábor, Tibor és István 
mellett segédnevelő volt. 1861. nov. 7. 
közügyvédi, 1862. jan. 21. váltó-ügyvédi 
oklevelet nyert. 1863. aug. a budai kir. 
műegyetemen a nemzetgazdaságtan, jog-
és törvényisme helyettes, 1864. febr. 7. 
pedig rendes tanárának neveztetett ki, 
mely hivatalát 1893. nov. 29. Görzben tör-
tént haláláig viselte. 1865. a jogtörténelmi 
államvizsgálati bizottság tagjául nevez-
tetett ki. 1871-ben Pauler Tivadar köz-
oktatási minisztertől a londoni nemzet-
közi kiállításra, 1872-ben pedig Párisba 
küldetett ki ; a m. tudom, akadémia 
1872-ben a nemzetgazdasági s statiszti-
kai bizottság tagjának választotta; az 
orsz. iparegyesületnek alapításától fogva 
képviselő bizottsági s utóbb 9 évig igaz-
gatósági tagja volt; az 1874. tavaszán 
az Ausztriával fennálló vámszövetség 
ügyében tartott enquete-tárgyalásókban 
javaslataival részt vett. 1877. júl. az 
újpesti községi s népkönyvtárnak 475 db. 
könyvet ajándékozott. Az 1877—8. és 
1878—9. tanévekre a műegyetem mérnök-
építészi szakosztály megválasztotta dé-
kánjává. 1870 ben a budapesti V. kerü-
leti iskolaszék tagjává s alelnökévé vá-
lasztatott meg és e téren is 17 évig 
működött. Az iskolai egészségügyre vo-
natkozó, általa kidolgozott szabályzatot 
a fővárosi tanács Figyelmeztetésül az 
összes elemi iskolák havi könyveinek 
előlapján kinyomatta. A budapesti V. 
kerületi iskola-egyletnek elnökévé meg-
választatván, 1884-ben az iskolaegyleti 
tagok jogait és kötelességeit. 1885-ben 
pedig az egyesület alapszabályait szer-
kesztette. — Czikkei az Idők Tanújában 
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(1861. 21. sz. Conservativ és ellenzéki 
párt, 38. sz. Mire kell még most is figyel-
nünk), a Pesti Naplóban (1867. 91. szám, 
Irányeszmék a városi képviselők válasz-
tásánál, 1870. 19., 53., 54. sz. A műegye-
tem kérdéséhez, 1884. 105. sz. A magyar 
isk. egyesület tagjainak jogai és köteles-
ségei. 1891. 106. sz. A közegészségügy 
és a közigazgatás államosítása), a Ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (XII. 1867. Jelentés a Ri-
maszombatban rendezett ipar- és gaz-
dasági tárlatról, XIII. 186S. Jelentés az 
Egerben rendezett gazdasági- s ipartár-
latról, XVII. 1874. több Jelentése, XXII. 
1882. Indítványa a gazdasági statisztika 
szerkesztése s közlése iránt, XXIII. 1886. 
A kolumbácsi legyek ellen óvrendsza-
bály sat., XXV. 1890. A közegészség 
szerepe a nemzetgazdaságban), a Száza-
dunkban (1869. 50. sz. Rövid észrevétel a 
földmives iskolák érdekében), a M. Themis-
ben (1872. Az alkotandó magyar keresk. jog 
alapelvei), az Anyagi Érdekeinkben (1874. 
Az Ausztriával fennálló vámszövetség kér-
déséhez), a Kelet Népében (1878. 59. sz. 
A közigazgatás, különösen a közoktatás-
ügyi minisztérium egyik szervezési kér-
dése és alapja), a Bauzeitung für Un-
garnban (1878. Vom Baumeisterrechte, 
Ein Fortschritt im kön. ung. Polytech-
nikum). az Egyetértésben (1880. 350. sz. 
A közgazdasági vagy felső mezőgazda-
sági, kereskedelmi tanfolyamnak a mű-
egyetemben szervezése iránt indokolt 
indítvány, illetőleg értekezés, 1890. A 
műegyetemi tandíjrendszer reformja), a 
Gazdasági Mérnökben (1882. A nemzet-
gazdasági ismeretek terjesztése), a Föld-
mivelési Érdekeinkben (1884. Hitelszö-
vetkezet vagy a kisbirtoki bitelügy kér-
déséhez, a Gazd. Mérnökben is). — 
Munkái: 1. Alkalmazott észjogtan kér-
dések és feleletekben. Dr. Bauer Antal 
jogrendszere alapján és több forrás után. 
Pest, 1862. — 2. Értekezés a nemzet-
gazdaságtan jelentőségéről és hasznáról. 

Buda, 1865. (A m. kir. helytartótanács 
kiadása.) — 3. Értekezés a technikai 
míveltség közgazd. jelentőségéről, a mű-
egyetemnek társadalmi hatásáról sat. 
Pest, 1866. — 4. A budai kir. mű-
egyetem történeti-statistikai szempontból 
1863—-4-dik évtől. U. ott, 1867. (Nem-
zetgazdasági és Statistikai Közlemények 
IV. és külön nyomatban.) — 5. Városi 
tanügyünk. Dr. Y-tól. U. ott, 1868. (Kü-
lön nyomat a Századunkból.) — 6. A 
munkamegosztás társadalmi és közgaz-
dasági jelentősége. U. ott, 1869. — 7. A 
műegyetem ideiglenesen Buda várában 
maradjon-e vagy pedig Pestre áttétessék ? 
U. ott, 1870. — 8. Az első magyar 
jogászgyűlésnek II. szakosztályában a 
keresk. s váltójognak Európaszerte egyen-
lővé tétele, hiteltörvényeinknek cosmo-
politikus jellegűekké alakítása iránt be-
nyújtott indítványok felett tartott elő-
adás . . . U. ott, 1871. — 9. Fényűzés 
a társadalmi életben és nemzetgazda-
ságban. Bpest, 1874. — 10. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók közegész-
ségügyi törvényjavaslata. U. ott, 1876. 
— 11. Természetjogtan a vizsgálatra 
vagy szigorlatra készülők és a művelt 
rend számára. U. ott, 1877—79. Két 
füzet. (2. kiadás. U. ott, 1883.) — 12. A 
műegyetem építési ügye. U. ott, 1879. 
(Különnyomat az Építési Iparból.) — 
13. A nemzetgazdaság alaptana. Pap-
nevelő-, tanítóképző-, mezőgazdasági-, 
ipari-, kereskedelmi- és polgári taninté-
zetek számára. U. ott, 1883. — 14. In-
dítvány a gyermekek munkahajlamának, 
képességének kipuhatolása s megjelölése 
iránt és a főváros V. kerülete által 
ugyanerre adott véleményének bírálata. 
U. ott, 1ö83. — 15. Takarék-pénztáraink 
szervezéséhez. U. ott, 1883. (Különnyo-
mat a Gazdasági Mérnökből.) — 16. Az 
országos magyar iskola-egyesület alap-
szabályai. U. ott, 1885. — 17. Nemzet-
gazdaságtan. Közép szakintézetek szá-
mára. U. ott. 1885. — 18. A nemzet-
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gazdaságtan, őstermelés, ipar, keres-
kedelem és közlekedési vagyis különös 
rész. Hatodik része az 1883-ban megje-
lent Nemzetgazdaság alaptanának. II. ott, 
1885. — 19. Gróf Károlyi Gábornak 
fivérei ellen a köteles rész kiszolgálta-
tása iránt indított örökösödési per. U. 
ott, 1884—86. (600-1000 példányban.) 
— 20. A budapesti kir. József műegye-
tem. tanácsához intézett hivatalos je-
lentése, illetőleg kérvénye, műegyetemi 
tanárnak, mint műegyetemi tanácstagnak, 
a mezőgazdaságtani, géptani tanszék be-
töltésénél gyakorolt kijelölési jogának 
súlyos megsértése tárgyában. U. ott. 1890. 
— 21. A közegészségügy szerepe a nem-
zetgazdaságban. U. ott, 1891. — 22. 
Máchik József műegyetemi tanár emlé-
ke. U. ott, 1892. — Szerkesztette mint 
társszerkesztő a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálatait Élőpatakon 
(XVIII. 1876). Máramaros-Szigeten (XIX. 
1878), Budapesten (XX. 1880) és Szom-
bathelyen (XXI. 1882), a Budapest és 
környéke természetrajzi, orvosi és köz-
művelődési leirása cz. gyűjteményes mun-
kát 1879-ben Budapesten 3 kötetben. 
(Dr. Dulácska Gézával.) 

Hí. Könyvészet 18S7—80. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1880. 1883. 1888. 1890—91. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Figyelő X I X . 1885. 355. 1. — Emléklap d r . 
Gerlóczy Gyulának mint műegyetemi tanár-
nak 25 évi működéséről. Bpest, 1889. — Egyet-
értés 1893. 331. s z . 

Gerlóczy Károly (alsó-viszokai). kir. 
tanácsos. Budapest fő- és székváros első 
alpolgármestere, szül. 1835. máj. 18. Pes-
ten; középiskoláit a pesti kegyesrendiek-
nél 1851-ben végezte; az egyetemen a 
jogot és államtudományokat hallgatta; 
1854-ben birói s közigazgatási, 1861-ben 
ügyvédi vizsgálatot tett. Hivatalnoki pá-
lyáját 1855-ben mint fogalmazó gyakor-
nok kezdette az akkori kormányszéknél. 
1856-ban Borsodmegyében a szolgabiró-
ságnál a birói és közigazgatási téren 
szerzett alapos ismereteket. 1861. aug. 1. 

lépett Pest város szolgálatába mint toll-
nok, nov. 28. aljegyző. 1866. jan. 27. 
főjegyző és okt. 16. egyszersmind városi 
tanácsos lett. A város ez idei számos 
bonyolult pénzügyeinek sikeres megol-
dása jó részben az ő érdeme; főérdeme 
azonban a város építkezési ügykezelésé-
nek rendezésében (1867 óta elnöke a fő-
városi középítési s ehhez tartozó egyéb 
bizottmányoknak) és a főváros egyesítése 
alkalmából készült szervezési munkála-
tokban áll. 1873-ban az egyesült főváros 
I. alpolgármesterévé választatott meg. 
Mint ilyen ezen idő óta a katonai állandó 
szakbizottmánynak és a sorozó bizottság-
nak polgári elnöke. Számos érdeme van 
a közoktatás és közművelődés körül is. 
A hazai képzőművészetek emelésére is ala-
kult az ő kezdeményezésére s elnöklete 
alatt egy állandó képzőművészeti szak-
bizottmány; a vallás- és közoktatási mi-
niszter pedig kinevezte az országos képző-
művészeti tanács tagjává. Tevékeny része 
van a főváros közegészségügyének javí-
tásában : a csatornázás és vízvezeték te-
rén történt javítások az ő elnöklete alatt 
hajtattak végre. A kórházi ügyek lénye-
ges javulást nyertek általa, az üllői-uti 
nagy kórház az ő elnöklete s vezetése 
alatt készült el. A berlini közegészség-
ügyi kiállítás helyi bizottságának válasz-
tott elnöke volt. Az 1878. párisi nemzet-
közi kiállítás alkalmával a nemzetközi 
bíráló bizottságtól nagy aranyérmet, a 
köztársaság elnökétől pedig a franczia 
becsületrend lovagkeresztjét nyerte. Az 
1885. kiállításon az országos kiállítási 
bizottságnak tagja, a fővárosi törvény-
hatósági kiállítási bizottságnak pedig el-
nöke volt. A hazai kereskedelmi s ipar-
ügyeknek is buzgó előmozdítója; ezért a 
technológiai ipazmúzeum felügyelő bizott-
mányának másodelnökévé neveztetett ki. 
Számos törvényhozási munkálatok elő-
készítésében és egyéb fontos közügyek-
ben tartott különféle szakminiszteri érte-
kezletekben vett tevékeny részt, s több 
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nagy fontosságú bíráló bizottságnak volt 
tagja s elnöke, Azonfelül a budapesti 
magyar népszínház létesítésének szintén 
tevékeny részese volt, s jelenleg is a 
népszínházi bizottmány másod elnöke, a 
szabadságszobor-bizottmánvnak pedig el-
nöke, és több szobor-bizottság tagja. Az 
új országház építési tanácsának és végre-
hajtó bizottságának szintén tagja. Az or-
szágos magyar iskola-egyesületnek el-
nöke, a nemzeti zenedének alelnöke; szá-
mos egyesületnek tiszteletbeli tagja. Köz-
hasznú tevékenységeért ő felsége 1885-
ben a vaskoronarenddel tüntette ki sat. 
1886-ban a Budavár visszavételének két-
százados emlékére rendezett történeti ki-
állításnak elnöke volt. 1889-ben a persa 
sah a nap és oroszlán-rend III. osztályát, 
1891. aug. 10. ő felsége a «királyi taná-
csosi czímet adományozta neki. 1892. 
decz. 6. az 1896. nemzeti milleniumi ki-
állítást rendező országos bizottság tagjává 
kineveztetett és ugyanazon kiállítás szé-
kes fővárosi bizottságának elnöke. Végül 
1894. márcz. 30. a Kossuth hamvainak 
hazaszállításában és az országos nem-
zeti gyászünnep (ápr. 1.) körül szintén ki-
váló érdeme volt. Európa majd minden or-
szágát (Angolország kivételével) beutazta. 
— Munkái (jelentések és beszédek): 1. 
Budapest főváros törvényhatósági bi-
zottságának tekintetes közgyűléséhez Je-
lentése a fővárosi képzőművészeti állandó 
bizottmányának 1880. évi működéséről. 
Bpest. 1881. — 2. Ugyanaz 1881-83. 
működéséről. U. ott, 1882—85. — 3. Az 
országos magyar iskola-egyesület fel-
ügyelő bizottságának Jelentése és szám-
adása az egyesület működéséről az 1884. 
évben. U. ott, 1884. ( U g y a n a z 1885— 
1893. évekről. U. ott. 1883-94. Kilencz 
füzet.) — 4. Országos kiállítás Buda-
pesten 1885-ben. Budapest főváros pa-
villonjának külön katalógusa a kiállított 
tárgyak rövid ismertetésével. Bpest, 1885. 
(G. felügyelete és vezetése mellett szerk. 
Szabó Károly bizottsági jegyző). — 5. 

Országos magyar iskola-egyesület. Ki-
vonat a közművelődési egyesületeknek 
a tervezett congressus ügyében adott 
válaszaikból. U. ott, 1886. — 6. Zár-
jelentése ... Budapest főváros törvény-
hatóságának az 1885. évi országos kiál-
lítás érdekében tett és végrehajtott in-
tézkedéseiről. U. ott, 1886. — 1. A ma-
gyarországi közművelődési egyesületek 
élete. U. ott. 1887. — 8. Bizottmányi 
jelentés a Budavára visszavívásának 200. 
évfordulója alkalmából rendezett ünne-
pélyességekről. U. ott, 1887. — 9. El-
nöki jelentés az 1888. aug. 20. a buda-
pesti városligetben a «Jó szív» orsz. 
bizottság határozata folytán megtartott 
népünnepélyről. U. ott. 1888. — 10. A 
közművelődési egyesületeknek Buda-
pesten, 1887. okt. 9.. 10. . . . megtartott 
congressusáról szóló napló. U. ott. 1888. 
— 11. A fővárosi képzőművészeti bi-
zottság jelentése tíz éves működéséről 
1880—90. U. ott, 1891. — 12. Beszéd. 
melylyel az országos magyar iskolaegye-
sületnek Budapesten 1892. márcz. 8. 
tartott rendes évi közgyűlését megnyi-
totta. U. ott, 1892. — 13. Petőfi Sándor 
szobrának leírása és története. U. ott, 
1892. (Bpest főváros közterein álló szob-
roknak és emlékműveknek törzskönyve 
G. K. vezetése és felügyelete alatt Amt-
mann Géza a főv. képzőműv. bizottság 
jegyzője). — 14. Királyi Pál emléke-
zete. U. ott, 1893. — 15. A központi 
járványbizottság jelentése az 1892. évi 
koleráról. U. ott, 1893. — 16. Előter-
jesztés a budapesti lakásviszonyok ren-
dezése tárgyában. U. ott, 1893. — Arcz-
képe kőnyomat, nyomt. Grund Bpesten, 
1875. (Vereby Honpolgárok Könyvében). 

Vereby Soma, Honpolgárok Könyve. Bpest, 
1875. X. arczk. — 31. Salon III. 1885. arczk. 
— Vasárnapi Újság 1886. 37. s z . a r c z k . — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. — Toldy László, 
Törvényhatósági Naptár 1889-re, arczk. — 
Emléklapok az orsz. dalünnepély alkalmára. 
Bpest, 1892. arczk. 

Gerlóczy Zsigmond (alsó-viszokai), 
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orvosdoktor, a szent Rókus kórház ren-
delő orvosa, egészségtani okleveles tanár, 
G. Károly Budapest székesfőváros helyet-
tes polgármestere és Barkassy Amália 
fia. szül. 1863. jún. 25. Pesten; közép-
iskoláit a kegyesrendiek budapesti fő-
gymnasiumában, az orvosi tudományokat 
pedig az egyetemen végezte, hol 1887-
ben orvosdoktorrá avatták; még azon 
évben megszerezte a középiskolákra ké-
pesítő egészségtan-tanári és iskolaorvosi 
oklevelet. Tanulmányait az egyetem köz-
egészségtani intézetében és a belgyógyá-
szati klinikán folytatta. 1890-ben a buda-
pesti szent Rókus-kórház fertőző osztá-
lyában rendelő orvossá neveztetett ki, s 
azóta ezen osztály élén működik. Az 
1892. őszén föllépett kolerajárvány alatt 
és 1893-ban újból a koleraosztályt is 
vezette. Az országos közegészségi egye-
sület választmányának tagja, a közkór-
házi orvostársulat titkára, a budapesti 
kir. orvosegyesületnek és több tudomá-
nyos, jótékony és kultúregyesület rendes 
tagja, kir. tartalékos honvéd főorvos és 
a VIII. nemzetközi hygienikus és demo-
gráfiái kongressus titkára. — Munkái: 
1. Vizsgálatok a dezinficziálás gyakor-
latára vonatkozólag. Bpest. 1888. (Kü-
lönnyomat az Orvosi Hetilapnak Köz-
egészségügy cz. mellékletéből). — 2. Fer-
tőtlenítésről. U. ott, 1888. (Az országos 
közegészségi egyesület ápr. 5. szakülésén 
tartott előadás. Különnyomat az Egész-
ségből). — 3. A typliusos lakások fer-
tőtlenítése. U. ott, 1889. (Az orsz. közeg, 
egyesület nov. 14. szakülésén tartott fel-
olvasás. Különny. a Közegészségügyből). 
— 4. Versuche über die praktische 
Desinfection von Abfallstoffen. Braun-
schweig, 1889. (Deutsche Vierteljahr-
schrift für öffentl. Gesundheitspflege XXI. 
3.) — 5. Egészségtan, polg. és felsőbb 
leányiskolák számára. Bpest. 1890. (dr. 
Csapodi Istvánnal együtt. 2. jav. kiadás. 
U. ott. 1893.) — 6. Köztisztaságról. U. 
ott, 1890. (Különny. a Közegészségügyi 

Szemléből). — 7. Az egészségtan taní-
tása középiskolákban. U. ott, 1890. (Kü-
lönny. a Bpest főv. VIII. ker. főreális-
kola Értesítőjéből). — 8. A szent Rókus 
kórház I. fertőző osztályára 1890-ben 
fölvett hasi hagymáz betegek áttekin-
tése. U. ott, 1890. (Különny. a Bpest 
főv. közkórházainak 1889—90. Évköny-
véből). — 9. Védekezésünk a fertőző 
betegségekkel szemben. U. ott, 1890. 
(Különny. a Közegészségügyi Szemléből). 
10. Hasi hagymáz két ritkább esete. 
U. ott, 1891. (Különny. az Orvosi Heti-
lapból. Ugyanez a lipcsei Deutsche me-
dic. Wochenschriftben 1892. és különny.) 
— 11. Gesundheitslehre. U. ott, 1891. 
— 12. Budapest fürdői és ásványvizei. 
U. ott, 1891. (dr. Hankó Vilmossal).. — 
13. Melyik "fürdőre menjünk ? U. ott. 
1893. (dr. Hankó Vilmossal). — 14. 
Thermometria. U. ott. 1893. (A klinikai 
diagnostika cz. könyv II. fejezete). — 
15. A szent Rókus kórház fertőző osztá-
lyán feküdt cholera betegeken tett észle-
leteim,. U. ott, 1893. (Különny. a Buda-
pest fő- és székváros közkórházainak 
1892. Évkönyvéből. Ism. Nemzet 1893. 
343. sz.) 

31. Könyvészet 1889. 1891—92. és önéletrajzi 
adatok. 

Germán József, gymnasiumi tanár, 
szül. 1812. aug. 12. Deákiban Pozsony-
megyében; tanulmányi felügyelő s theolo-
giai tanár volt Pécsett 1843-ig, midőn 
az ottani gymnasiumban a történelem 
tanára lett. Szentszéki ülnök és a bécsi 
földtani társulat tagja volt. Meghalt 1866. 
márcz. 4. — Programmértekezései a pécsi 
gymnasium Értesítőjében (1853. Daguerre 
fényképei, 1854. A magyar mint anya-
nyelv az al- és felgymnasiumokban). 

Brüsztle R e c e n s i o 1. 86. — M. Sión 1892. 
621. 1. (Szöllössy K.) 

Germanecz Károly (csitari). kir. ta-
nácsos, barsmegvei tanfelügyelő és a 
Kisfaludy Társaság külső tagja. Meghalt 
1885. febr. 1. Esztergomban 58. évében. 
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— A Kisfaludy-Társaság elhatározván a 
hazai idegen ajkú népek népköltészeti 
gyűjteményének kiadását, a különféle 
nemzetiségű irók közül többeket bevá-
lasztott külső tagjainak sorába. G. ma-
gyar költeményeket, pl. Vörösmarty Szó-
zatát, tótra lefordítván, ezen a réven 
jutott be 1867-ben a társaság tagjai közé; 
további irodalmi működéséről azonban 
nincsen tudomásom. 

Kisfaludy-Társaság Éclapjai. U j f o l y a m I I I . 
34. 1. — Esztergom és l'idéke 1885. 11. SZ. é s 
gyászjelentés. 

Gernya József, orvosdoktor, szakolczai 
nyitramegyei származású ; gyakorló or-
vos Szakolczán. — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de hydrope in genere et 
in specie. De anasarca. Viennae, 1820. 

fíugát és Flór, Magyarország i O r v o s r e n d 
Névtára 1840. 57. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Gerometta lgnácz. m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi számtiszt. Meghalt 1883. 
jan. 8. Budapesten 63. évében. — Mun-
kája : Rövid reflexiók különfélékről. 
Bpest, 1875. (Ugyanez előbb németül je-
lent meg Pesten 1872.) 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 
Gerometta Jenő, kath. lelkész, szül. 

1819. aug. 28. Zsolnán; lelkész volt Bit-
sén, később Nyitra-Szereden, hol 1887. 
júl. 16. meghalt. — Dolgozott a Stúrféle 
Slovenskje Národnje Novinibe és Orol 
Tatranskiba; ez utóbbiban adta ki Zsolna 
város történetét; irt még a Hurbanféle 
Slovenskje Pohladiba, hol 1847-ben egy 
terjedelmes tanulmányt tett közzé Slova-
nov néklonosf k slobode (Tótok hajlama 
a szabadsághoz) cz. alatt, melyben azt 
fejtegette, hogy a szlávok nem rabszolga 
lelkűek, hanem szabadságszeretők. 

Vlcek, Dejiny Literatúry Slovenskéj. Tú-
r ó c z - S z e n t - M á r t o n , 1890. — Slovenské Pohlady 
1888. 80. sz. 

Gerő A kos. L. Greguss Ágost. 
Gerő Attila, családi nevén Guttmann 

Ármin, szül. 1870. jún. 8. Nagyváradon, 
hol atyja kereskedő; reáliskolát végzett 

Nagyváradon és Bécsben 1886—91-ig. 
midőn Budapestre költözött, hol jelenleg 
az anglo-banknál hivatalnok. — Tárczá-
kat irt 1886-tól a Nagyváradba; 1891-
től pedig lővárosi lapokba különösen 
költeményeket és műfordításokat ír, ne-
vezetesen az Egyenlőségbe, az Életbe 
(1892 óta), a M. Géniuszba (1892 óta), 
és a M. Szalonba. — Munkái: 1. Zola, 
Pascal orvos. Regény ford. Bpest, 1894. 
— 2. Zsoltárok könyve, (sajtó alatt.) 

Cserhalmi Hecht Irén szives közlése. 

Gerő György, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1732. aug. 12. Szek-
szárdon Tolnamegyében; 1752-ben lépett 
a rendbe s 1765-ben misés pappá szen-
teltetett föl; miután Ungvárt két évig a 
humaniorákat tanította, sorvasztó láz 
1768. aug. 28. balálát okozta. — Mun-
kája : Keresztény Herkulesnek Bullióni 
Godefrednek hadi munkái. Irta deák-
ból. Kassa, 1768. Két rész. 

Horányi, Memoria II. 27. — Katona, Histó-
ria Critica XXXIX. 954. — Stoeger, Scripto-
res 98. — Petrik Bib l iogr . 

Gerő Gyula, honvéd-százados-hadbíró, 
szül. 1861. jún. 19. Győrött; ugyanott 
végezte a gymnasiumot és a jogot; 
1883—84-ben mint honvéd egy éves ön-
kéntes szolgált Budapesten ; azután tar-
talékos hadnagynak nevezték ki és vissza-
tért Győrbe. 1886. máj. belépett a hon-
véd hadbirósághoz. hol 1888. nov. fő-
hadnagy-, 1892. nov. százados-hadbíróvá 
léptették elő. Jelenleg a honvéd főtör-
vényszéknél tanácsjegyző s egyúttal a 
Ludovika-Akadémián a jogi ismeretek 
tanára. — Belmunkatársa volt jogász 
korában a győri Hazánknak és a Győri 
Lapoknak; 1882-ben alapította Szávay 
Gyulával a Garabonciás Diákot; írt még 
a Bolond Istókba, a Magyarország és 
a Nagyvilágba s a Győri Közlönybe. 
1886 óta a Ludovika Akadémia Köz-
lönyének munkatársa. — Munkái: 1. 
Eljárás honvéd- és csendőrtisztek nő-
siilési ügyeiben. Budapest, 1889. — 2. 
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A századparancsnok teendői bűnügyek-
ben. Katonai bűnügyi előnvomozás. Tény-
vázlatok szerkesztése. A magyar királyi 
honvédelmi minisztérium által a század-
parancsnokságok számára megrendelt 
kézikönyv. Számos példával és 19 tény-
vázlat mintával ellátva. U. ott. 1891. 

31. Könyvészet 1889. 1891. és önéletrajzi ada-
tok. 

Gerő Károly, a budapesti villamos 
vasút titkára és szinműiró, szül. 1856. 
okt. 18. Hévízgyörkön Pestmegyében, hol 
atyja jelenleg is bérlő; a gymnasium 
alsó négy osztályát Aszódon végezte az 
ág. ev. iskolában, hol egyik tanára Csen-
gei Gusztáv jelentékeny befolyással volt 
irói pályájára, az ötödik gvmnasiumi osz-
tályt Gyöngyösön a ferenczrendieknél, 
a többi osztályt Budapesten az ág. evan-
gélikusoknál végezte, hol legtöbb befolyás-
sal volt reá tanára, Heinrich Gusztáv, 
kinek irodalomtörténeti előadásait később 
egyetemi évei alatt is nagy előszeretet-
tel hallgatta. A jogi pályára lépvén, egy 
évig a kassai jogakadémián volt; azután • 
visszatért a fővárosba., hol a jogi tanfolya-
mot elvégezte s letette az államvizsgát. De 
lelke inkább a szépirodalom felé vonzotta 
és sűrűn látogatta Greguss, Gyulai. Hein-
rich és mások aesthetikai, dramaturgiai s 
irodalomtörténeti előadásait. Mint másod-
éves jogász titkára, majd elnöke volt az 
ifjúsági egyesületnek, mely politikai czél- i 
zattal akkor létesült, mikor Helfy lgnácz 
volt képviselőjelölt a Terézvárosban. E 
kört, mely a Helfy-kör elnevezést vette 
föl, később G. alakította át közművelő-
dési egyesületté, melyben felolvasó esté-
lyeket és műkedvelő előadásokat tartot-
tak. A fővárosi színházakat buzgón láto-
gatta s különösen Tamássv József iránt 
rajongott. 1882-ben Evva Lajos, a nép-
színház igazgatója, színházában hivatal-
lal kínálta meg, melyet G. elfogadott és 
búcsút mondott az ügyvédkedésnek, mely-
hez soha sem volt kedve. 1886-ban a 
nemzeti szinház titkára lett és jelenleg a 

villamos vasúttársaság titkára. — Néhány 
költeményt irt, a versirással azonban 
fölhagyott; tárczái a Nemzetben (1885. 
107. sz. Apróságok Tihanyi Miklósról), 
az Aszód és Vidékében (1885. Az első 
taps, visszaemlékezés) és a nagyváradi 
Szabadságban (1892. 120. sz. Kis mada-
ram.) Később kizárólag a szinműirással 
foglalkozott. — Munkái: 1. Vadgalamb. 
Eredeti népszínmű 3 felv.. zenéjét szerzé 
Szentirmay Elemér. Bpest, 1885. (Nép-
színház Műsora 14. Először adatott a 
népszínházban 1885. jan. 10.) — 2. A 
Czigánybáró legújabb Operette dallamai-
nak szövege. Jókai Mór után ford. U. 
ott, év n. — 3. Tunikás leányok, nép-
színmű a fővárosi életből, dallal és táncz-
czal 3 felv. U. ott, 1886. (Népszinház 
Műsora 15. Először adatott 1886. jan. 8.) 
— 4. Túri Borcsa, ered. népsz. 3 felv.. 
zenéjét szerzé Erkel Elek. II. ott, 1886. 
(Népsz. M. 18. Először adatott 1883. 
okt. 5.) — 5. Az eladó leány, eredeti 
vigj. 3 felv. U. ott. 1888. (Nemzeti Szin-
ház Könyvtára 161., a gróf Teleki ala-
pítványból száz aranynyal jutalmazott 
pályamű. Először adatott 18H8. decz. 7.) 
— 6. Az uzsai gyöngy, ered. népsz. 
3 felv. U. ott, 1889. (Népszinház Műsora 
20. Először adatott 1888. szept. 29.) — 
7. A kis madaram, eredeti népdalokkal 
3 felv. U. ott, 1892. (Népsz. Műsora 23. 
Először adatott 1892. jan. 22.) — Többi 
színművei : A kirchfeldi pap, népszínmű 
dalokkal 4 felv.. irta Anzengruber L.,. 
ford. (először adatott a budapesti nép-
színházban 1884. nov. 7.), Angyal és 
ördög, ered. népszínmű dalokkal 3 felv., 
zenéje Lányi E.-tői; (Először adatott 1887. 
jan. 21.), A vadonban, pályadíjat nyert 
dráma (először adatott a nemzeti szín-
házban 1892. ápr. 8.) 

Figyelő XV. 317. XVI. 76. XVII. 399. XVIII. 
239. XX. 239. XXII. 239. — 31. Könyvészet 
1885—86. 1888—89. 1892. — Egyenlőség 1891. 
4. sz. (dr. Feleki Sándor.) — 1892: A Hét 
15. sz. arczk. — M. Salon XVIII. arczk. — 
Ország-Világ 14. SZ. a r c z k . 

37. iv sajtó alá adatott 1894. június 2. 
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Gerő Lajos, hirlapiró. — Költeményei I 
a M. Szemlében (1890. Szt. Keyne for-
rása, ó-skót ballada. 1891. A tábori pap. 
Zedlitz után) sat. — Munkája: Napról-
napra. Költemények. Bpest. 1891. (Ism. 
M. Állam 86. sz. és Vasárnapi Újság 17. 
sz.) — Szerkesztette a Millenium cz. keres-
kedelmi kiállítási- és társadalmi közlönyt 
1893. nov. 12-től néhány hétig. — Ál-
neve : Szirmai. 

Gerő Ödön. okleveles mérnök és hir-
lapiró, szül. 1863. szept. 13. Pécsett, Ba-
ranyamegyében; középiskoláit és műegye-
temi tanulmányait Budapesten végezte 
s mérnöki oklevelet szerzett. Hajlamai 
azonban csakhamar elvonták a mérnöki 
pályától és hirlapiró lett. Mint a Pesti 
Hirlap dolgozótársa különféle álnevek 
alatt, mint Viharos, Mártha, Lakatos 
Endre dolgozott. Miután rövid ideig az 
Ábrányi Emiltől szerkesztett Budapesti 
Újság zenereferense volt. német hirlap-
irónak szegődött. A Neues Pester Journal 
munkatársa lőn és Ego név alatt tárczá-
kat irt a lapnak. Itt maradt 1891-ig. 
mikor Fenvvesy Ferencz megalapítván 
a Magyar Újságot, e lap mellé vette 
segédszerkesztőül. Azóta megoszlik mun-
kássága itt és az Élet között, melyet tiz 
fiatal íróval- együtt megalapított, és mely-
nek szorgalmas munkatársa máig is. Eb-
ben a lapban lett az individualistikus 
philosophia egyik magyar előharczosa s 
a Nitzscbe-iránynak egyik buzgó terjesz-
tője ; Vargha Ilona néven irta a lapba 
czikkeit és iránytárczáit. Az ő meghívá-
sára kereste fel Budapestet pár évvel 
ezelőtt a híres norvég drámaíró Ibsen; 
ugyancsak ő pendítette meg először az 
oly nagy hullámokat vert leánygvmna-
sium eszméjét is. Legújabban a Pesti 
Naplóban (1894. 123. sz.) irt a Mátyás-
szobor pályaterveiről. — Munkái: 1. Az 
én fővárosom. Bpest, 1890. (Tárczák. 
Ism. Egyetértés 233. sz. sat.) — 2. Egyé-
nek. U. ott. 1892. (Elbeszélések.) 

Egyenlőség 1893. 8. sz. (Róna Béla.) 
Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

Gerő Viktor, középiskolai tanár. szül. 
1852. szept. 22. Székesfejérvárt; a gym-
nasiumot szülővárosában és Pesten a 
kath. államgymnasiumban, a jogot pedig 
Eperjesen végezte. 1873-ban mint egy-
éves önkéntes szolgált a 69. (Jelasicb) 
gyalogezredben. 1876-ban a bölcseleti pá-
lyára lépett Budapesten ; a történelem- és 
földrajzból középiskolai tanári oklevelet 
szerzett. 1880 óta a Röser-féle közép-
kereskedelmi iskolánál működik. — Pro-
grammértekezése a Röser-féle kereske-
delmi iskola Értesítőjében (1884. A keresk. 
iskolák szervezetéről; u. erről az Egyet-
értésben 1887.) Czikkei a székesfejérvári 
Szabadságban (1874. A közraktárakról), 
A jog és kereskedelmi ismeretek tárában 
(1892. Vidéki takarékpénztáraink, A ke-
reskedelmi iskolák szervezetéről). A Nem-
zeti Újságnak 1879-ben tanügyi rovat-
vezetője s 1882—83-ban a Szombati Új-
ság társszerkesztője volt, hol különösen 
történelmi czikkei jelentek meg. ilyen: 
Törvényes intézkedések az Árpádok alatt 
különös tekintettel a zsidókra. — Mun-
kái : 1. Hírlapirodalmunk az 1885. or-
szágos kiállításon. Bpest, 1885. — 2. Egy 
zsidó fiú története. Kompért után ford. 
Székesfejérvár. 1886. Két köt. — 3. Ghetto-
történetek. Kompért utánford. U. ott. 1887. 

— 4. Legújabb általános magyar-német 
levelező és ügyiratok gyűjteménye. A 
társadalmi érintkezésben, kereskedelmi, 
ipari és katonai ügyekben előforduló ösz-
szes írásbeli minták foglalata. U. ott, 
1889, — 5. Jog-, kereskedelmi-isme és 
iparjog kérdések és feleletekben. Keres-
kedelmi iskolák számára. U. ott. 1890. 
— 6. A nemzetgazdaság- és pénzügytan 
vezérfonala. Szakiskolák számára. U. ott. 
1890. — Szerkeszti a Magyar Nők Lap-
ját 1893. nov. óta Budapesten. 

M. Könyvészet 1889—90. és önéletrajzi ada-
tok 

Gersics Gergely, főiskolai szerb tanár, 
szül. 1842-ben Fehértemplomban, Temes-
megyében ; a gvmnasiumot Karlóczán és 

38 
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Vinkovczén, a jogot Bécsben végezte; 
azután ügyvédjelölt volt, majd a Zastava 
belmunkatársa. 1862—65-ben a Matica Le-
topisébe irt értekezéseket. 1866-ban meg-
választották a belgrádi főiskola tanárának 
és Szerbiába ment, hol a kormánynyal 
összeütközésbe jött, mire 1868-ban Új-
vidékre visszajött, hol a Zastavának 
munkatársa volt. 1878-ban ismét vissza-
hívták Belgrádba tanszékére, mely állá-
sában jelenleg is működik. Nevezetesebb 
értekezései a Vila cz. szerb folyóiratban 
(1866—67. a jogászairól sat.) és a Leto-
pisben (1881) jelentek meg; többi mü-
vei pedig a szerbországi lapokban és 
folyóiratokban. 

Erdujhelyi Menyhért szives közlése. 

Gerschics István, orvosdoktor, szül. 
Karlóczán, Szerémmegyében. hol atyja 
G. Jakab a nemzeti iskolák igazgatója 
volt; az orvosi tudományokat a pesti 
egyetemen hallgatta, hol 1834-ben orvos-
doktori oklevelet nyert, — Munkái: 1. 
Vostvindiska kolera. Buda, 1831. (A 
koleráról irt szerb munka.) — 2. Spe-
cimen inaug. de catalepsi. U. ott. 1834. 

Safarik, Geschichte der südslav. Literatur 
I I I . 357. 451. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gerstel Dávid, orvosdoktor, szül. 
1811-ben Prágában Csehországban; a 
bécsi egyetemen 1836-ban nyert orvos-
doktori oklevelet; azután Kőszegen Vas-
megyében folytatott orvosi gyakorlatot. — 
Munkája : Dissertatio sistens ratum Cya-
noseos ex vitio cordis quam . . . publicae 
disquisitioni submittit. Vindobonae,»1836. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statistikája 369. L 

Gerster Lajos, német szinész Pesten. 
— Munkája: Almanach des städtischen 
Theaters in Pesth. auf das Jahr 1845. 
Pesth. (Matolay Józseffel együtt.) 

Petrik, B ib l iog r . 

Gerstl A. hazánkfia, a londoni Uni-
versity-Collegeben a vegytan tanára. — 
Hunyadi Bánfi János XVI. századbeli 
londoni tanár életrajzát irta 1878-ban, 

midőn a M. Könyv-Szemle útján felhí-
vást intézett mindazokhoz, kik a neve-
zett tudós életére vonatkozó adatokkal 
rendelkeznek. 

M. Könyv-Szemle 1876. 166. 1. 

Gerstocker Antal, theologiai doktor, 
egri kanonok, szepesmegyei származású 
volt; hosszú ideig működött a lelkészi 
pályán, egyúttal a szónoklat, nevelés és 
tudományosság művelésében fejtett ki 
tevékenységet; előbb rakamazi, 1756-ban 
fényi plébános, később egri theologiai 
tanár lett; 1757-ben egri kanonokká s 
patai főesperessé neveztetett ki. Meghalt 
1768. jan. 27. Egerben (saját inasa meg-
ölte és^kirabolta). — Munkái: 1. Sacrae 
exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam, juridicam dictae 
anno 1757. Agriae, 1758. — 2. Sacrae 
exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam. juridicam et phi-
losophicam in collegio Foglariano juri-
dico dictae anno 1759. U ott. — 3. 
Sermones sacri in festa totius anni va-
riis in parochiis lingua vernacula dicti 
quondam ab . . . nunc latinitate donati 
ab eodem . . . U. ott, 1760. — Kézirat-
ban : Tractatus theologicus de fide, spe 
et charitate 1757. 

Horányi, Memor ia I I . 27. -— Katona, H i s tó -
ria Critica XXXIX. 954. — Petrik, Bibliogr. 
— Éble Gábor, Egy magyar nyomda a XVIII. 
században. Bpest, 1891. 17. 18. 1. — Koncz 
Ákos, Egr i egyházmegyei papok az iro almi 
téren. Eger, 1892. 

Gertinger Dániel, orvosdoktor, eper-
jesi származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de dystherapeusi 
sive quibusdam curationum impedimen-
tis Viennae, 1821. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gertinger J. Sámuel, gyógyszerész 
Eperjesen. — Czikkei a Patriot. Wo-
chenblatt für Ungarnban (1804. Vorschlag 
zur Fabrikatur des Zuckers aus Run-
kelrüben, Kleebau und Krappbau bei 
Eperies). 

Gerzsetics Miklós, es és kir. ezred-
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orvos, a karánsebesi katonai kórház fő-
orvosa, a katonai hadi érem tulajdonosa. 
— Munkái: 1. Das Wasser als Träger 
der Krankheitskeime mit besonderer Be-
rücksichtigung des Trinkwassers als Ur-
sache der Typhus-Erkrankungen in Buda-
pest. Bpest. 1890.— 2. Über Parasitismus 
und Krankheits-Erreger im Zusammen-
hange mit dem periodischen Auftreten der 
Epidemien : Cholera. Pest. Gelbfieber, Ty-
phus. Blattern etc. und über die Immu-
nität gegen dieselben. Vorgetragen im 
militärärztlichen wissenschaftlichen Ver-
eine in Budapest. Karansebes, 1893. 

Gerzsó János, orvosdoktor, vág-ujhelyi 
nyitramegvei származású, a bécsi egye-
temen 1827-hen nyert orvosdoktori ok-
levelet ; később Nyitramegye főorvosa 
volt. — Munkája : Dissertatio inaug. de 
oculis ut morborum signis. Vindobonae, 
1827. 

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 
Névsora 1840-re 56. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Gesell Sándor, kir. főbányatanácsos 
és bányafőgeologus a m. kir. földtani 
intézetnél, G. János és Slubek Mária fia, 
szül. 1839. máj. 8. Pozsonyban, hol kö-
zépiskoláit az ág. ev. lyceumban kezdte 
s a főreáliskolában végezte 1858-ban. 
Négy évet a selmeczi bányászakadémián 
töltött, honnan 1862-ben végbizonyítvány-
nyal távozott. Ugyanazon év őszén bá-
nyászgyakornokká nevezték ki a kolozs-
vári bánya- és jószágigazgatósághoz, mire 
két évig a kudsiri és a sebeshelyi vas-
gyárnál működött 1864 őszén a bécsi 
geologiai intézetbe küldetett magasabb 
kiképzése végett. Az ott töltött két év 
alatt a bécsi tudom, egyetemen is foly-
tatta tanulmányait, a nyári szünetek 
alatt pedig a Magyarországon folyó geo-
logiai fölvételekben vett részt Eger és 
Esztergom vidékén. Bányászati tanulmá-
nyok végett Csehországban és porosz 
Sziléziában utazott; kohászati szempont-
ból pedig Reichenau, Neuberg és Maria-

Zell vaskohóit tanulmányozta. Ezután a 
govasdiai vasgyárhoz került mint bánva-
tiszt-jelölt és ekkor egyszersmind a gya-
lári vasbányákat és a zsilvölgyi kőszén-
kutatásokat vezette. 1867 nyarán részt 
vett a bécsi geologusokkal Tokaj-Nyir-
egyháza és Dorogh környékének földtani 
fölvételében. 1868-ban mint a gavosdiai 
kir. vasgyár ellenőrző tisztje vezette a 
nagy olvasztó üzemét, kidolgozta a Vajda-
Hunyadon építendő nagyszabású vasgyár 
tervezetét és elvégezte a gyalár-gavos-
diai keskenyvágányú ércz-szállító vas-
pályának Vajda-Hunyadig terjedő nivel-
lálását. 1870-ben a bányahatóság elis-
merése kisérte a pénzügyminisztérium 
bányászati osztályába, honnét 1871-ben 
bányageologussá neveztetett ki a mára-
marosi s nagybányai bányaigazgatóságok 
kerületébe. Itt készítette 1873-ban a mára-

' marosi kincstári bányászat bányageologiai 
térképét (mely kézirat maradt) az akkori 
bécsi közkiállításra. 1877-ben M.-Szigeten 
a bányamérnöki teendőket is végezte, 

i 1878-ban a párisi közkiállítás magyar 
j bányászati, kohászati és műszaki osztá-
lyának felügyelője s a kiállítási jelentés 
bányászati részének szerkesztője volt. 

j 1879-ben bányatanácsosi czímet nyert. 
1880-tól fogva a selmeczi bányakerület 
bányageologusa volt; 1883-ban pedig a 
budapesti kir. földtani intézethez nevez-
ték ki bánya főgeologusnak. 1885-ben a 
budapesti általános kiállítás országos bi-
zottságának tagja, a bányászati, kohá-
szati és földtani szakcsoport egyik elő-
adója s rendezője. 1892-ben a király a 
főbányatanácsosi czím és jelleg adomá-
nyozásával tüntette ki. G. a bányászat-
nak többféle ágában működött és bányá-
szati ügyekben több alkalommal szak-
véleményt adott. — Irodalmi dolgozatai 
a Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs-
anstaltban (XVI. köt. Das Braunkohlen-
vorkommen bei Gran in Ungarn), a 
Földtani Közlönyben (1874. A mármarosi 
vasércztelepekről, 1875. Az ungvári kir. 

38* 
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jószágigazgatóság területén előforduló kő-
szén, kőolaj és földi gyanta földtani le-
írása, térképpel, u. az 1876. a Bányá-
szati és Kohászati Lapokban. 1887. An-
timonérczbányászat Király-Lubellán Lip-
tómegyében, 1892. Barnaszén és tőzeg 
Árvamegyében és rövidebb közlemények 
és irodalmi ismertetések 1887—93.), a 
Bányászati és Kohászati Lapokban (1874. 
A bányageologus hatásköre és szerepe a 
bányászatban), a M. Kárpátegylet Ev-
könyvében (VII. Kézsmárk. 1880. Adatok 
mármarosmegyei petróleum - előjövetel 
megismeréséhez. VIII. 1881. Mármaros-
megye geologiai viszonyai tekintettel ér-
tékesíthető ásványok fekvő helyeire; 
mindkettő németül is u. ott), a Hazánk-
ban (1894. 59. sz. A geologiának gya-
korlati alkalmazása). — Munkái: 1. 
Adatok a máramarosi m. kir. bánya-
igazgatósághoz tartozó, e megye é. k. 
részében fekvő vaskőbányaterület föld-
tani megismertetéséhez. Bpest, 1876. Két 
térképpel. (Mathematikai és természettud. 
Közlemények XII. 9.) — 2. A vörös-
vá.gás-dubniki opálbányák földtani vi-
szonyai. U. ott, 1878. Négy táblával. 
(Mathem. és természett. Közlemények XV. 
7.) — 3. A bdnydssat és kohászai az 

1878. évi párisi közkiállításon. Bpest, 
1879. (Hivatalos jelentés. Graenzenstein 
Bélával. Ugyanez a Bánv. és Ivoh. La-
pokban). — 4. A selmeczi bányavidék 
ércztelér vonulatai. Részletes geologiai 
térkép. U. ott, 1883. (Dr. Szabó József 
és Cseh Lajos közreműködésével.) — 5. 
A Selmeczbányán és környékén 1882. 
és 1883-ban (és folytatólag 1884-ben) 
eszközölt részletes bánvageologiai fölvé-
telek. U. ott. 1884-85 . Nyolcz ábrával. 
(A m. kir. földtani intézet évi Jelenté-
seiben és a Földtani Közlöny XIV. és 
XV. köt. is magyarul és németül). — 
6. A soövári kösöbányákerület földtani 
viszonyai, tekintettel az elöntött kősó-
bánya újból megnyitására. U. ott. 1885. 
Négy táblával. (M. kir. földtani intézet 

Évkönyve VII. köt. 5. füzete. Ugyanez 
németül a Mittheil, aus d. Jahrbuche d. 
k. ung. geol. Anstalt VII. köt. Bpest, 
1886.) — 7. Mű- és építőipari tekin-
tetben fontosabb magyarországi kőzetek 
részletes katalógusa. U. ott, 1885. (Scha-
farzik Ferenczczel együtt). — 8. Kőszén-
bányászat az 1885. évi budapesti orszá-
gos átalános kiállításon. U. ott. 1886. 
(Különnyomat a Hivatalos Jelentés II.) 
— 9. A körmöczi érczbányaterület bá-
nyageologiai fölvétele 1885—88-ban. U. 
ott, 1886—89. 21 ábrával. — 10. A 
nagybányai érczbányaterület bánya-
geologiai fölvétele 1889 és 1890-ben. U. 
ott. 1890—91. Tiz ábrával. — 11. A 
felsőbányai érczbányaterület bánya-
geologiai viszonyai. U. ott, 1892. Egy 
táblával. — 12. Kapnikbánya bánya-
geólogiai viszonyai. U. ott, 1893. Egy 
térképpel és 10 ábrával. (Az 5. és 9— 

í 12. sz. munkák különnyomatok a m. 
kir. földtani intézet évi Jelentéseiből). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1885—86. és dr. Pethö Gyula szives közlése. 

Gesellius György. — Munkája: Die 
Wasser fahrt nach Fomáz, einige Da-
mens und Herrn, in Ofen und Pest, im 
Sommer des 1789-ten Jahres in ab-
wechslenden Versarten, gesungen von. . . 
Pest, 1790. (Censurai kézirati példánya 
a m. n. múzeumban.) 

Petrik B ib l iog r . IV. 

Gestalter Mihály, ág. ev. lelkész, szül 
1801. ápr. 30. Szászsebesen; tanult 1822-
től a bécsi protestáns theologiai intézet-
ben ; 1836—37-ben rektor volt Szász-
Sebesen; azután Szász-Pián Nagy-Szeben-
megyében prédikátor és 1842-től rendes 
lelkész; végre 1855. szept. 27-től Szerda-
helyen (Reussmarkt) szintén lelkész és 
1860. ápr. 10-től káptalani dékán. 1875. 
decz. 9. nyugalomba vonult és 1883. máj. 
11.meghalt. — Munkája: Die Baden-Dur-
lacli'schen Deutschen in Mühlbach. Ein 
Andenken an ihre am 6. Januar 1843 
begangene hundertjährige Einwände-
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rungs-Feier. Kronstadt, 1843. — Kézirat-
ban : Notitiae quaedam statistico-topo-
graphicae Civitatis et territorii Sabesi-
ensis 1831. (Az ág. ev. consistoriumboz 
beadott értekezés.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 4. és Mül-
ler G. E. szives közlése Nagy-Szebenböl. 

Gestetner Adolf, a győri zsidó köz-
ség jegvzője. — Munkája: Confirmations-
rede. Vorgetragen von seinem Sohne. 
Pressburg, 1862. (Végén : magyar fordí-
tása Fischer Nathantól.) 

A m. n. múzeumi könyvtárban. 

Gesztessy Etelka. L. Kozma Józsefné. 

Gestessy László, bölcselet- és orvos-
doktor. eleméri torontál megyei szárma-
zású ; később Torontálmegye főorvosa. 
Meghalt 1876. márcz. 20. Zsombolyán 
63. évében. — Munkája : Orvosi szózat 
az anyákhoz. Qrvosdoktorrá iktatásakor 
i r t a . . . Pest, 1842. (Latin czímmel is.) 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Geszti B. Ferencz, az aradi ipar- és 
népbank számvevője. — Munkái: 1. A 
jegybank-működés törvénye, vagy : mik 
a gyakori crisist megszüntető tényezők a 
banküzletben. Arad. 1871. — 2. Magyar-
ország és Ausztria. Bpest, 1880—81. 
Két füzet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth ignáez K ö n y -
vészete 1880—81. 

Geszthy László. — Éneke maradt 
fenn 1525-ből, mely 24 sorból áll és 
Szilády Áron, Régi M. Költők Tárában 
(Bpest, 1877. I 205. 1.) van közölve. — 
1525 körűi, a mikor ez az ének szerez-
tetett. két Geszthy László élt: az egyik 
Szapolay Jánosnak egyik lovas hadnagya 
volt; a másik pedig 1529-ben szintén 
Szapolay pártján harczolt. Szilády az 
ének szerzőjének az utóbbit tartja. 

Szilády Áron, Kégi M. Költök Tára I. 377— 
78. 1. 

Geszti Mihály, debreczeni tanuló volt, 
hol 1679. márcz. 4. lépett a felső osztá-
lyokba. — Latin négy sor verse van a 

Nógrádi Mátyás püspök halálára készült 
Parentatióban. (Debreczen. 1861.) 

Bakóczi János szives közlése. 

Geszthi Pál (kaposi). — Munkája: 
Be quaestione theologica, An ministri 
ecclesiarum reformatarum vere ac divi-
nitus vocati sint et porro legitime vo-
centur ad ministrandum in ecclesia Chri-
sti ? Dispulatio prima, quam. . .sub prae-
sidio Johannis Valkenier . . . publicae ac 
placidae ventilationi subjicit. Franekerae, 
1656. 

Koncz József szives közlése. 

Gévay Antal (rajkai), bécsi cs. kir. 
udvari s állami levéltárnok, a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, szül. 1796-ban 
Komáromban ; iskoláinak végeztével Szé-
chenyi Pál gróf házánál nevelő lett és 
1827-től fogva Bécsben a cs. udvari 
könyvtárnál segédőr; 1840-ben a státus 
főkanczellár által, folyamodás nélkül, cs. 
kir. titkos házi, udvari s állami levél-
tárnokká neveztetett ki. 1831. febr. 17. 
a m. tudom, akadémia levelező tagjának 
választotta, később a felső-luzsiczai tu-
dom. társaság oklevelével tisztelte meg; 
Győr- és Komáromvármegyék táblabírája 
is volt. 1832. aug. 27. levelében a m. 
tud. akadémiának, míg él. évenként öt-
ven pengő forint befizetésére kötelezte 
magát. 1842-ben veszélyes gégebaja tá-
madt, nem szólhatott és nem munkál-
kodhatott, 1845 márcziusban pedig nejét 
vesztette el s még azon év jun. 9. meg-
halt Bécsben. — Már a 30-as évek ele-
jén a perzsa, török és magyar nyelvek 
hasonlításában munkálkodott; elhatározta 
a kevésbbé ismert török-magyar kort a 
diplomatiai értekezések és követségek 
emlékeinek kiadásával földeríteni. A ma-
gyar történelemre vonatkozó czikkeket 
és okleveleket közölt a bécsi Liter. Jahr-
bücherben, a Tudományos Gyűjtemény-
ben és a Tudom. Tárban (1835. V. Az 
érsekújvári békekötés, magyar nyelv or-
szágos divata 1608. márcz. 9. Uj folyam. 
VIII. 1840. II. Lajos király halála, egy 
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kortárs eltérő' előadása, stb.); a bécsi 
codexet ismertette a Régi M. Nyelvem-
lékekben (I. Buda. 1888.); az Uj M. 
Múzeumban (1855. I. Élelmi adó a török 
részére). — Munkái: 1. As 1625. máj. 
26. költ gyarmati békekötés csikkelyei. 
Latinúl, magyarúl és törökül. Bécs, 1836. 
— 2. As 1627. ssept. 13. költ szönyi 
békekötés csikkelyei, latinúl, magyarúl 
és törökül. U. ott, 1837. (Mindkettőt ism. 
a Tudom. Gyűjt. 1838. II. és a Figyel-
mező II. 9. sz.) — 3. Legatio Joannis 
Hoberdanacz et Sigismundi Weichselber-
ger ad Suleimanum I. imperatorem Tur-
carum jussu Ferdinandi I . . . .obi ta anno 
1528. A bécsi cs. kir. bázi s udvari 
levéltárból közli. . . . U. ott, 1837. — 4. 
Urkunden und Actenstücke zur Ge-
schichte der Verhältnisse zwischen Öster-
reich, Ungarn und der Pforte im XVI. 
und XVII. Jahrhunderte. Aus Archiven 
und Bibliotheken gesammelt. , . . U. ott, 
1838—41. Három kötet, 11 füzetben. 
(Miután ezen forrásgyűjteménynek első 
3 füzetéből csak hét példány kelt el, 
melyre évenként egész fizetését szánta, 
német czímet függesztett a 90 füzetre 
tervezett munka elé). — 5. A budai 
pasák. U. ott, 1841. (Ism. Athenaeum 
II. 4. sz. Ugyanez németül is. Térkép-
pel : A budai pasaság 1650-ben Hadzsi 
Chalfa szerint cz.) — 6. Itinerar Kai-
ser Ferdinand's I. 1521—1564. U. ott, 
1843. — Kéziratban maradt oklevélgyűj-
teménye a mohácsi veszedelem utáni tör-
ténetekhez. (Ism. Figyelmező 1840. 31. sz.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1823. I I . 19. SZ. 
— Pesti Hirlap 1845. 486. Sz . — Mult és Jelen 
1845. 49. SZ. — M. Tudós-Társaság Evkönyve 
VIII. (1845—47.) I . 92. 1. (Toldy Ferencz.) 
— M. Tudós-Társaság Névkönyve. 1846. 88. 1. — 
Vjabbkori Ismeretek Tára I I I , 637. — Egyetemes 
Encyclopaedia. V I I I . 685 . — Toldy Ferencz, M . 
Nemzeti Irodalom Története és Összes Mun-
k á i V. — Petrik B i b l i o g r . 

Gevich Mihály, bölcseleti doktor. — 
Munkája: A félfelé menő láncstörték 
analisise. Beszterczebánya, 1889. 

M. Könyvészet 1889. 

Geyer G{usstáv) Gyula, főgymnasiumi 
tanár, szül. 1828. szept. 15. Bielitzben 
osztrák Sziléziában, hol atyja G. Hein-
rich Traugott szerénymódú posztógyáros 
volt. G. G. az elemi iskolát szülőváro-
sában járta, de betegeskedése miatt elég 
későn; a II. osztályból kilépvén, 1839. 
okt. a jóval előbb kivándorolt atyját 
követte ő is Magyarországba Szepesme-
gyébe, hol Kézsmárkon kezdett a gym-
nasiumban tanulni, melyet 1848-ban fe-
jezett be, midőn ő is az önkéntes nem-
zetőrökkel télen Kassa felé indúlt; majd 
1849. máj. szepesi vadásznak (gerilla) 
állott be Cornides őrnagy alatt; júl. 7. 
az ellenséges golyó mellébe hatolt és 
Kézsmárkon gyógyították. Felépülvén se-
béből, egy évig Meskó Károly leányait 
tanította Felső-Kubinban, 1850—51-ben 
pedig Árva-Váralján folytatta nevelői mű-
ködését. 1851 őszszel Kassára ment Soós 
Sándor főszolgabíró gyermekei mellé házi 
nevelőnek. Az 1854—55. tanévben he-
lyettes leány tanító volt Gölniczbányán. 
1855—56-ban Menesdorfer Károly csa-
ládjánál Máriahután (vaskohó) volt házi 
nevelő. 1856. szept. a rozsnyói ág. ev. 
gymnasiumba természetrajzi tanárnak 
hívták meg. hol két évi tanítás után 
Bécsbe ment egy évi szabadsággal, hogy 
az ottani egyetemen és múzeumokban 
a szükséges ismereteket megszerezze. 
1859-ben ismét elfoglalta tanári állását. 
1865-ben a meteorologiai észleléseket is 
elvállalta; tapasztalatai megjelentek a 
Jahrbuch der Wiener Centralanstalt für 
Meteorologie und Erdmagnetismus 1867. 
füzetében, úgy a későbbiekben 1870-ig, 
azután a budapesti m. k. központi inté-
zet vette át havonként észleleteit 1893-ig. 
Phaenologiai tanulmányiakban dr. Hor-
váth Géza, a dipterologiaiban Kovarcz 
Ferdinand, a növénytaniakban Hazs-
linszky Frigyes volt segítségére ; a ma-
darakat is szorgalmasan gyűjtötte. 1871. 
aug. 20. az iglói ág. ev. főgymnasium 
tanárának választották meg, hol jelenleg 
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is működik. — Czikkei a Zipser Boté-
ban (meteorologiai czikkek), Karpathen 
Postban és az utóbbi években a Szepesi 
Lapokban jelentek meg. Gömör és Kis-
hont egyesült vármegyék leírásában, 
szerk. Hunfalvy János (Pest, 1867. nö-
vénytani czikk); a M. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Munkálataiban (XIII. 
Eger, 1869. Adalékok Rozsnyó vidéké-
nek faunájához, flórájához és lebtani 
teredékek), a Kertész Gazdában (1869. A 
dohánytermelés Gömörben), a Termé-
szettudományi Közlönyben (VI. 1874) 
Állatphaenologiai és meteorologiai ész-
leletei rövid bevezetésekkel közöltettek 
a Magyarországi Kárpátegyesület Év-
könyveiben (1875—78. 1880. és 1885.); 
ornithologia-phaenologiai czikkei a Jah-
resbericht des Comités für ornithologi-
sche Beobachtungs-Stationen in Oester-
reich-Ungarn kiadványaiban (1882—84. 
1886—87); pomologiai czikke van a 
Villási Pál által szerkesztett Gyümölcsé-
szeti és Konyhakertészeti Füzetekben. 

Payer Hugó, Bibliotheca Carpatica. Igló, 
1880. 61—62. 1. — lladay Jenő M. Állattani 
Irodalom Ismertetése I. I I . és önéletrajzi 
adatok. 

Geyer Ignácz, az osztrák-magyar bank 
ellenőre. Meghalt 1887. okt. 11. Buda-
pesten 62. évében. — Munkái : 1. Die 
Handels Korrespondenz. Zusammenge-
stellt von . . . Kronstadt, 1871. — 2. 
Katechismus des neuen österreichischen 
allgemeinen deutschen Wechselrechtes. 
U. ott, 1872. — 3. Kaufmännische 
Arithmetik. 1. Lief. U. ott. 1872. — 4. 
Die Lehre von der einfachen und dop-
pelten Buchführung theoretisch und 
praktisch dargestellt. Nebst einem An-
hange, enthaltend die schwierigsten Buch-
ungsfälle bei besonderen Geschäftszwei-
gen. U. ott, 1872. — 5. Conto-Corrent. 
U. ott, 1874. 

Gross, Kronstädter Drucke 1535—1886. es 
gyászjelentés. 

Geyer Samuel, orvosdoktor, bieliczi 
sziléziai származású, a pesti egyetemen 

tanult és ott 1837-ben orvosdoktori ok-
levelet nyert. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de tussi convulsiva. Budae 
1831. 

Kupp, Beszéd . — Petrik Bib l iogr . 

Geyger Dániel, orvosdoktor, szül. 1595. 
okt. 8. Rosenheimban Bajorországban, 
hol atyja sebész és városi tanácsos volt; 
tíz fiu és tíz leány testvér közt ő volt a 
legfiatalabb ; tanult Münchenben. Augs-
burgban és Tübingában. hol 1614-ben 
baccalaureatust nyert. 1615-ben pedig 
bölcseleti magister lett; végre Paduában 
1618, máj. 16. az orvosi tudományok 
doktorává avatták. Miután Münchenben 
1622-ig és Augsburgban 1629-ig orvosi 
gyakorlatot folytatott és utóbbi helyen 
megnősült, vallása miatt üldöztetvén, csa-
ládjával együtt Magyarországba költözött 
és Pozsonyban telepedett le, hol mint 
orvos 28 évig működött, három nádor-
nak, Pázmány Péter kardinálisnak és 
több magyar főúrnak házi orvosa volt. 
1657-ben, barátainak rábeszélésére el-
hagyta Pozsonyt és Begensburgba költö-
zött, hol 1664. febr. 14. meghalt. — 
Értekezése: De Foliis Quercus in aes 
transmutatis (Ephemerides Nat. Curios. 
Dec. 1. an. VI. et VII. 157 1.) — Mun-
kája : Besponsum Medicum defensiuum 
de Morbo et Morte Cardinalis Vartem-
bergici. August. Vindelic., 1662. — Le-
vele Zwelfer János bécsi orvoshoz 1652-
ből, utóbbinak Discursus Apologeticus 
(Norimb., 1668) cz. munkájában. 

Weszprémi, Biogr. Medicorum III. 112. 

Géyza (Geyzanowits) József. L. Gejza 
József. 

Gezell Sándor. L. Gesell Sándor. 
Gheaja Titus Vespasianus, görög-ke-

leti vallású lelkész a szamosujvári kir. 
fogházban. — Munkája: Angliir'a cre-
stina seu cuveniari funebrali pentru di-
ferite cu privire la etate, secsu si strarea 
sociale. Szeben, 1875. (Halotti beszédek 
különféle alkalmakra, tekintettel az illető 
korára, nemére és társadalmi állására.) 
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Ghillány György Ferencz (lázi), vál. 
noviai püspök, szent Eustachius csuthi 
prépost, esztergomi kanonok és nyitrai 
főesperes 1703-ban. — Midőn a vilnai 
jezsuita akadémián 1651—52-ben theolo-
gus volt, a következő munkákat irta. me-
lyek kéziratban a krakkói könyvtárban 
őriztetnek: -Disputationes theologicae De 
deo trino et uno. De jure et justitia. De 
angelis. 

;)/. Könyv-Szemle 1882. 895., 396. 

Ghillány Károly (lázi és berniczei 
báró). — Munkája: Algebra sive ana-
lysis speciosa per facilem et jucundum 
literarum usum, novam computandi ra-
tionem exbibens. Ars et scientia Omni-
bus arithmeticis utilissima nunc primum 
in lucem data. Cassoviae. 1739. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ghimessy Zsigmond, kath. theologus, 
szül. 1871. febr. 4.; iskoláit Léván és 
Esztergomban végezte; 1889-ben az esz-
tergomi papnevelő intézetbe lépett, hol a 
IV. évi theologiát végezte. — Elbeszélé-
seket és Szabad órákra cz. czikket irt 
1892-ben a Szent-István társulat kiadvá-
nyaiban. 

Vendésh Endre szives közlése. 

Ghyczy Géza (ghiczi. assa- és ablancz-
kürthi). bölcseleti doktor, kir tanácsos, 
a budapesti kereskedelmi akadémia igaz-
gatója, G. Ignácz kincstári ügyész és 
Laszlóvszky Bóna fia, G. Kálmán volt 
m. kir. pénzügyminiszter unokaöcscse, 
szül. 1838-ban Tatán Komárommegyé-
ben; még nem volt 15 éves, mikor Ta-
tán megkezdett középiskolai tanulmányait 
Pesten befejezte; azután a pesti egyete-
men a bölcseletet végezte 1855-ben. 17 
éves korában elnyerte a doktori diplomát. 
Különös előszeretete volt a mennyiségtan 
iránt, miért is tanulmányainak folytatása 
végett a bécsi műegyetemre ment. elvé-
gezte a mérnöki szakosztályt és megsze-
rezte a mérnöki oklevelet. 1860-ban Jó-
zsef főherczegnél jószágigazgatói állást 
vállalt el. Nagvobbb hajlama lévén azon-

I ban a tudományos pálya iránt, elfo-
gadta 1876-ban a budapesti József-mű-
egyetemen a könyvviteltan és kereske-
delmi számtan tanszékét, melyre nézve 
előbb tanári képesítést nyert; több évig 
viselte a mérnöki szakosztály dékáni tisz-
tét. 1885. jan. 1. a budapesti kereske-
delmi akadémia igazgatója lett és a ki-
rály tanácsosi czímmel tüntette ki. Tagja 
a m. kir. általános hitelbank felügyelő 
bizottságának és a tanárvizsgáló bizott-
ságnak. 1887 óta tagja a közoktatási ta-
nácsnak, melynek 1890—91-ben egyik 
alelnöke volt. — Az ő közreműködésével 
készült a középkereskedelmi iskola új 
szervezetének tervezete. — Munkái: 1. 
Táblázatok a kamatos kamat- és jára-
dék számításához. Iskolai használatra. 
Bpest, 1888. — 2. A kamatláb megha-
tározása a járadékszámításban, U. ott, 
1890. (Budapesti kereskedelmi akadémia 
évi Jelentése.) — Szerkeszti a budapesti 
kereskedelmi akadémia évi Jelentését 
1885 óta. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i I V . 391. 
— Akadémiai Értesítő 1871. 186. 1. ( L e v e l e . ) 
— Néptanítók Lapja 1887. 333. 1. — Paedagogiai 
Zsebnaptár (VI. 1892. Orbók Mór) arczk. 

Ghyczy Ignácz (ghiczi. assa- és ab-
lanczkürthi), József főherczeg uradalmi 
kormányzó tanácsosa s országgyűlési 
képviselő, G. Ferencz alispán és Szent-
Iványi Thekla fia, G. Kálmán volt m. 
kir. pénzügyminiszter testvérbátya. szül. 
1799. febr. 13. Tatán Komárommegyé-
ben ; tanulmányainak befejezte s az ügy-
védi vizsga letétele (18^2) után, a bá-
bolnai uradalom ügyvéde, később Eszter-
házy Miklós gróf tatai, gesztesi s mezőlaki 
uradalmainak igazgatója lett; hivataláról 
1848-ban mondott le, midőn a tatai nem-
zetőrök századosa lett és részt vett a 
schwechati csatában. 1849-ben István és 
József cs. kir. főherczegek magyarországi 
uradalmainak kormányzását, kormány-
tanácsosi czímmel, vette át és 1864-ben 
lépett nyugalomba. Tatára vonult vissza, 
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hol 1865. és 1869-hen országgyűlési kép-
viselővé választották. A magyar gazda-
sági egyesület körül is sok érdeme van. 
1832-ben már a köztelek megvételében 
része volt; az egyesületnek alakító s 
1835. jún. 8. választmányi tagja lett és 
a Gazdasági Tudósítások cz. folyóirat, 
felügyelésére küldetett ki; 1857. nov. 16. 
a szervező közgyűlésen ismét választ-
mányi tagja lett az egyesületnek; 1858. 
febr. 8. egvik szakosztálya elnökévé vá-
lasztatott. 1848 előtt élénk részt vett a 
megyei közéletben. Meghalt 1870. máj. 
4. Tatán. Könyvtárát, mely 14 ezer kö-
tetből áll, a képviselőháznak hagyta; e 
hagyaték képezte alapját a most már 
tekintélyes képviselőházi könyvtárnak. — 
Országgyűlési működése és beszédei a 
m. országgyűlés képviselőházának Napló-
jában (1865—68. III—XI. k.) - Levele 
Horvát Istvánhoz. Tata. 1821. márcz. 12. 
a m. n múzeumban. 

Tkewrewk József, M a g y a r o k Szü le t é snap j a i 
18. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV . 
391. — 1870 : Vasárnapi Újság 20. SZ. a r c z k . 
Igazmondó 20. SZ. a r c z k . Magyarország és a 
Nagyvilág 20. SZ. a r c z k . — Hazánk és a Kül-
föld 1871. 1. SZ. a r c z k . — Galgóczy Károly, 
Orsz. M. Gazd.-Egryesiilet Emlékkönyve V. 
58 Endrödi Sándor Ált. M u t a t ó j a és gyász-
jelentés. 

Ghyczy Kálmán (ghiczi, assa- és ab-
lanczkürthi), val. belső titkos tanácsos, 
nádori itélőmester, m. kir. pénzügyminisz-
ter és a képviselőház elnöke, szül. 1808. 
febr. 12. Komáromban ; tanulmányait 
szülővárosában és Győrött végezvén, az 
ügyvédi vizsgát 1828-ban tette le Pesten. 
Atyja az ügyvédi pályára szánván, ez a 
kellő tapasztalatok és gyakorlati tanul-
mányok megszerzése végett Pesten töl-
tött két esztendőt és már 1830-ban ura-
dalmi rendes ügyvéddé neveztetett ki a 
cs. kir. uralkodó család Pestmegyében 
levő ráczkevii uradalmába. 1831-ben ma-
gasabb vágyak és tanulmányok foglal-
kodtatták, azért hivataláról lemondott és 
a magánéletbe vonult vissza Komárom-

megyébe, hol nagy szorgalommal fog-
lalkozott a magyar közjog tanulmányo-
zásával. 1833-ban komárommegyei al-
jegyzővé főjegyzői czímmel, 1839-ben 
pedig főjegyzővé választatott meg. 1843-
ban mint Komárommegye egyik követe 
jelent meg Pozsonyban az országgyűlé-
sen, melyen a jeles tollú ifjú mint kerü-
leti jegyző oly tevékenységet fejtett ki s 
oly befolyást gyakorolt a törvényhozás 
akkori nagy feladatainak eldöntésében, 
hogy a közvélemény őt már akkor az 
országgyűlési notabilitások közé sorozta. 
1844-ben megyéje első alispánjává vá-
választotta meg. mely hivatalában a há-
rom év múlva tartott tisztújítás ismét 
megerősíté. 1847. nov. elején folyamodás 
nélkül váratlanúl személynöki itélőmes-
terré s még ugyanazon hó közepén ná-
dori itélőmesterré neveztetett ki s decz. 
elejétől fogva az 1847 — 48. országgyűlé-
sen mint nádori itélőmester vett részt. 
Megalakíttatván a magyar minisztérium, 
honpolgári kötelességének tartotta elvál-
lalni az államtitkárságot az igazságügyi 
minisztériumban. Az 1848. pesti nemzet-
gyűlésen mint Komárommegye egyik vá-
lasztó-kerületének képviselője vett részt 
s kettős minőségében 1848 szept. végéig 
Deák Ferencz igazságügvminiszter alatt, 
ennek lelépése után pedig decz. végéig 
maga vezette az igazságügyi minisztérium 
ügykezelését. Ekkor pedig mind állam-
titkári. mind képviselői állásáról lemond-
ván, a magán életbe vonult vissza, a 
következő éveket gyengélkedő s 1858-ban 
jobb életre költözött szeretett nejének 
(Baranyai Bora) és egyetlen (Ferencz) 
fiának nevelésére fordítván legtöbb gond-
ját Résztvett ezen idő alatt mint Besz-
terczebánya részéről választott biró azon 
választott biróságu perben, mely ezen 
város és a kir. fiscus között nagy érdekű 
kérdések felett számos év óta s még az-
után is folyamatban volt. 1861-ben Ko-
márommegye udvardi kerülete képviselőül, 
a képviselőház pedig egyhangúlag elnö-
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kéül választotta meg. G. a felirati párttal 
szemben a határozati párthoz tartozott. 
Az 1865. országgyűlésen ismét Komárom-
megyét képviselte ; ekkor már határozott 
politikai programokkal lépett föl a két 
párt és midőn Deák húsvéti czikke ki-
jelölte a követendő útat, a korábbi hatá-
rozati pártból hazafias ellenzék nőtte ki 
magát. A kiegyezési nagy mű megkez-
detett. G. Tisza Kálmánnal azt az ellen-
zéket vezérelte, mely a közjogi kérdésre 
s annak néhány pontjaira nézve eltért 
Deák Ferencz és gróf Andrássy Gyula 
többségétől és azt folyvást erősen ostro-
molta. A király megkoronáztatott, a tör-
vények szentesíttettek és új minisztérium 
neveztetett ki. G. élénk részt vett az 
1867—68. első delegáczióban; mint fé-
nyes szónoki tehetség és alapos jogtudós 
munkálkodott a horvát kérdést megoldó, 
a nemzetiségi, házszabályi, vasúti, pénz-
ügyi, a bankkérdést tárgyazó stb. viták-
ban is. 1869. márcz. 6. ismét Komárom j 
városa választotta meg képviselőjének. | 
A balközéppártból, melynek egyik kitűnő 
vezére volt, 1873 végén kilépett és néhá-
nyad magával a középpártot alapította. 
Midőn Kerkapoly optimismusa a beruhá-
zások rohamos szaporítása következté-
ben az ország pénzügyeit erősen veszé-
lyeztette, 1874-ben a pénzügyminiszteri 
tárczát vette át, pártja pedig visszacsat-
lakozott a balközéphez. Rendszeres tapin-
tatos eljárásának sikerült, minden na-
gyobb veszélyt kikerülni; de a mint 
1875. febr. 11. a kormány lemondott, 
szívesen lépett vissza s megelégedett 
azon önérzettel, hogy jó szolgálatot tett 
a hazának. Ekkor a képviselőház elnöke 
lett, mely méltóságról, előhaladott korát 
adván okúi, 1879. ápr. 2. leköszönt; 
letette képviselői mandátumát is és egé-
szen a magányba vonulva élt. A főrendi-
ház újjászervezésekor ennek tagjává ne- j 
veztetett ki. Meghalt 1888. febr. 28. Buda-
pesten. — Győrben 1822. aug. 30. az 
akadémia záróünnepélyén mint II. éves 

! philosopbus ő is vitatkozott és versekkel 
j zárta be a vitatkozásokat. Palóczy László 
j fölött mondott gyászbeszéde (Sürgöny 
,1861. 100. sz.) Több vezérczikket irt a 
Honba (1867. 126. 272. sz. és többet név-
telenül) ; A vadászatnak és vadászati 
fegyvereknek megadóztatását tárgyazó 
törvényjavaslat indokolása (lenyomtatva 
újra az Erdészeti Lapokban 1874.) — 
Munkái: 1. G. K. beszéde. A képviselő-
ház 1866. febr. 16. üléséből. Pest, 1866. 
— 2. Beszéde választóihoz. Komárom. 
1869. — 3. Javaslat a czukor-, kávé-, 
pótkávé-, csokoládé- és sörfogyasztási 
adónak az 1881. IV. t.-czikkben megala-
pítottal eltérő módon való kezeléséről. 
Bpest. 1881. — Beszédei a képviselőház 
Naplóiban vannak. — Utolsó levele Ko-
márom városa közönségéhez 1888. febr. 
16. (Fővárosi Lapok 62. sz.) — Arczképe 
kőnyomat Dauthagetól év n. és Gerhart 
Henrik által Bécsben rajzolva a Vereby 
Soma Honpolgárok Könyvében (IX. Bpest. 
1874.) — Mellszobrát Izsó készítette 
1873-ban. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1822. I I . 25. SZ. 
— Vasárnapi Újság 1861. 48. SZ. a r c z k . 1872. 
19. 20. sz. arczk. 1873. 47. sz. (Mellszobra.) 
1874. 13. sz. arczk. 1875. 10. sz. 1878. 51. 
arczk. 1888. 10. sz. (Pulszky F.) arczk. — 
Ország 7'üfcrel862. 25. sz. arczk. (Marastonitól.) 
— Hazánk és a Külföld 1865. 53. s z . arczl.-. 
1871. 16. sz. a rczk. 1872. 11. sz. a rczk . — 
Magyarország és a Nagyvilág 1866. 10. SZ. 1872. 
19. sz. arczk. 1874. 14. sz. a rczk . — Kákay 
Aranyos. Ujabb Fény- és Árnyképek . Pest , 
1866. — Országgyűlési Emlékkönyv. P e s t , 1867. 
arczk. — jo Barát 1869. arczk. — Budapesti 
Közlöny 1869. 59. SZ. — Igazmondó 1870. 2. SZ. 
arczk. — Vereby Soma, Honpolgárok Könyve 
1874. arczk. — Petrik Könyvészete. — 1888: 
Budapesti Hirlap 60. sz . P. Napló 59 60. s z . 
Nemzet 59. 60. SZ. Egyetértés 60. SZ. Komáromi 
Lapok 9. SZ. M. Salon I X . a r c z k . ti. Könyv-
Szemle ( K ö n y v t á r a . ) — K é p v i s e l ő h á z Könyvtárá-
nak Katalogusa. B p e s t , 1894. 600. 1. — Endrödi 
Sándor, Általános Mutató a m. országgyűlés 
képvise lőházának Naplójához. (1861—1868.) 
Bpest, 1894. és gyászjelentés . 

Ghyczy Mátyás (giczi, assa-ésablancz-
ürthi), Komárommegye kir. törvényszéki 
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birája. Meghalt 1888. jún. 11. Puszta-
Ontopán Komárommegyében 40. évében. 
— A. komáromi helyi lapokba tárcza-
czikkeket irt Ontopa álnévvel. 

Komáromi Lapok 1888. 24. SZ. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ghyczy Miklós (giczi, assa- és ablancz-
kürthi), cs. kir. pénzügyi főtanácsos, G. 
Péter kerületi táblai elnök és Kvassay 
Klára fia. szül. 1800-ban ; Budán a m. 
kir. udv. kamaránál 1820-ban fogalmazó, 
1822-ben kameralis ügyész Fiúméban, 
1833-bantitkár, 1846-ban tanácsosam, kir. 
udvari kamaránál és 1847—48-ban egy-
szersmind a bácskai kincstári javadal-
mak administrátora, 1848-ban pénzügy-
miniszteri tanácsos, majd főtanácsos. Meg-
halt 1853. márcz. 28. Budán. — Munkája : 
Ode quam adm. rev. ac eximio patri 
Martino Bolla cc. rr. scholarum pia rum 
per Hungáriám et Transilvaniam prae-
posito provinciali, cum anno 1815. visi-
taret collegium Nitriense, nomine secun-
dae humanitatis classis ejusdem scholae 
alumnus obtulit. Tyrnaviae. 

Nagy Iván Magyarország Családai IV. 391. 
401. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Ghyczy Rafael (giczi, assa- és ablancz-
kürthi), megyei alispán és országggyű-
Jési követ, G. József septemvir és Je-
szenszky Teréz fia. 1823-ban Komárom-
megye főjegyzője, 1832-ben másod-. 1840— 
1844-ben első alispánja. 1830., 1832. és 
1840-ben országgyűlési követe. Meghalt 
1859. decz. 19. Túri-Szakálloson Komá-
rommegyében 69. évében. — Munkája : 
Jelentése Komárom vármegye 1839 — 40. 
évi országgyűlési követeinek. Komárom, 
1840. (Pázmándy Dienessel együtt.) 

Nagy Iván Magyarország Családai IV. 390. 
402. 1 .— Képviselőház Könyvtárának Katalogusa 
53. 1. és gyászjelentés. 

Giacich Antal Bódog, lovag, orvos-
doktor, kórházi igazgató főorvos, szül. 
1813. máj. 20. Lovranoban flstria); közép-
iskoláit Fiúméban, az egyetemieket Bécs-
ben és Paduaban végezte, hol 1838-ban 
orvosdoktori szigorlatot tett. A trieszti 

városi kórháznál a bábatanfolyam tanára 
és a sebészeti osztály segédorvosa volt. 
Onnét hívta meg nemesbéri Kiss Pál kir 
kormányzó Fiúméba, hol a községi kór-
ház sebészeti osztályának vezetését bíz-
ták reá. Orvosi tanulmányai közül a ten-
geri gyógyászatra vonatkozó vizsgálódásai 
keltettek figyelmet, melyeket a fiumei 
tengerészeti iskolában és a Domini-féle 
nautikus intézetben tartott előadásai alkal-
mávalértékesített. Vonzóvá teszik pályáját 
közhasznú működésének politikai mozza-
natai. Fiume Magyarországhoz való tarto-
zásának, a magyar állameszmének min-
denkor lelkes híve s előharczosa volt. Haza-
fias érzelmeiért 1867. febr. pár napi fogságot 
is szenvedett. A 60-as évek elején Ausztria 
részéről meghivatott a kolera betegség be-
ható tanulmányozása végett Konstantiná-
polyban összejött orvosi bizottsághoz. Tagja 
volt a fiumei kérdés tárgyában Andrássy 
Gyula gróf elnöklete alatt összehívott első 
regnicolaris bizottságnak. A 81 éves ag-
gastyán még ma is működik. Igazgatója 
a fiumei községi kórháznak, tagja a ke-
reskedelmi tengerészeti iskolában kapitá-
nyokat képesítő vizsgáló bizottságnak ; 
mint városi képviselő részt vesz a tör-
vényhatóság tanácskozásaiban és buzgó 
elnöke a közegészségügyi bizottságnak. 
— Czikkei és értekezései a padovai Gaz-
zetta Medica Italianaban (1860. Guarigione 
di aneurisma al poplite. mediante la 
compressione digitale, 1865. Polemica, 
1866. Un caso di chiaroveggenza spon-
tanea, 1873. La calce viva nella cura 
dell'onichia maligna, 1879. Cura deli' 
idracele, Trattato d'igiene publica), a M. 
orvosok és term. Munkálataiban (XIV 
Pest, 1870. A skerlievo betegségről), a 
fiumei La Bilanciában (1872. Dei depu-
rativi per il Coléra. 1873. Le contumacie, 
1886. La conferenza popolare sul coléra 
der prof. Brumetti dei 7. settembre, cenni 
popolari), a Wiener Med. Wochenschrift-
ben (1877. Ein Fall geschlechtlicher Ano-
malie, 1890. Über die Behandlung der 
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Cholera im algiden Stadium, 1893. Über 
den Aderlass), a Rivista Veneta di Scienze 
Mediche-ben (1885. La statice caivcellata 
quäle diuretico, Due casi di applicazione 
della compressione digitale. 1886. Cenni 
sul trattamento del eholera, La proprieta 
igieniche dell'aceto), a Pester medizinisch-
chirurg. Presseben (1886. Die Anwendung 
des Ammoniaks und des Schwefeläthers, 
1887. Über die Wichtigkeit der Unter-
suchung der Zunge für Diagnose und 
Prognose), a római Rivista Marittimaban 
(1888. II mal di mare). a milanói Gazzetta 
med. lomb.-ban (1890. Del tabacco e del 
suo uso). — Munkái: 1. De acu-pressore. 
Dissertatio. Patavii, 1838. — 2. Cenni 
popolari su i bagni di mare. Fiume, 
1858. — 3. II mal di mare. Discorso. 
U. ott, 1859. — 4. JReminiscenze storiche 
del municipio di Fiume dal giorno dell' 
occupazione dei Croati nel 1848. U. ott, 
1861. — 5. Sulla skrilievo. Padova, 
1862. — 6. II mio ringraziamento all' 
uscire dalle carceri. Una pagina di storia 
fiumana. Trieste, 1867. — 7. Sulla ne-
cessita di stabilire dei sistemi negli 
studi sul coléra. U. ott. 1867. — 8. Le-
zioni mediche per i naviganti. Fiume, 
1875. (3. kiadás, 4. k. 1879., 5. k. 1887. U. 
ott.) — 9. Istruzione per soccorrere i som-
mersi. U. ott, 1875. — 10. L'Ungheria ed 
il Lloyd austro-ungarico. Magyarország 
és az osztrák-magyar Lloyd. U. ott, 1876.— 
11. La desinfezioni nelle epidemie. U. 
ott, 1878. — 12. La peste. U. ott, 1879. 
— 13. Instruction sur la desinfection 
applicable dans les Etablissements qua-
rantenaires de l'Empire ottoman. Osser-
vazioni. U. ott, 1880, — 14. Soccorso 
per gli asfissiati. U ott, 1880. — 15. II 
bagni di Krapina-Töplitz. U. ott, 1881. 
— 16. L'allevamento e la mortalita dei 
bambini. Riccordi popolari U. ott. 1883. 
(Magyarúl: A kisdedek fölnevelése és 
halandósága, ford. dr. Gribovszky Jenő. 
Bpest, 1883.) — 17. La terapia (Sinossi.) 
Venezia, 1888. 

Magyarország és a Nagyvilág 1867. 12. SZ. 
arczk. 1868. 47. sz. arczk. — Felsmann Név-
könyve 1873-ra. — Szinnyei Könyvészete. — 
Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
Statisztikája 127. 1. — .17. Könyvészet 1883, és 
önéletrajzi adatok (dr. Berghoffer József 
szives közlése után.) 

Giay Frigyes, jogi doktor, kir. törvény-
széki jegyző, szül. 1864. febr. 6. Saaz 
városban Csehországban, hol akkor atyja 
mint Radeczky-huszár tartózkodott (elődei 
olasz eredetűek voltak és a mult század 
végén telepedtek le Magyarországban). 
G. középiskoláit Kőszegen, Szombathelyt 
és Győrött végezte; azután a jogi pá-
lyára lépett és a budapesti egyetemen 
1890-ben az összes jogtudományok dok-
torává avatták, mire a birói pályára lé-
peti ; jelenleg a fiumei kir. törvényszéknél 
jegyző. — Költeményeket és tárczaczik-
keket irt 1878-tól kezdve a Sopronba, 
Győri Közlönybe s egyéb vidéki lapba s 
1885-ben a Fővárosi Lapokba, hova 1889-
ben meghivást kapott és egy ideig mint 
hirlapiró működött; tárczákat irt még a 
Hétbe és a Képes Családi Lapokba is. — 
Munkája: Költemények. Sopron, 1889. 

Önéletrajzi adatok. 

Gibárti Keserű Mátyás. L. Cheserius 
Mátyás. 

Gida József, kath. plébános Eörké-
nyen a váczi püspök-megyében, hol 1840. 
nov. 5. meghalt 65. évében. — Philoso-
phus és szenvedélyes régiségbúvár volt; 
értekezései a 30-as években a Hasznos 
Mulatságokban jelentek meg. — Kézirat-
ban (miként a Regélő irja) egy vaskos 
és több ívből álló munkát hagyott hátra, 
melyben «Ádám apánknak s az őt kö-
vető nemzedéknek magyar voltát bámu-
latos ügyességgel s dicséretes nyelv- s 
dologismerettel bebizonyítani igyekszik. 
E mű mint egy elmés, tanult s a nem-
zetiség mellett forrón lángoló férfiú 40 
évi búvárkodásának eredménye». 

Regélő 1840. 93. s z . 

Gidófalvi Dienes (gidófalvi), ev. ref. 
segédpap Nagy-Galambfalván Udvarhely-
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megyében. — Munkája: A napként 
fénylő igaz keresztény, egy halotti be-
szédben előadva, melyet désfalvi mélt. 
Pataki Julianna kisasszonynak végtisz-
teletére a sz.-keresztúri ev. ref. templom-
ban márcz. 13. 1836. elmondott G. G. D. 
Marosvásárhely. 1836. 

Koncz József szives közlése. 

Gidófalvi Gergely, kath. plébános, 
szül. 1846. aug. 20. Karácsonfalván ; a 
theologiát Rómában végezte s 1872. máj. 
25. misés pappá szenteltetett föl. Haza-
jövet Gyulafehérvárt tanárkodott és a 
Közművelődés cz. lapnak 1878. okt. 1-től 
társszerkesztője volt. Később beszterczei 
majd kézdi-szentléleki lelkész és esperes 
lett. — Munkája: Egyházi beszéd, me-
lyet szent István első apostoli m. király 
sértetlenül maradt szent jobbjának fel-
találásának nyolczszázadik jubileuma al-
kalmából 1883. aug. 20. a károlyfehér-
vári székesegyházban mondott. Hely és 
év n. 

Schematismus Cleri Dioee. Transsylvatiien-
SÍS 1882. — M. Könyvészet 1883. — M. Sión 
1890. 471. 1. 

Gidófalvi István, erdélyi származású ; 
theologiát tanult 1648. júl. 22-től a fra-
nekerai egyetemen. — Munkája: Dispu-
tatio theologica : 1. De theologia et reli-
gione, 2. De methodo fidei, qua scripturis 
editur. Franekerae, 1653. (J. Clappen-
burch professoris Exercitationes super 
locos communes theologicos). 

Történelmi Tár 1886. 608. 1. és Koncz József 
szives közlése. 

Gidófalvi János, theologiát tanuló volt 
1639. szept. 12-től a franekerai egyete-
men. Munkái: 1. Disputatio, seu de 
praedestinatione, quae est, de electione. 
Franekerae, 1640. (Nicolai Vedelii Colle-
gium Hungaricum 34—36. 1.) — 2. De 
Anticliristo disputatio prior, praeside 
Henrico Alting. Respondente... Gronin-
gae. 1641. 

Történelmi Tár 1886. 605. 1. és Koncz József 
szives közlése. 

Gidófalvi János, ev. ref. lelkész,. 1736. 
ápr. 25. Debreczenben a felső iskolai 
osztályba lépett; később tordai pap volt. 
— Munkája: A felséges Istennel a ke-
gyes léleknek édes beszélgetései : melye-
ket még e földi életében irt volt néh.. . . 
mostan pedig ama jó-cselekedettel gaz-
dag Tábitha. a prófétáknak és a próféták 
fiainak arany időre méltó nagy pátronája, 
méltgs lib. bar. Matskasi Kata úrasszony 
ő nagysága, maga költségével kinyomtat-
tatott. Kolozsvár 1744. 

Bod, M. Athenás 91. — Horányi, Memoria 
I I . 30. — Sieb. Quartalschrift V I I . 1801. 12. 1. 
— Petrik Bibliogr. és Bakóczi János szives 
közlése. 
Gidófalvi (V.) Péter, ev. ref. lelkész 

1707-ben Gernyeszegen, 1745-ben Sóvára-
don. — Munkája : Disputatio theologica. 
De planctu. Gröninga, 1695. 

Koncz József szives közlése. 
Gidófalvi (S.) Vasúi, erdélyi szárma-

zású, theologiát tanult 1632. máj. 7-től 
a franekerai egyetemen. — Munkája: 
De Sacro-Sancta et semper adoranda 
trinitate humilima simplicitate et fervente 
pietate disseritur . . . sub praesidio G. 
Amesii Angii... publice proponitur a Basilio 
S. Ghidofalvi Hunno Transilv. Franekerae, 
1633. — Zilahi István tiszteletére 12 
distichonból álló görög elegiát irt Dis-
putatio theologica de meritori Christi 
obedientia. Lvd. Batav. 1678. v. 1679. 
cz. munkájában. 

Történelmi Tár 1886. 602. 1. — Koncz József 
szives közlése. 
Gierend János András, ág. ev. lel-

kész, szül. 1796. máj. 10. Nagv-Szeben-
ben ; 1821-ben a bécsi protestáns theolo-
giai intézetben tanult. Nagyszebeni városi 
prédikátor volt és 1836-ban Felchre (Freck. 
Nagy-Szebenmegye) hivatott lelkésznek, 
hol 1852. okt. 10. meghalt. — Munkája : 
Notitiae Castellanatus Tholmach ex 
Diplomatibus potissimum Hungáriáé Re-
gum et Transilv. Principum erutae. Cibinii. 
1832. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon II. 4. 1. — 
Petrik B ib l iogr . 
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Giergl Imre. L. Gergely Imre. 
Giergl István, első kir. m. szabadal-

mazott kártyagyáros Budapesten. — Mun-
kája : Enthüllungen über das Gebahren 
der verschiedenen Banken, Sparcassen 
und sonstigen Geldinstitute in Ungarn. 
Bpest, 1875. 

Gieseke Miklós. L. Giseke (Kőszegi) 
Miklós. 

Giesel János György, ág. ev. lelkész 
Volkányban (Wolkendorf Brassóm.) — 
A Magazin für Ceschichte Siebenbürgens 
cz. folyóiratban (II. 1846—47. Bruch-
stücke aus der Geschichte der vaterlän-
dischen geistlichen Zehnten mit beson-
derer Bezugname auf unsere Walachen. 
(Kemény József grófnak eredeti magyar 
kéziratából ford.) — Munkái: 1. Fest-
Cantate, gewidmet dem Verein für sie-
benbürgische Landeskunde; aufgeführt 
bei Gelegenheit der General-Versamm-
lung desselben in Kronstadt im Jahre 
1843. In Musik gesetzt von J. Hedwig. 
Kronstadt. — 2. Lieder zum Honterus-
feste im Jahre 1851. U. ott, 1851. — 
Szerkesztette a Schul- und Kirchenzei-
tungot 1851. márcz. 1-től 1852. decz. 
végéig Brassóban (Geltsch- és Michae-
lissel). 

Magazin fü r Geschichte und Literatur Sie-
benbürgens II. 1S46—47. 381.1.—Gross, Kron-
stadter Drucke C9. — Petrik Bibliogr. 

Giesswein Sándor, theologiai doktor 
és püspöki titkár, szül. 1856. febr. 4 
Tatában Komárommegyében ; középisko-
lai tanulmányait a tatai algymnasiumban 
végezte 1869-ben, midőn a győri pap-
nevelőbe vétetett föl és 1873-ig a győri 
gymnasiumban tanult, azontúl a bécsi 
Pazmaneumban egy évig; a budapesti 
papnevelőben 1874-től 1877-ig a theolo-
giát hallgatta. 1880. jún. 12. theologiai 
doktorrá avatták. 1877. júl. 12. Győrött 
Zalka János püspök által alszerpappá 
szenteltetett föl és egyházmegyei igtató- j 
nak neveztetett ki. 1878. júl. 9. áldozó-
pappá szenteltetett föl; azután Kismar- i 

tonban segédlelkész volt 1881. szept.-ig. 
1881—83-ig a győri kir. kath. tanító-
képzőnél a természettudományok, mértan 
és német nyelv tanára volt. 1883. júl. 
püspöki szertartónak, 1885. aug. szent-
széki jegyzőnek, 1892. ápr. püspöki tit-
kárnak és decz. szent-széki ülnöknek 
neveztetett ki. Utazott Ausztriában és 
déli Németországban ; 1887-ben részt vett 
a római zarándoklatban. 1889 nyarán 
pedig Svájczban, Franczia- s Angolor-
szágban utazott. — Értekezései s egyéb 
czikkei a Katholikus Theologiai Folyó-
iratban (1884. Az emberi nem kora a 
biblia adatai és az úgynevezett történe-
lemelőtti leletek nyomán), a Religióban 
(1887. Mózes törvénye az egyptologia 
világánál, A kritikáról a kritikusnak), a 
Compte Rendű du Congrés Scientifique 
International des Catoliques-ben (Paris, 
1891. La Beductibilité des Langues au 
point de vue morphologique), a M. Sion-
ban (1891. Ellenkezik-e a nyelvek sok-
félesége az emberi nem egységes szár-
mazásával, 1893. Az ural-altáji nyelvek 
fontossága az összehasonlító nyelvészet 
szempontjából), a Bölcseleti folyóiratban 
(1892. Beszéd és gondolkozás, különös 
tekintettel Müller Miksa nyelvbölcsele-
tére), az Ethnographiában (1892. Ahien-
czokról), a Győri Közlönyben (1892. 
Karácsonyi sz. Béke az embereknek a 
földön, vezérczikk, 1893. 11—13. sz. Az 
ABC története), a Hittudományi Folyó-
iratban (1893. Izrael ősi vallása), a győri 
Közvéleményben (1893. 3. sz. Miért ala-
kítottunk mi katholikus kört? ugyanez 
a M. Állam 86. sz., hol a 221. sz. a 
Külföldi kritikákról irt). Egyházi beszé-
dei a bécsi Blätter für Kanzelberedsam-
keit (.1880—81.) és a Neue Weckstimmen-
ben (1886.); továbbá a győri Borromaeus-
ban (1886 óta). — Munkái: 1. Causae 
et evolutio Schismatis Graecorum. Dis-
sertatio inauguralis. Sopronii, 1880. — 
2. Mizraim és Assur tanúsága. Az ó 
szövetségi szent iratok hitelessége és isteni 
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sugalmaztatása az aegyptologia világítá-
sában. Győr, 1887-88 . Két kötet. (A 
budapesti egyetem hittani kara által a 
Horvátb-félejutalommal kitüntetett pálya-
munka. Ism. Irodalmi Szemle, Religio, 
M. Sión, Kath. Szemle, M. Állam 1888. 
142. sz.) — 3. Budhismus és Keresz-
ténység. Vallástudományi tanulmány. 
Esztergom. 1889. (Különnyomat a M. 
Sionból). — 4. As ó-egyptomi halottak 
könyve. Bpest, 1890. (Különnyomat a 
Hittudom Folyóiratból. Ism. Egyet. Phi-
lol. Közlöny. Kath. Egyházi Közlöny). — 
5. As össsehasonlitó nyelvészet fő problé-
mái. Győr. 1890. (Ism. Egy. Phil. Köz-
löny, Religio, M. Sión, írod. Szemle. 
Kath. Szemle, Havi Közlöny. M. Állam 
123.. 144. sz., Bölcseleti Folyóirat 1891. 
Ugyanezen munka megjelent németül is. 
Freiburg. 1892. Ism. Egyet. Philologiai 
Közlöny). — Kéziratban: A t—n és l 
typusú demonstrativ gyöknek az ural-
altáji nyelvekben az ő különféle functió-
juk szerint vonatkozással az indogermán 
és hamito-semi nyelvek hasonló ele-
meire. — Részt vett a Zalka János győri 
püspök 25 éves püspöki jubileumára ki-
adott Emlékkönyv (Bpest, 1892.) szer-
kesztésében. 

M. Könyvészet 1888. — .!/. Sión 1891. 234. 1. 
— Schematismus Jaurinensis 1892. és önélet-
rajzi adatok. 

Gigler József, kath. plébános, szül. 
1822. febr. 5. Szombathelyt Vasmegyé-
ben ; a szombathelyi püspök megyében 
1846. ápr. 24. misés pappá szenteltetett 
föl; később Rohonczon. majd Borostyán-
kőn (Vasm.) volt plébános, hol 1878-ban 
meghalt. — Mint író először a Mátray-
féle Regélőben és Honművészben (1840— 
41.) lépett föl költeményeivel; írt az 
Athenaeumba (1843. A regények, A köl-
tők szegénységéről), Kliegl-könyvbe, Garay 
Regélőjébe, Religio és Nevelésbe s a 
Századunkba. Könnyű folyékony stílben 
ügyesen írt czikkei a szépirodalmi lapok 
szerkesztőinek figyelmét magukra von-

ván, mindenik törekedett őt lapjának 
rendes dolgozótársául megnyerni. 1845-
ben a Honderű szerkesztője nyerte meg 
őt rendes fizetéses dolgozótársnak, mire 
a lapnak 1847-ig vezérczikkeket, lélektani 
értekezéseket és beszélyeket í r t ; Petrarca 
áldása cz. beszélye 1845-ben jutalmat 
nyert; írt még a Pesti Divatlapba, Nem-
zetőrbe s a Reménybe (1851. Rege Dió-
völgv liiiomjáról, töredék egy nagyobb 
munkából. Jodok álnévvel); végre a Re-

í ligióban jelent meg az 50-es években 
: értekezése. — Munkája : Idvoszlop, me-
j Ivet méltgs. és ft. Balassa Gábor urnák, 
szombathelyi megyés püspöknek . . . be-
igtatása ünnepén emelt a szombathelyi 
növendékpapság negyedik osztálya 1844-
ben. Szombathely (Költemény). — Szép-
irodalmi munkálatai Gerő és Jodok ál-
nevek alatt jelentek meg. 

Danielik, M . í r ó k I I . 93. — Szombathelyi 
kath. püspökm. Névtára 1874. — Petrik B i b l i o g r . 
- Hl. Sión 1893. 851. 1. 

Gilg Ferencz (gilgenburgi), a sélyei 
kir. álladalmi jószág igazgatója. — Kéz-
irati munkája: Lexicon silvanale ger-
manico-latinum. Séllye, 1830. (Tiz ivrét 
kötet, a m. n. múzeumi kézirattárban). 

Gilitze István, népköltő, makói cson-
grádmegyei lakos. — Munkája : P. Makó 
várossának viz által való pusztulásáról. 
Szeged, 1821. kis 8rét41evél. (Makónak 
1821. évi árviz katasztrófájáról írt ver-
sek, melyeket Reizner János, Makó város 
története. Szeged, 1892. cz. munkájában 
141—145. 1. újra lenyomatott). 

Gillig Alajos, a m. kir. helytartóság-
nál volt hivatalnok 1815—44-ben. — 
Munkái: 1. Dem ... Herrn Joseph v. 
Kherer neuauserwählten Bürger und 
sogenantem Hunderter , . . . Voll Ehrfurcht 
und Theilname dargebracht. Pesth, 1819. 
— 2. Wünsche zu Ehren der hohen 
Vermählungs-Fever Sr. . . . Hoheit des 
Kronprinzen von Baiern mit . . . der 
Prinzessin Maria von Preussen. Ofen, 
1842. 



1215 Gillyén—Gindl 1216 

Schematismus Regni Hungáriáé 1815—44. 
— Petrik Bibl iogr . 

Gillyén Sándor, a pesti magyar szi-
nésztársaság tagja és súgója ; miután 35 
évig működött mint szinész és sugó. 
1852. aug. 18. meghalt Pesten 53 éves 
korában. — Munkái: 1. Magyar játék-
ssini Almanak. Kassa. 1829. — 2. Bu-
dai nemzeti játéksziniZsebkönyv 1836-ra. 
Buda. 1836. (Ugyanaz 1837-re. Pest). — 
3. Pesti nemzeti játékszini Zsebkönyv 
1838-ra. Pest. — 4. Ugyanaz 1839-re. U. 
ott. (Nagy Ferencz súgóval együtt). — 
5. Ugyanaz 1840-re. Buda. — 6. Ma-
gyar nemzetiszínházi Zsebkönyvig 1 -re. 
Pest. (Keresztessy Ambrus súgóval). — 
7. Ugyanaz 1842-re. U. ott. (Ugyanazzal 
együtt). — 8. Ugyanaz 1843-ra. Kecskemét, 
1842. (Ugyanazzal). — 9. Ugyanaz 1844-re. 
Pest, 1843. — 10. Ugyanaz 1845-re. U. 
ott, 184-4. (Gönczyvel és Rétyvel). — 
11. Ugyanaz 1846-ra. U. ott. — 12. 
Ugyanaz 1847-re. U. ott. — 13. Ugyanaz 
1848-ra. U. ott. - 14. Ugyanaz 1849-re. 
U. ott. — 15. Ugyanaz 1850-re. U. ott. 
— 16. Ugyanaz 1851-re. U. ott, 1852. 
(A 9., 11—15. sz. is Gönczy Sámuel súgó-
val együtt adta ki). 

Regélő 1836. 2. Sz . — Pesti Napló 1852. 
735. SZ. 

Gilszberth János, győregyházmegyei 
kath. plébános Ágfalván (Agendorf) Sop-
ronmegyében ; a század elején halhatott 
meg, mert neve az 1806. Schematismus-
ban már nem fordúl elő. — Munkái : 1. 
Ehren- und Lobrede, welche den 15. 
Nov. 1791, als dem Tage des hohen 
Namensfestes Seiner k. k. apostolischen 
Majestät Leopolds des II. da eben an 
diesem Tage die neu errichtete löbl. 
Bürgerscharfschützenkompagnie der kö-
nigl. Freystadt Oedenburg zum ersten 
male paradirte, und die Feyerlichkeit 
ihrer Fahnweihung begieng vom . . . zu 
Agendorf bei Oedenburg in der Pfarr-
kirche zum heiligen Erzengel Michael 
gesagt wurde. Oedenburg. — 2. Predigt, 

welche am 23. May 1793. beim Schlüsse 
der in der königl. Freystadt Oedenburg 
bei der nächst dem sogenannten vordem 
Thore stehenden Kapelle des heil. Johann 
v. Nepomuk eben zur Ehre dieses hei-
ligen Priesters Märtyrers gehaltenen acht-
tägigen Andacht gesagt wurde. Press-
burg. 

Ballagi Géza, P o l i t i k a i I r o d a l o m 437. 1. — 
Petrik Bibliogr. — M. Sion 1891. 235. (Neve 
hibásan van Gliszbertnek irva.) 

Gily Ede, ifj.. hirlapiró, szül. 1871. 
febr. 5. Aradon, hol atyja id. G. Ede 
nyug. rendőrfogalmazó ; G. az aradi fő-
gymnasiumban és a kereskedelmi aka-
démiában tanúit; azután jogi irodába 
lépett, majd egészen a hirlapirásra adta 
magát ; 1890-ben tárczákat írt az Al-
földbe, az Arad és Vidékébe s 1891-ben 
a Kolozsvárba ; végre 1891. jún. az Aradi 
Közlöny politikai napilapnak belső mun-
katársa lett és 1893. január óta a lapnak 
segédszerkesztője. — Munkája: íren. 
Regény. Arad, 1892. Álnevei : Gi-ger-ly 
és Csitt humorisztikus czikkeknél. 

Aradi Közlöny 1892. 173. SZ. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Gindery János. — Czikkeket írt az 
Athenaeumba (1842.) — Munkái : 1. Ál-
okoskodási módok törvényhozási kérdé-
sekben. Bentham Jeremiás után ford. 
Pest. 1842. — 2. Taktika vagy a poli-
tikai gyülekezetek tanácskozási rendének 
theoriája. Irta Bentham Jeremiás ; fran-
cziából ford. Dumont István után. Buda. 
1843. (Kézirata a m. n. múzeumban). 

Petrik Bib l iogr . 

Gindl Gáspár, bölcseleti doktor, re-
mete szent Pál rendi szerzetes; a böl-
cseletet tanította 1752—53-ban Sajó-
Ládon ; a theologiát 1754—55-ben Maria-
Thalban és 1755—58-ban Nagyszombat-
ban ; 16 évig volt a rend provinczialisa. 
A rend feloszlatása után (1773) nyuga-
lomba vonult és 1801. febr. 26. meghalt. 
— Kézirati munkái a m. n. múzeum 
könyvtárában: Praelectionum philoso-

38. iv sajtó alá adatott 1894. június 6. 
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phicarum partes IV. Lád, 1758. 4-rét, 
három kötet, Praelectionum theologica-
rum partes octo. Tyrnaviae, 1755—56. 
4-rét, Salus et cursus studiorum dome-
sticorum in provincia Hungarica Pauli-
norum, 4-rét 48 lap. 

Gindl Gáspár, Status et cursus studiorum 
d o m e s t i c o r u m (Kézi ra t . ) — Gnadt réter, E n -
chiridion 182. 1. (Kézirat, mindkettő a m. 
n . múzeumban.) 

Gindl József Ágoston (tapolczai), ex-
paulinus, tapolczai származású volt; a 
rend eltöröltetése után (1773) Budán, 
azután Pozsonyban élt. —- Több szín-
művet írt és fordított: Házasságszerző 
prókátor 1792. (előadatott a pesti szín-
padon 1808. febr. 15.), Az unoka gyer-
mekek, vagy is nem mind kéményseprő 
az, a ki fekete ruhában jár, mulatságos 
érzékeny játék négy végezetekben, Hensz-
ler Károly után ford. 1793.. Cserei Krisz-
tina 1793., Lelkes hazavédők 1793., Cse-
repár 1795., Unoka gyermek, Bécsi ruha, 
vígj. 4 felv. (előadatott a pesti színpadon 
1810. júl. 15.1, Béla hada atyja ellen, 
Collín után ford. G. — Munkái: 1. A 
nemes hazugság, érzékeny játék három 
végezetekben, Kotzebuetól minapában sze-
rencsésen szerzett ember-gyülölésnek és 
megbánásnak bővebb folytatása. Szaba-
don ford. s a nemzeti játék színhez al-
kalmaztatta. Pest. 1793. (Kézirata a m. 
n. múzeumban, A munka Ajánlásában, 
mely Pesten 1793. máj. 25. kelt, írja, 
hogy «Budán apostoli számkivetésében 
és nyavalyák által megvesztegetődött 
egészséggel fordította» ezen munkát). — 
2. Telemák és Kalypso, vagy-is futással 
győzettetik meg a szerelem. Herczeg és 
Kameraki érseknek Feneloni Saligniak 
Ferencznek nevezetes iratmányából köl-
csönzött érzékeny énekes színjáték 2 
felv. Irta . . . A muzsikát pediglen Fegy-
verneki Vida László úrnak költségére 
Reimann Antal készítette. Vácz, 1795. 
(Az előszó 1795. márcz. 14. Dukán kelt). 

Schedius, Alig. Verzeichniss. Pest, 1800. 
11. 1. — Sándor István, Magyar Könyvesház, 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

201., 212. 260. 1. — Honművész 1837. 31. SZ. — 
Benkö, M. S z í n v i l á g 49. 85. — Petrik B i b l i o g r . 

Gindl Ló'rincz, német színházigazgató 
Temesvárt. — Munkája : Prolog zur . . . 
Vermählungsfeyer Sr. Exc. des . . . Frey-
herrn Mecséry und des Hochgeb. Fräu-
leins Teresia Frevnn v. Szirmay. Temes-
vár, év n. (Előadatott a temesvári városi 
színházban 1812. nov. 12.) — Valószínű-
leg ugyanez írta Gindl K. L. név alatt 
a következő kézirati munkát: Rache für 
Gattenmord oder die Helden Ungarns. 
Ein historisches Gemälde der Vorwelt in 
3 Aufz. (XIX. század elejéről, tárgya : 
Zrínyi Miklós 1566-ban, 4-rét 177 lap a 
m. n. múzeumban). 

Gindly Rudolf (tengeliczi), megyei 
tisztviselő, G. Antal és bácsai Hamar 
Zsófia fia, szül. 1805. szept. 18.; megyei 
aljegyzői és szolgabírói hivatalokat viselt 
1831-ig Tolnában; azután gazdálkodott 
Felső-Tengeliczen Tolnamegyéhen, hol 
1887. okt. 20. meghalt 82. évében. — 
Gazdasági értekezéseket írt a Gazdasági 
Tudósításokba (1840. A perui és Rohan 
burgonyáról), a M. Gazdába (1842—43. 
A selyemtenyésztésről, Kőszénről sat. 
1844—45. A nemesb lótenyésztés némely 
akadályairól hazánkban sat. 1846. A 
magyar gazdaság egy igen nagy akadá-
lya sat. 1859. Gazdasági tudósítások), a 
Falusi Gazdában (1862. A gyapot növény 
mivelése hazánkban, 1864—65. A Dzier-
zonszekrénvkas előnyei), a Kertészgaz-
dában (1866. Szur-e olykor az anyaméhe 
vagy sem ? 1869. Ausztráliái és a magyar 
merino birka) sat. 

Nagv Iván, Magyarország Családai IV. 408— 
409. 1. és gyászjelentés. 

Ginter Károly, magánzó Budapesten, 
hol 1879. ápr. 3. meghalt. — Borászati 
czikkei a Kertész Gazdában (1867. A 
szőlőmust és természetszerű javításáról, 
valamint az ország borműipara és bor-
kereskedése emeléséről, A bornak fen-
tartása, javítása és tökéletesítése sat.), a 
Magyar Természettud.-Társ. Közlönyében 
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(1867. A szőlőmust és bor természetszerű 
javításáról, valamint az ország bormű-
ipara és borkereskedése emeléséről), a 
Borászati Füzetekben (1870. A borról). 

Gyászjelentés. 

Girald (Gothard) Mihály, bölcseleti 
és orvosdoktor, brassói származású; ta-
nult a brassói gymnasiumban 1737-ben ; 
azután Görlitzben 1739, Vittenbergában 
1741, Lipcsében 1747. és Halléban 1749, 
miután előbb (1746. okt. 17.) a vitten-
bergai egyetemen bölcseletmesteri okle-
velet nyert. Halléban Bücbner tanár el-
nöklete alatt a következő orvosi vitaira-
tot adta ki: Dissertatio inauguralis me-
dica de singulari sensibilitate Hypocbon-
driacorum ejusque causis. Halae. 1749. 

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. IV. 165. 
505. 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 . 

Girischer János, ág. ev. lelkész, besz-
terczei származású, 1685-ben a vitten-
bergai egyetemre ment; azután szülő-
városában prédikátor és 1708-ban Király-
Németiben (Baierdorf) lelkész volt; azon-
ban szélütést szenvedett 1713-ban : azért 
leköszönt hivataláról. — Munkái: 1. 
Disputatio theologica de Oeconomia Sa-
lutis aeterna in genere. ex 1. Cor. 11, 
7. praes. Joh. Deutschmann die 11. Octobr. 
1688. Witebergae. — 2. Dissertatio mo-
rális de Conscientia, praes. Christ. Roh-
rensee. d. 16. Maj. 1688. 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 . 5. 1. 

Girk György, theologiai doktor és 
pécsi püspök, G. Márton halászmester és 
Pintér Anna fia, szül. 1793. ápr. 22. 
Baján Bácsmegyében, hol a gymnasium 
négy osztályát elvégezvén, Katona István 
kanonok és történetíró pártfogásával Ka-
locsán járta az V. és VI. osztályt 1807-
ben, mire Győrbe ment a bölcselet hall-
gatására. 1809-ben a kalocsai papnevelő-
intézetbe lépett; onnét 1811-ben a pesti 
seminariumba küldetett; az egyetemen 
1815.aug. 21. theologiai doktorrá avatták és 
okt. 29. misés pappá szenteltetett föl; segéd-
lelkész volt Bikityen és Ó-Kanizsán, 1816. 

ápr. a püspöki székhelyre Kalocsára hi-
vatott, hol előbb a növendékpapok fel-
ügyelője s theologiai helyettes tanár, 1819-
ben pedig a történelem és egyházi jog 
rendes tanára lett. 1827. decz. 7. kano-
nokká, 1829. okt. 23. tiszai főesperessé ne-
veztetett ki. Az egyházi hivatalokban fokon-
ként emelkedve, 1838. febr. 15. adrasi föl-
szentelt püspök és 1839-ben érsekhelyet-
tes lett; végre 1852. szept. 4. pécsi püs-
pökké neveztetett ki. Itt gyermek-semi-
nariumot alapított és megyei zsinatot 
tartott; a sz. Vinczéről nevezett szürke 
nénéket meghonosította sat. Érdemei el-
ismeréseűl a pápa főpapjává, a király 
1863-ban valóságos belső titkos taná-
csossá s a vaskoronarend I. oszt. lovag-
jává, IX. Pius pápa pedig püspök-trón-
állóvá és római gróffá nevezte ki. Bete-
geskedése miatt utolsó éveiben a budai 
Ferenczrendiek kolostorában tartózkodott, 
hol 1868. nov. 24. meghalt. Az iskolákra 
s egyéb jótékony czélra hagyományozott 
összegeket Brüsztle fölsorolja. — Mun-
kái : 1. Egyházi beszéd, melyet Girk 
György . . . püspöki székének elfoglalá-
sakor . . . mondott jún. 1. 1853. Pécs, 
1853. (Ugyanez latinul, magyarúl, néme-
tül és horvátúl. Buda. 1853.) — 2. Ma-
nuale sacerdotum. Quinque-Ecclesiae, 
1863. — 3. Szent beszédek, melyeket a 
pécsi székesegyházban Isten dicsőségére 
és a hívek lelki épülésére mondott. Ki-
adta Troli Ferencz. U. ott, 1869. — 4. 
Sermones latini. Edidit: Franciscus de 
Paula Troll, abbas et canonicus Quin-
que-Ecclesiensis. U. ott, 1875. — Levele 
Horvát Istvánhoz. Kalocsa, 1825. nov. 6. 
(a m. n. múzeum kézirattárában). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I . 30. Sz. — 
Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 
42. 1. — Ország Tűkre 1863. 26. s z . ( N e v e h i -
básan van G. Jánosnak írva) arczk. — 
Brüsztle, R e c e n s i o I . 523—530. I. — Catalo-
gus Bibi. Joannis Card. Simor. Strigonii. 
1887. 494. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Girókuti Ferencz, a budapesti gazda-
ági múzeum nyug. igazgatója s a tan-
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szer-múzeum felügyelője, szül. 1816. júl. 
23. Jután Somogymegyében; a gazda-
sági pályán nevelkedett és több helyt a 
Dunántúl gazdatiszt volt; az 50-es évek 
végén Kemény Sámuel gróf gazdatisztje 
volt Girókuton Erdélyben; ekkor Pincz-
ker családi nevét Girókutira változtatta 
(egy ideig előnévűl használta a Pincz-
kéri nevet). Később Pestre jött és az 
országos m. gazdasági egyesületnél nyert 
alkalmazást. Kiváló érdemeket szerzett 
a kertészet és gyümölcsészet terén; je-
lenleg nyugalomban él Budapesten. — 
Gazdasági czikkei a Girókuti Erdélyi Nap-
tárában (1859.), a Budapesti Naptárban 
(1860.), a Gazdasági Lapokban (1860— 
61., 1872-73. sat.), a M. Gazdában 
(1860.), a Falusi Gazdában (1861—64), 
az Országos Nagy Képes Naptárban 
(1861—62.), a Remény-Naptárban (1865.), 
a Kertészgazdában (1865—73.). a K. M. 
Természettud. Közlönyben (VII. 1867.), 
a Népiskolai Könyvtárban (1868. A gaz-
dagulás mestersége), a M. Gazdában 
(1874) sat. jelentek meg. — Munkái: 1. 
Kertészgazdászati ügynöksége első mag-
árjegyzéke. Pest. 1861. (2. Magárjegy-
zéke. U. ott, 1862.) — 2. Magyarország 
gyümölcsészete szinezett rajzokban. U. 
ott, 1862-63. Hat füzet. — 3. Gyakor-
lati dinnyetermesztés melegágyban s a 
szabadban. U. ott, 1866. — 4 A fák 
alak- és fejlődéstana. Kertészgazdák, 
erdészek, tanítók és a fák iránt érdek-
lődő művelt közönség számára. Bpest, 
1881. (Kozocsa Tivadarral együtt). <— Ki-
adta dr. Miskolczy Mihály Magyar szőlő 
isméjét (Pest, 1867.) — Szerkesztette és 
kiadta Budapesten a Falusi Gazdát 1861-
től 1865. márcz. végéig; a Kertész-Gaz -
dát 1865. ápr. 2-tól 1873. jún. 29-ig; a 
Népkertészét 1881-től; továbbá szerk. a 
Girókuti Erdélyi Naptárát 1859—60, az 
Országos Nagy Képes Naptárt 1861— 
62-re, a Budapesti Naptárt 1861—63, a 
Kertészgazdászati Képes-Naptárt 1863-ra 
(b. Nyáry Gyulával együtt), a Remény 

Naptárt 1864—65. és a Falusi Gazda 
Naptárát 1868-ra. 

Szinnyei Könyvészete és Repertóriuma I I I . 
Természettud. — M. Könyvészet 1881. — Pet-
rik Könyvészete és Bibliogr. 

Girzik Ferencz (Xavér), német szí-
nész. szül. 1760. aug. 24. Prágában Cseh-
országban ; midőn a gróf Erdődy-féle 
német színház Pozsonyban 1785-ben meg-
nyílt, ő volt annak egyik bariton éne-
kese, Öreg és fiatal komikus szerepekben 
játszott és a színház számára olasz opera-
szövegeket fordított. A pesti s budai gróf 
Unwerth-féle német színházhoz szerző-
dött azután és ott játszott 1791-től fogva. 
— Munkái: 1. Axur König von Ormus. 
Eine heroische Oper in fünf Aufzügen, 
nach dem Italienischen des Herrn Abbé 
da Ponte übersetzt für das gräfl. Er-
dődysche Operntheater eingerichtet von 
. . . Die Musik von Anton Salieri. Press-
burg, 1788. (Végén a színházi személy-
zet életrajzi adatai s az előadott szín-
művek jegyzéke 1785-től). — 2. Armida 
. . . nach Torquato Tasso. Musik von Jos. 
Haiden. Pest, 1791. — 3. Stephann der 
erste König der Hungarn. Ein Schauspiel in 
sechs Aufzügen. U. ott, 1792. és 1803. 
(magyarúl átdolgozta, mint Heinrich G. 
kimutatta, Katona József . — 4. Thimo-
theus, oder: Die Wirkungen der Musik. 
Eine Cantate. Aus dem Italienischen nach 
Winter übersetzt. Hely n., 1805. — 5. 
Musik-Texte aus dem chinesischen Wun-
derhut, einem komischen Schauspiele in 
1 Aufzuge. Die Musik ist von Franz 
Roser. Ausgeführt in Vöréb, am Vorabende 
des Namensfestes des . . . Herrn Edlen 
Ignácz v. Végh. Den 30. July 1807. 
Pest. — 6. Das Leiden Jesu. Ein gros-
ses Oratorium aus dem Italienischen nach 
der Musik des Herrn Ferdinand P a e r . . . 
frei ins Deutsche übersetzt. U. ott, 1807. 

— 7. Achilles und Polyxena. Eine Tra-
gödie in fünf Ackten in elegischer Vers-
art. U. ott, 1808. — 8. Israels Wan-
derung durch die Wüsten. Eine biblische 
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Oper in 3 Aufzügen, verfertiget für die 
Theater in Ofen und Pest. U. ott, 1811. 

Girzik, A x u r . . . 75. 1. — Egyet. Philolog. 
Közlöny VII. 1883. 937. 1. (Heinrich Gusz-
t á v ) . — Petrik B ib l i og r . 

Giseke (Kősseghy) Miklós Detre, ág. 
ev. superintendens, G. Pál ág. ev. pré-
dikátor (ki Hamburgból költözött Ma-
gyarországba) fia, szül. 1724. ápr. 2. 
Vasmegyében Nemes-Csón (Edeltscha-
bing), hol atyja lelkész volt s még 1724-
ben meghalt, midőn fia 17 napos volt, 
mire ez anyjával Hamburgba ment, hol 
a gymnasiumban tanult, mire Brockes és 
Hagedorn német költők pártfogása mel-
lett 1745-ben a lipcsei egyetemen böl-
cseleti és theólogiai tanulmányokat foly-
tatott ; tanulótársai s barátai voltak itten 
Cramer, Ebért, Gellert, Klopstock és ké-
sőbbi sógora Gärtner, kikkel aztán együtt 
működött a Bremer Beiträge cz. folyó-
iratnál. 1748-tól nevelő volt Hannoverá-
ban és Braunschweigban, utóbbi helyen 
a híres hitszónok Jerusalem fiát nevelte. 
1753-ban lelkész lett Trautensteinban, 
1754-ben udvari lelkésznek ment Qued-
linburgba. 1760-ban superintendensnek 
és a consistorium igazgatójának nevez-
tetett ki Sondershausenbe, hol 1765. febr. 
23. meghalt. Klopstock. ki őt legjobban 
szerette ifjúkori barátjai közül, ódát írt 
hozzá és Wingolfjának második énekében 
is megemlékezett róla. — Munkái: 1. 
Des Herrn N. D. Giseke poetische Werke, 
herausgegeben von G. Christian Gärtner. 
Braunschweig. 1767. (arczképével és élet-
rajzával). — 2. Das Glück der Liebe. 
Lehrgedicht in drei Gesängen. U. ott, 
1769. — Egyházi beszédeit Schlegel Já-
nos Ad. adta ki Lipcsében 1780-ban. — 
Két fia Ernő és Lajos szintén német írók 
voltak. — Nevét Giesekenek és Giszeke-
nek is írják, de a Kőszegi névhez semmi 
köze. 

Jöcher, Alig. Lexikon. Suppl. II . (Ade-
lung.) — Horányi, Memoria II. 28. — Tudo-
mányos Gyűjtemény 1823. X I . 121. 1. — Hasznos 
Mulatságok 1835. I. 32. sz. (Kumy G. atyját 

Köszeghynek vallja s Magyarországból szár-
m a z t a t j a . ) — Oesterr. SSational-Encyclopädie 
I I . 371. — Günther Giseke. N a c h r i c h t e n v o n 
der Familie Giseke, Eisleben, 1843 (főfor-
rás ) . — Hölgyfutár 1859. 53. sz. (Giszéke és 
L e n a u . ) — Tanáregylet Közlönye 1867. 59. — 
Alig. Deutsche Biographie I X . 192. ( F . S p e h r . ) 

Gladich Pál, kath. plébános, szül. 
1855. szept. 5. Magyar-Óváron Moson-
megyében; 1878. jan. 6. misés pappá 
szenteltetett föl és jelenleg plébános Ma-
gyar-Kimlén Mosonrnegyében. — Mun-
kája : A hit diadala, vagy képek egy 
amerikai ültetvényes család életéből. Ma-
gyarítá M. I. plébános. Győr, 1892. — 
Szerkesztette az Őrangyal cz. kath. folyó-
iratot 1886—88-ig. 

M. Könyvészet, 1892. — Schematismus J a u r i -
nensis 1892. 
Gladischefsky Károly, a német re-

formátusok fiók-egyházának lelkésze és 
a Gusztáv-Adolf missió-egylet elnöke 
Budapesten. — Munkái: 1. Trauer-
Gottesdienst, gehalten bei der Gedächt-
nissfeier für den deutschen Kaiser Fried-
rich III. am 21. Juni 1888 in Gegenwart 
des Kaisers von Oesterreich Franz Josef 
I. in der Kirche der deutsch-reform. Fi-
lialgemeinde in Budapest. Bpest, 1888. 
— 2. Welche Mahnung richtet das Re-
formationsfest an die Protestanten der 
Gegenwart. U. ott, 1889. — 3. Eine 
Diaspora-Reise in Ober-Ungarn. U. ott, 
1890. (Tiszta jövedelme a trencsén-tepli-
czi fürdőben német isteni tisztelet tar-
tására). 

Horváth Ignácz Könyvészete 1888—89. 
Glaser Ferdinand, orvosdoktor, pesti 

származású. — Munkája: Menstruatio 
respectu physiologico. Dissertatio. Budae. 
1843. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Glaser Marcsel Henrik, orvosdoktor, 

szül. 1863. febr. 23. Budapesten; közép-
iskolai tanulmányait 1881-ben és az or-
vosi egyetemet 1886-ban Budapesten vé-
gezte ; a szünidők alatt Bécsben és Jená-
ban mint rendkívüli hallgató iratkozott 
be az egyetemre. 1887 elején orvosdoktor 
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lett; ez évben Nápolyt, Párist, Londont 
és Amsterdámot. 1888-ban Berlint láto-
gatta meg orvostudományi czélból és a 
szent Rókus kórbáz V. osztályán gyakor-
nok volt; 1889-ben Stockholmba utazott 
és Tauffer tanárnál a II. nőgyógyászati 
osztályon hospitáns volt; 1890-ben Lon-
donba utazott és Berlinbe, hova 1891. 
Koch felfedezése tanulmányozására ismét 
elment; meglátogatta a külföldi vízgyógy-
intézeteket és 1892-ben Kneippet Wöris-
hofenben ; 1893-ban a berlini kórházakat 
látogatta; jelenleg gyakorlóorvos Buda-
pesten. — Czikkei a Berliner Klin. 
Wochenschriftben (1885. Fluor d. Frauen, 
Abnorme Geburten), a Deutsche Mediz. 
Zeitschriftben (1888. Lungentuberculose, 
Phtysis incipiens, ugyanez a Journal of 
Medic. Science-ben 1889.), az Ország-
Világban (1887. Nápoly, útirajz), az Orvosi 
Hetilapban (1888. A tuberculosis gyógy-
kezelése), azlllustrirte Zeitungban (Lipcse. 
1889. Von Kopenhagen nach Stockholm) 
Das Auslandban (Stuttgart, 1889. Stock-
holm, Göteborg) sat. Szépirodalmi czikkei 
s költeményei 1880-tól kezdve a Fügende 
Blätterben, a Vom Fels zum Meerben, 
a Deutsche Jugendben (Hamburg), az 
Illustrirte Familien Zeitungban (Hamburg), 
az Ország-Világban, a M. Szalonban, a 
M. Hírlapban, a Szabadságban (Nagy-
várad) sat. jelentek meg. — Munkája: 
A természetszerű gyógymód. Bpest, 1894. 

— Zeneművei Taborszkynál (Pest) és 
Kratochwillnél (Bécs.) 

Önéletrajzi adatok. 

Glasz József, kath. segédlelkész, szül. 
1857-ben, csanád-egyházmegyei misés-
pappá szenteltetett föl 1882-ben, és mint 
káplán meghalt 1884. nov. 5. Hidegkuton. 
— Mint pesti növendékpap a Munkála-
tokba dolgozott (1881. A vasárnap meg-
szentelése, ford. és a Jánoslovagok Ma-
gyarországon 1241-ig.) 

Csanád egyházmegyei Névtár 1882. — 1V. Sión 
1889. 469. 1. (dr. Walter Gyula.) 

Glatter Ede {Ignáez), orvosdoktor, 

pesti származású, Pestmegye főorvosa. 
— Czikkei a Zeitschrift für Natur- und 
Heilkundéban (1850—60. több czikk), a 
Vaterländische Mittheilungenben (Pest, 
1859. Ergebnisse der Volksbewegung, der 
Zählung der Irren, Taubstummen und 
Blinden; dann der Militärstellung im Pest-
Pilischer Comitat), az Orvosi Hetilapban 
(1860. Könyvism.), a Verhandlungen der 
k. k. geol. Reichsanstalt kiadványában 
(1860. Geologie der Umgebung von Wai-
zen), a M. Term. Társ. Közlönyében (1869. 
Pesten az ívóvíz rosszasága okozza a 
nagy halandóságot), a Statistikai Köz-
leményekben (1861. Pest-Pilis gazdasági 
viszonyai.) — Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. medica de influxu astrorum in 
organica, praecipue in hominem. Pestini, 
1836. — 2. A zsidók biostaticai viszo-
nyai. U. ott, 1846. (Különnyomat az 
Akadémiai Értesítőből.) — 3. Über die 
Lebens-Chancen der Israeliten gegen-
über den christlichen Confessionen. Bio-
statische Studie. Wetzlar, 1856. — 4. Die 
biostatischen Verhältnisse der griechi-
schen Serben in Ungarn. Hely és év n. 

— 5. Das Dampfbad und seine Wirkun-
gen. Ung. Altenburg, 1856. — 6. Jahres-
bericht über die Sanitätsverhältnisse des 
Pest-Piliser Comitats im J. 1855—56. Pest, 
1858. — 7. Jahresbericht über die bio-
statischen und Sanitätsverhältnisse des 
Pest-Piliser Comitates für das Jahr 1857. 
U- ott, 1859. — 8. Sanitätsbericht für 
März, April, Mai und Juni 1858. U. ott. — 
9. Bildung eines Fondes für ein Pensions-
institut der Wittwen und Waisen von 
Aerzten und Wundärzten des Pest-Piliser 
Komitats gewidmet. U. ott. 1858. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
szete ÓS B i b l i o g r . — Vasárnapi Újság 1889. 
23. sz. 

Glatz Ede, hírlapíró, G. Jakab ág. ev. 
lelkész fia, szül. 1812. Bécsben, eleinte 
theologiát tanult Bécsben és Lipcsében 
azután gymnsiumi tanár volt Teschen-
ben. Ekkor az öreg Schröerrel összeköt-
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tetésbe lépett és a journalistikára adta 
magát ; a Pester Zeitungot 1845. már-
czius 30-tól 1852. deczember 31-ig szer-
kesztette ; azután a Pest-Ofner Zeitungot 
1853—55-ben szerk. és 1868-tól 1880-ig a 
Pester Lloyd belső munkatársa volt, mi-
dőn nyugalomba vonult. Meghalt 1889. 
máj. 31. Budapesten. — Czikke a Jahr-
buch des deutschen Elements in Ungarn 
(I. 1846. Ueber deutsche Einwanderung 
in Ungarn). — Munkái: 1. Portfolio, 
oder Beiträge zur Beleuchtung ungarischer 
Zeitfragen. Leipzig, 1844. — 2. Zoltán 
Kárpáthy. Roman von M. Jókai, Deutsch 
v o n . . . Pest, 1860. Négy kötet. (Belletr. 
Lesekabinet der magyarischen Literatur 
19—24.) — 3. Die Narren der Liebe. Ro-
man von M. Jókai, übersetzt von . . .U. ott, 
1869. Három kötet. 

Kertbeny, Die ungarische Bibliographie in 
d e r W e l t l i t e r a t u r . Bpes t , 1876. — Pester Lloyd 
1889. Abendblatt 126. sz. — Petrik Bibliogr. 

Glatz György, tanító Budapesten. — 
Czikkeket irt a M. Paedagogiai Szemlébe 
(1881. Steiner Vincze. 1886. Sípos Elek, 
Göll János. 1888. Kalmár Ferencz népta-
nítók és Ballagi Károly tanár életrajza.) — 
Munkái: 1. Bili József Vasvármegye kir. 
tanfelügyelője. Bpest, 1889. — 2. A hiva-
tás áldozata. Tört. regény. U. ott, 1890. 
(Gáti Győző álnévvel.) — Szerkeszti a 
M. Paedagogiai Szemlét 1889. májustól 
Budapesten. 

Glatz Gyula, középiskolai tanár volt 
Nagyszebenben, hol a magyar nyelvet 
tanította. — Munkája: Szeget szeggel, 
vigj. 1 felv. Irta Kisfaludy Károly, a 
szerző életrajzi vázlatával (németül), 
nyelvtani jegyzetekkel, toldalékkal (me-
sék, allegóriák) és kis szótárral ellátva 
középtanodák használatára kiadta. Nagy-
szeben, 1852. 

Petrik B ib l iog r . I I . 

Glatz Henrik, ág. evang. lelkész, G. 
Jakab lelkész és Böck Zsuzsánna fia, 
született 1845. szept. 16. Hegyes-Halmon 
(Strass-Somerein) Mosonmegyében; 1857-

től a pozsonyi ág. ev. lyceumban tanult; 
1867. okt. 28-tól a jenai egyetem hall-
gatója volt két évig ; azután a pozsonyi 
ág. ev. lyceumban theologiai tanár és 
1876. júl. 15. hitoktató s 1878-ban rendes 
lelkész lett. Meghalt 1880. jún. 8. Pozsony-
ban. — Munkája: Frühlingsblüthen. 
Nachgelassene Predigten. Auf Wunsch 
seiner Freunde und für dieselben heraus-
gegeben. Pressburg. 1881. (Önéletrajzával 
és fénynyom. arczk.) 

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egye-
temen 127. 1. — Gyászjelentés. 

Glatz Jakab, ág. ev. lelkész, egyházi 
tanácsos, szül. 1776. nov. 17. Poprádon 
Szepesmegyében; 1778-ban a kézsmárki 
gymnasiumban Genersich János kezére 
került, ki íróvá nevelte; egy évig Mis-
kolczon tanúit a magyar nyelv elsajá-
títása végett; azután a pozsonyi ág, ev. 
lyceum tanulója volt három évig. Ezen 
idő alatt a vidéken több helyt egyházi 
szónoklatokat tartott. Sokat olvasott és 
minden törekvését arra fordította, hogy 
hazájában a schnepfenthali Salzmann-
féle intézetet meghonosítsa. 1796 kez-
detén a jenai egyetemre ment, hol egész 
lélekkel a tudományoknak élt. 1797-ben 
Salzmann meghívta őt Schnepfenthalba 
segédjének, mely hivatalában 1803-ig 
működött és több utazást tett Német-
országban. midőn személyes ismeretségbe 
lépett a korabeli nevezetesebb férfiakkal. 
1803-ban a bécsi ág. ev. egyház tanító-
nak hívta meg; ő azonban hazájába 
vágyott és előbb rokonait látogatta meg, 
1804. máj. tért vissza Bécsbe és állását 
elfoglalta. 1805-ben, hajlamát követvén, 
az ottani ág. ev. harmadik lelkészi hiva-
talt fogadta el; csakhamar második lel-
készszé és 1806-ban egyházkerületi taná-
csossá választatott meg. Legfőbb érdeme 
az ujonan alapított bécsi protestáns theo-
logiai intézet szervezése. Lelkészi hiva-
taláról egészségi szempontból 1816-ban 
kénytelen volt lemondani, tanácsosi rang-
ját azonban megtartotta. 1817-ben ő is 
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megünnepelte a reformatio háromszáza- | 
dos évfordulóját, midó'n a hitújítás ma-
gyarországi történetére vonatkozólag több 
munkát is írt. 1824-ben Pozsonyban te-
lepedett le, hogy gyermekeit az ág. ev. ! 
gymnasiumba járathassa, a mivel Bécs 
híján volt. Már 1825 tői betegeskedett és 
szorgalmasan járta a fürdőket, de üdü-
lést nem talált. Meghalt 1831. szept. 25. 
Pozsonyban ; özvegye Raszgallner Rozina 
és hét gyermeke gyászolta. — Munkái, 
melyek nagy népszerűségnek örvendtek 
és részben majd minden európai (magyar, 
franczia, angol, olasz, holland, tót és 
szerb) nyelvre lefordíttattak, a követ-
kezők : 1. Wenige Worte über den Tod 
des verewigten Professors und verdienst-
vollen Rectors des evang. Gymnasiums 
zu Pressburg Johann Georg Stretschko 
am 5. Nov. 1795 als an seinem Begräb-
nisstage in der Schule gesagt. (Press-
burg). — 2. Ein Wort über Ersiehung. 
Den Professoren Hrn. Stephan Säbel u. 
Hrn. Stephan Fabry, am 16. Christmo-
nath 1795. als an ihrem Namensfeste 
von der evang. studierenden Jugend in 
Pressburg gewidmet. U. ott. (Költemény). 
— 3. Einige Züge aus dem Charakter 
Joh. Zach. Westers, aus Kavsmark in 
Ungarn, eines viel versprechenden, zu 
früh verstorbenen Mannes. Schnepfen-
thal, 1798. — 4. Freymüthige Bemer-
kungen eines Ungars über sein Vater-
land. Auf einer Reise durch einige unga-
rische Provinzen. Teutschland. 1799. 
(Névtelenül). — 5. Der sufriedene Jakob 
und sein Sohn. Leipzig. 1799. — 6. 
Familiengemälde und Ersählungen für 
die Jugend. Gotha, 1799. Két kötet. (2. 
kiadás. Bécs, 1809. 3. k. 1820., 4. k. 
1827. Gotha). — 7. Ersählungen für 
die zartere Jugend. Leipzig. 1799—1801. 
(Unterhaltungsbuch der kleinen Familie 
von Grünthal). Három kötet. — 8. Das 
rothe Buch. Altenburg, 1800—1801. Négy 
kötet. (2. kiadás 1809., 3. k. 1815., 4. 
átdolg. k. 1824. Lipcse. Magyarúl: ford. 

Szivos Mihály. Pest, 1842.) — 9. Kleine 
Romane für die Jugend. Altona, 1801. 
Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1817.) — 
10. Moralische Gemälde für die gebil-
dete Jugend. Leipzig, 1801—03. Két fü-
zet. — 11. Unterhaltungen und Sitten-
gemälde für die Jugend. Dresden. (1802.) 
— 12. Jacob Stille's Erzählungsbuch. 
Leipzig, 1802-03. Négy kötet. (Uj ki-
adás. Altona. 1817.) — 13. Merkwür-
dige Reisen in fremde Welttheile, zu-
nächst für die jüngere Jugend herausg. 
Fürth, 1802—04. Négy kötet. — 14. Va-
ter Traumann. Ein Lesebuch zunächst 
für Bürgerschulen. Schnepfenthal, 1803. 
— 15. Naturhistorisches Bilder- und 
Lesebuch, oder Erzählungen über Ge-
genstände aus den drei Reichen der 
Natur. Jena, 1803. (2. bőv. kiadás. U. 
ott, 1808. 3. czim-k. Innsbruck. 1810. 4. 
cz.-k. Hamburg. 1811.) — 16. Taschen-
buch für die Deutsche Jugend. Fürth, 
1803. — 17. Iduna. Ein moralisches 
Unterhaltungsbuch für die weibliche . . . 
. . . . Frankfurt, 1803. Két kötet. (2. 
kiadás 1807., 3. k. 1814., 4. k. 1820., 5. 
jav. k. 1831. U. ott). — 18. Kleine Ge-
schichten für die Jugend. Nürnberg. 
1803. — 19. Neue Unterhaltungen und 
Sittengemälde für Kinder von 12—16 
Jahren. Dresden. 1803. Két kötet. (2. ki-
adás. U. ott, 1811.) — 20. ABC- und 
Lesebuch. Wien, 1804. Három füzet. (2. 
kiadás 1823. U. ott.) — 21. Theodors 
und Emiliens Lesebuch. U. ott, 1805. 
(2. k. 1816. U. ott). — 22. Philosophisch-
religiöse Betrachtungen auf dem Got-
tesacker. Augsburg, 1805. — 23. Unter-
haltendes Lesebuch. Wien, 1805. — 24. 
Handbuch von Erzählungen für das 
Kindesalter vom vierten bis zum sieben-
ten Jahre . . . Leipzig, 1806. Három kö-
tet. (2. czím-kiadás. U. ott, 1846.) — 25. 
Die frohen Kinder, oder Erzählungen 
und Bilder aus der Kinderwelt. . .Wien, 
1806. (Magyarúl: ford. Szivos Mihály. 
Pest, 1842.) — 26. Theone Ein Geschenk 
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für gute Töchter zur Weckung und Ver-
edlung ihres sittlichen und religiösen 
Gefühls . . . Frankfurt a. M., 1806. (2. k. 
1810.. 3. k. 1819., 4. k. 1828. U. ott). — 
27. Betrachtungen über Gegenstände der 
Religion, Sittenlehre und des mensch-
lichen Lebens. Jena, 1806. — 28. Von 
der Pflicht, für das Leben und die Ge-
sundheit unserer zarten Kinder zu sor-
gen. Und über die Pflichten der Wohl-
habenden in Zeiten des Mangels und 
der Noth. Zwei Reden. Wien, 1806. — 
29. Sittenlehre für jüngere Mädchen, in 
Beispielen. Frankfurt a. M., 1807. Két 
kötet. (2. k. U. ott, 1819.) — 30. Mi-
nona, ein unterhaltendes Lesebuch für 
Mädchen von 4—-7 Jahren. U. ott, 1807. 
(3. k. 1820.. 4. k. 1828. U. ott). — 31. 
JDie glückliche Jugend, ein Seitenstück 
zu den frohen Kindern. Wien, 1807. 
(Németül és francziáúl, megjelent német-
olasz kiadásban is). — 32. Waldemars 
Vermächtniss an seinen Sohn. Für 
Jünglinge. Tübingen, 1808. (2. jav. k. 
Stuttgart. 1823.) — 33. Der weise Christ 
in bösen Tagen. Kanzelreden. Jena, 
1808. (2. bőv. k. Bécs, 1810. két kötet, 
3. k. U. ott, 1816.) — 34. Andachtsbuch 
. . . für die Jugend . . . Leipzig, 1808. 
(2. k. Karlsruhe, 1809., 3. k. Lipcse. 
1830., 4. bőv. és jav. k. U. ott, 1838., 
5. átnézett k. függelékkel: Opfer der An-
dacht in Gesängen. U. ott. 1847. Magya-
rül. Pest, 1843.) — 35. Rosaliens Ver-
mächtniss an ihre Tochter Amanda, 
oder: Worte einer guten Mutter an den 
Geist und das Herz ihrer Tochter . . . 
Leipzig, 1808. (2. k. 1817., 4. jav. és 
bőv. k. 1836. U. ott). — 36. Magazin 
von moralischen Erzählungen. Gesam-
melt von H. K. Gutmann (J. Glatz). 
Wien, 1808. — 37. Glatzens erste Nah-
rung für den keimenden Verstand guter 
Kinder, oder neues ABC-, Lese- und 
Bilderbuch. U. ott, 1808. — 38. Neue 
Familiengemälde und Erzählungen. U. 
ott, 1809. Két kötet. (Uj kiadás. U. ott. 

1824.) — 39. Neues Bilder-Cabinet. 
Ein Bilder- und Lesebuch zur Belehrung 
und Unterhaltung. Wien, 1809. — 40. 
Die Kinderwelt in Bildern und Erzäh-
lungen. Leipzig, 1809. (Magyarul: ford. 
Szivos Mihály. Pest, 1840.) — 41. Klei-
nes Sittenbüchlein für die zarte Jugend 
beiderlei Geschlechts. Leipzig, 1809. (2. 
k. Bécs. 1820.) — 42. Fabeln und Er-
sählungen. U. ott, 1809. — 43. Lieber 
die Notwendigkeit und den Einfluss des 
Gemeingeistes in jedem bürgerlichen 
Vereine. Eine Rede. U. ott, 1809. — 44. 
Linahs erstes Lesebuch, ein Elementar-
buch für Mädchen. Frankfurt a. M„ 1810. 
(2. k. 1820. U. ott). — 45. Die Familie 
Karlsberg, oder die Tugendlehre an-
schaulich dargestellt. Amsterdam, 1810. 
Két kötet. (2. k. Lipcse, 1816.. 3. bőv. 
k. a szerző arczképével. U. ott. 1829.) 
— 46. Das goldene ABC. für Kinder, 
die schon lesen können. Nürnberg. 1810. 
— 47. Die frohen Abende, oder Erzäh-
lungen eines Vaters im Kreise seiner 
Kinder. Leipzig. 1810. Három kötet. — 
48. Die erzählende Mutter, oder kurze 
Geschichten für Kinder von 2—4 Jahren. 
U. ott, 1810. Két kötet. (2. jav. k. 1823., 
3. jav. és bőv. k. 1846. U. ott. Magyarul : 
Az elbeszélő atya és Az elbeszélő anya 
cz.. ford. Becser S. Pozsony, 1842. Két 
kötet). — 49. Frans von Lilienfeld 
oder der Familienabend, ein Buch für 
deutsche Söhne und Töchter. Leipzig, 
1811. (2. k. Bécs, 1820.) — 50. Gratu-
lationsbüchlein für die Jugend. Von 
Jakob Stille. Wien, 1811. (3. k. U. ott, 
1817.)— 51. Wilhelms erstes Lesebuch. 
ein elementar Lesebuch zunächst für 
Knaben. .Frankfurt. 1811. — 52. Einige 
Züge aus dem Leben des Galizischen 
Superintendenten Samuel Bredetzky. Hely 
n., 1812. — 53. Worte der Religion 
über wichtige Angelegenheiten des Her-
zens und des Lebens, mit Rücksicht auf 
die Ereignisse und den Geist der Zeit. 
Wien, 1812. Két kötet. — 54. Selmar 
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oder Worte der Belehrung. U. ott. 1812. 
(2. k. 1816, 3. k. 1832. U. ott). — 55. 
Die Bilderwelt, ein belehrendes Bilder-
buch für die Jugend, mit erklärenden 
Erzählungen in deutscher, französischer 
und italienischer Sprache. U. ott, 1813. 
Két kötet. (Magyar szöveggel is megje-
lent). — 56. Neues Erzählungsbüchlein 
für Kinder. Berlin, 1813. — 57. Ida, 
oder Worte der Belehrung. Wien. 1813. 
(2. k. U. ott, 1816.) — 58. Die guten 
Kinder. Frankfurt. 1813. — 59. Deutsch-
französisches Elementar-Lesebuch für 
Anfänger in der deutschen und franzö-
sischen Sprache, mit der französischen 
Uebersetzung zur Seite von Abbé Libert. 
Aarau. 1814. — 60. Kleines Erzäh-
lungsbuch für fleissige Knaben und j 
Mädchen, welche sich in der deutschen 

| 
und französischen Sprache üben . . . U. 
ott, 1814. — 61. Linahs zweites Lese-
buch. Ein elementar Lesebuch, zunächst 
für Mädchen. Frankfurt a. M, 1814. — 
62. Trostbuch für Leidende. Wien, 1814. 
(2. bőv. és jav. k. U. ott, 1816.) — 63. 
Geschichte für die jüngere Jugend. U. 
ott, 1814. — 64. Geschichte für die 
ältere Jugend. U. ott. 1814. — 65. Re-
ligionsbüchlein . oder Unterhaltungen 
eines Vaters mit seinen Kindern über 
Gott und göttliche Dinge. Leipzig, 1815. 
— 66. Andachtsbuch für gebildete Fa-
milien ohne Unterschied des Glaubens-
bekenntnisses. Wien, 1815. (2. k. Lipcse, 
1817, 3. k. 1818, 4. k. 1821, 5. és 6 
k. 1828. U. ott). — 67. Ein Buch für 
redliche Dulder. U. ott, 1815. — 68. 
Beispiele von Leidenden und Unglück-
lichen . . . U. ott, 1816. (2. bőv. k.) -
69. Moralische Erzählungen für Mäd-
chen. Gesammelt von K. 11. Gutman. U. 
ott, 1816. Két kötet. (Magyarul: Erényi 
atya cz. ford. Szivos Mihály. Pest, 1845. 
és 1852.; ford. Stankó-Csapliczky Lilla. 
Pest, 1861.) — 70. Wilhelm's zweites 
Lesebuch, ein elementar Lesebuch für 
Knaben. Frankfurt a. M. 1816. — 71. 

Sammlung unterhaltender Erzählungen. 
Wien, 1816. Négy kötet. — 72. Tugend-
lehre. Leipzig, 1816. — 73. Langdorffs 
Reise um die Welt. Wien. 1816. — 74. 
Sammlung ausgewälter Lieder, über die 
wichtigsten Gegenstände der Natur. Re-
ligions- und Sittenlehre und des mensch-
lichen Lebens. Für Jung und Alt. U. ott, 
1817. — 75. Jakob Stillens Fabeln und 
Erzählungen. U. ott, 1817. — 76. Neue 
Jugend-Bibliothek, oder belehrende und 
angenehme Unterhaltungen . . . U. ott, 
1817. Hat kötet. — 77. Nachrichten 
über die Feier des dritten Jubelfestes 
der Reformation in den sämmtlichen k. 
k. österr. Staaten im Jahre 1817. Nebst 
einigen allgemeinen Bemerkungen über 
den gegenwärtigen kirchlichen Zustand 
der Protestanten in gedachten Staaten. 
U. ott, 1818. (Magyarul közrebocsátotta 
Márton József. U. ott, 1818.) — 78. 
Sammlung einiger Jubelpredigten . . . TJ. 
ott, 1818. — 79. Eduard und Mathilde, 
oder kleine Geschichten für wissbegie-
rige Knaben und Mädchen. Frankfurt, 
1819. — 80 Einige Momente aus Dr. 
Luther's Leben, nebst einem kurzen Un-
terricht der im J. 1517. durch D. Martin 
Luther unternommenen Reformation und 
der dadurch gestifteten ev. Kirche. Wien, 
1820. — 81. Le monde des enfant ou 
recueil d'historielles.. . par l'abbé Libert. 
Leipzig, 1820. — 82. Aureliens Stun-
den der Andacht. Ein Erbauungsbuch 
für Töchter gebildeter Stände. Frank-
furt. 1820. — 83. Haus-Postille für re-
ligiös-gesinnte Familien, oder Religions-
betrachtungen für alle Sonn- und Fest-
tage im Jahre. Wien, 1821. (Szerző 
arczk.) — 84. Beicht- und Communion-
buch für evang. Christen von jedem 
Stande, Alter und Geschlechte. U. ott, 
1821. (2. bőv. és jav. k. U. ott, 1842.) 
— 85. Rosaliens Erinnerungen aus 
ihrem Leben. Leipzig, 1821. (2. k. 1830, 
5. k. 1846. és 7. k. 1852. U. ott, két kö-
tetben. Rosaliens Vermächtnissei együtt). 
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— 86. Almina, oder das Glück eines 
tugendhaften und frommen Herzensund 
Wandels, dargestellt in einer Reihe lehr-
reicher Beispiele. Für Frauen und Jung-
frauen gebildeter Stände. U. ott, 1823. 
Két kötet. (2. k. U. ott, 1829.) — 87. 
Gebetbuch für den evang. Bürger und 
Landmann nebst der Leidensgeschichte 
Jesu Christi. Wien, 1823. — 88. Ersäh-
lungen für Kinder und Kinderfreunde. 
Leipzig, 1824. — 89. Warnungen für 
die Jugend. Wien, 1824. — 90. Julius 
von Klarenau, oder Stimme eines edlen 
Greises an den Geist und das Herz eines 
hoffnungsvollen Jünglings. U. ott, 1824. 
— 91. Aurora. Ein Taschenbuch für 
deutsche Töchter und Frauen edlern Sin-
nes. Leipzig, 1826—28. Három évf. — 
92. Bas grüne Buch. Ein belehrendes 
und unterhaltendes Lesebuch für jüngere 
Knaben und Mädchen. Wien, 1828. — 
93. Maria, oder das unglückliche Mäd-
chen. Eine rührende Geschichte. U. ott, 
1829. — 94. Evangelisch-christliches 
Gesangbuch, oder Sammlung geistlicher 
Lieder. . .U. ott, 1828. (2. k. U. ott, 1829). 
95. Kirchen-Agende für die evang. Ge-
meinden des oesterr. Kaiserstaates . . . 
U. ott, 1829. — 96. Gesänge über Tod, 
Grab und Unsterblichkeit.. . U. ott, 1829. 
(3. k. U. ott, 1832., szerző életrajzával). 
— 97. Gesangbuch für die Jugend . . . 
U. ott, 1831. — Szerkesztette: Der Wie-
ner Jugendfreund cz. havi folyóiratot 
1805. Bécsben (többekkel együtt) és a 
Tolerantz-Bote cz. bécsi naptárt 1812-re 
Stille Jakab névvel. — Levelei Rumyhoz 
1803-tól 1830-ig 59 darab a m. tud. 
akadémia levéltárában és egy: Bécs, 1812. 
máj. 26. Horvát Istvánhoz a múzeum-
ban. — Arczképe : rézmetszet, Rieder V. 
rajzolta és Passini János metszette Bécs-
ben a 83. sz. munkában. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n I I . 1802. 350. 
I I I . 1803. 383. V I . 1804. 252. 1. — Ver. Ofner-
und Pester Zeitung 1807. 14. SZ. — 31. Kurir 1831. 
I I . 31. s z . — Gemeinnützige Blätter 1831. 79. SZ. 
— Wenrich, J. G., Jacob Glatz, eine biogra-

phische Skizze. Wien, 1834. — Oesterr. Na-
tional- Encyclopädie I I . 379. — Thewrewk Jó-
zsef, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 114. — Wurz-
bach, Biogr. Lexikon V. — Haan, Jena Hun-
garica. Gyulae, 1858. 112. 1. — Kazinczy Fe-
rencz, M. Pantheon 308. (Nemzeti-Könyvtár 
XXXVI.) és Levelezése II. I I I . —Körösy László, 
Rumy élete. Bpest, 1880. 25—28. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Alig. Deutsche Biographie 
IX. 219. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
I—III. — Gyászjelentés. 

Glatz Menyhért, zircz-ciszterczi-rendi 
áldozópap. Heves- és Középszolnokmegye 
táblabírája, az egri gymnasium IV. osz-
tályában tanított, mikor a következő mun-
káját kiadta : Egyhási besséd melyet a 
természeti és erkölcsi világban működő 
isteni gondviselésről. . . mondott tavasz-
utó 20. Eger. 1846. 

Petrik B i b l i o g r . 
Glatz Sámuel, orvosdoktor, pozsonyi 

származású, gyakorlóorvos Pozsonyban.— 
Orvosi czikkeket irt a pozsonyi Verhand-
lungen für Naturkundeba (1856. Ueber 
weniger bekannte Heilquellen des Press-
burger Regierungsbezirkes, Über die Kur-
orte Szliács und Pöstyén, 1857. Über 
die Fische Ungarns, 1858. Ueber die 
Generationswechsel), a Kórházi Szemlébe 
(1865. A vidtáncz gyógytanához.) — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-pharm. 
de vitiosamedicamentorum combinatione. 
Viennae, 1837. 

Szinnyei K ö n v v é s z e t e . 

Glatzinger János Mihály, bölcseleti 
és orvosdoktor, kassai származású, 1732 
óta a jenai egyetemen tanult. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de febre 
catarrhali. Jenae, 1737. 

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. IV. 
156. — Horányi, M e m o r i a I I . 30. — Szinnyei 
Könyvészete. — 3lokos, Magyarországi tanu-
lók a jenai egyetemen 47. 1. 

Glavach István, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági áldozópap, szül. 
1627. decz. 17. Varasdon Horvátország-
ban ; 21 éves korában az ausztriai rend-
ház tagjai közé lépett; több évig taní-
totta a mathematikát Gráczban; majd a 
bölcseletet, theologiát és egyházjogot ; 



1237 Glavanich—Gleviczky 1238 

végre 1680. aug. 20. Nagyszombatban 
meghalt. — Munkája ; Tabula geogra-
phica Croatiae et Slavoniae a mendis 
repurgata. 1673. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 99. 1. 

Glavanich Gáspár, kath. plébános, 
szül. 1833. jan. 4. Büdöskuton Sopron-
megyében ; iskoláit Sopronban végezte ; 
azután a győri papnevelőbe lépett és 
1857. aug. 31. miséspappá szenteltetett 
föl; ekkor Simor János győri püspök 
ceremoniáriusa lett ; majd soproni segéd-
lelkész és 1862-ben Hidegség horvát hely-
ségben plébános, honnét rövid idő múlva 
Szarvkőre (SopronmJ ment, hol 1872. 
decz. 19. meghalt. — írt a Kath. Lelki-
pásztor cz. folyóiratba. — Iskolakönyve-
ket és naptárt adott ki (1868. és 69.) j 
horvátúl. 

Sopron 1879. 100. sz. (Berlakovics István). 
— M. Sión 1891. 235. 1. (Szöllössy K.) 

Glazer Gyula, tanító Szent-Gróton 
Zalamegyében. — Munkája: Egyházi 
imák és énekek a róm. kath. hivek szá-
mára. Pápa, 1882. 

M. Könyvészet 1882. 

Gleichgross György Ferdinand, ág. 
ev. lelkész, pozsonyi származású ; 1699. 
februárban segédlelkész volt; 1687-ben a 
jenai egyetemen tanult; 1706-ban Szent-
Györgyre (Pozsonym.) ment lelkésznek, 
hol 1710-ig maradt, midőn Segner Ádám 
helyére visszatért Pozsonyba, hol mint 
harmadik lelkész működött és 1712. máj. 
14. meghalt. Rabacher János András tar-
tott fölötte gyászbeszédet. — Munkái: 
1. Questiones nonnullae ad illustran-
dam históriám passionis dominicae. praes. 
M. Georgio Friderico Magno. Augustae. 
Vmdelicorum, 1687. — 2. De Ebraeorum 
re militari, praes. Joanne Andrea Dan-
zio. Jenae, 1690. 

Klein, Nachrichten II. 92., 388., 444. 1. — 
— Ballus, Beschreibung der kön. Freistadt 
Pressburg, 1822. 169. 1. — Mokos, Magyar-
országi tanulók a jenai egyetemen 29. 1. 

Gleidura Géza, kath. plébános, szül. 
1851. ápr. 10.. áldozópappá 1876. decz. 7. 

szenteltetett föl; azután nevelő volt; 1879-
ben segédlelkész; 1880-tól okleveles tanár 
a rozsnyói kath. főgymnasiumban. 1890 
óta plébános Hárskúton Gömörmegyében. 
—- Programmértekezése a rozsnyói kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1886. Tompa 
Mihály költészete. Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny 1887.) 

Schematismus R o s n a v i e n s i s 1892. 

Gleinizer Rupert, irgalmas rendi szer-
zetes. — Munkája: Höchst-beglücktes 
Haus Obededom, oder: Pflicht-schul-
digste Marianische Lob- und Ehren-Rede, 
von Heimbsuchung der gesegneten Archen 
Mariae in dem Haus Zachariae. Vorgetra-
gen in den Kirchen derer Wohl-Ehrwür-
digen F. F. Misericordiae zu Pressburg 
an dessen Titular-Fest. . . den 2. Juli 
1731. Pressburg. 

Petrik B i b l i o g r . 

Glembay Károly, az országos m. ipar-
egyesület rajz- és építészet tanára, később 
uradalmi főmérnök ; a m. történelmi tár-
sulat alapító és választmányi tagja. Meg-
halt 1870. máj. 25. Csepinben Verőcze-
megyében. — Czikkei a Hetilapban (1846. 
Mit tesz a külföld az építészet körűi és 
mit teszünk mi ? 1847. A hazai építészet 
fejlődésének ügyében, A városi közlak-
tanyák terve, 1848. A téglaégetési anyag-
nemekvizsgálatának szükségéről, Tegyünk 
a hazai építészetért is valamit), a M. Nép-
lapban (1856. Építkezési ügy. 1857. Miként 
használható az agyag), az Iparosok Lap-
jában (1860. Viszhang az iparegyesület 
feltámasztása érdekében) és a Gazdasági 
Lapokban (1869. Gazdásági tudósítások 
Csepinből). — Mint buzgó régészeti kutató 
több becses tárgyat (érmeket, okleveleket) 
küldött be a m. történelmi társulatnak 
és a múzeumnak. 

Századok 1867. 413. 1868. 263. , 338. , 576. 

1870. 480. 1. — Archaeol. Értesítő 1870. 287. 1. 

Gleviczky Sándor, ügyvéd, Kassa vá-
ros nyug. tanácsosa; megh. 1887. okt. 26. 
Kassán 63. évében. — Czikkei a Kerté-
szetünkben (1863, Magtermelésünk ipara), 
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a Honban (1868. 160. sz. Magyar sajtó-
törvények és osztrák szuronyok), a Gazda-
sági Lapokban (1878. Czirok.) — Mun-
kái : 1. A magyar honvédhad, ajánlva 
a nemzet képviselőinek. Lentseb Albert 
báró után ford. és a 13 aradi martvr 
síremlékére létesítendő alap javára adta 
ki. Sárospatak. 1861. — 2. Mezőgazda-
sági Icamarák. Sárospatak. 1888. 

Hölgyfutár 1861. 48. s z . — Petrik K ö n y v é -
szete. 

Glezinger Zsigmond. — Munkája: Die 
neuesten Begebenheiten zu Budapest, mit 
besonderer Bücksicht auf die Verhand-
lung im Ellenzéki kör am 14-ten März. 
Pest. 1848. 

Petrik Bibl iogr . 

Glocker Károly, hg. Batthyány nyug. 
udvari kertésze Enyingen. Meghalt 1879. 
máj. 9. Enyingen Veszprémmegyében 70. 
évében. — Czikkei a Kerti Gazdában 
(1857. Herczeg Batthyány Fülöp udvari 
kertje Enyingen, 1858. A törpe gyü-
mölcsfákról. különösen a körtékről, 1862. 
Az országos m. kertészeti társulat rákos-
palotai kertje), a M. Keitészben (1863. 
Szemle hazai kertészetünk fölött) sat. 
— Munkái: 1. Verzeichniss diverser 
Obstsorten, welche zu Enying cultivirt 
werden. Pest, 1858. — 2. Jegyzéke több-
féle alma, körte, csontárok és bogyó-
gyümölcsöknek, valamint rózsáknak, me-
lyek . . . által Enyingen tenyésztetnek. 
Székesfehérvár, 1866. (Német szöveg-
gel is.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iog r . 
és gyászjelentés. 

Glodariu Vazul, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1832-ben Nagy-
Ludason Szebenmegyében; bölcseleti ta-
nulmányait a bécsi egyetemen végezte; 
29 éve tanár és 1874 óta a brassói gö-
rög keleti rumén főgymnasiumban a né-
met-, rumén nyelvet és bölcseletet ta-
nítja. — Munkája: Vocabulariu com-
pletü pentru opurile lui Caiu Juliu Ce-
sare si ale continuatorilorü lui, prelu-

crata dupa Vocabulariulu lui C. Ch. 
Crusius inavutitü. Brassó, 1871. (Tel-
jes tzótár Julius Caesar munkáihoz Cru-
sius szótára után megbővítve.) 

Felsmann N é v k ö n y v e 1870. — Rajner N é v -
könyve 25. (hibásan Goldariu.) — Gross, 
Kronstädter Drucke. 110. 1. 
Glos Hugó, 1848 —49. honvéd-őrnagy, 

szül. 1828-ban; 1848-ban a Dom Miguel 
ezredben szolgált; onnét a 4. honvéd-
zászlóaljhoz, melynek később őrnagya 
lett, tétetett át. A szabadságharcz után 
Törökországba menekült; másfél év 
múlva visszatért; besoroztatott és ott 
ismét tiszti rangra emelkedett; később 
azonban önként leköszönt. Meghalt 1869. 
jan. 14. Iglón. — Czikke a Vasárnapi 
Újságban (1858. 20. sz. A f. é. jan. hó-
ban tapasztalt földrengések tudományos 
vizsgálatának eredménye.) 

Honvéd 1869. 13. Sz . 

Glósz Miksa, főgymnasiumi tanár. szül. 
1845. okt. 12. Tamásfalván Szepesme-
gyében és 1874 óta tanítja a csik-somlyói 
róm. kath. főgymnasiumban a latint és 
görögöt. — Programmértekezése a csik-
somlyói r. kath. főgymn. Értesítőjében 
(1887. Visszapillantás Imets Jákó fő-
gymnasiumi igazgató 25 éves tanári mű-
ködésére, 1886. és 1888. Csiksomlyói r. 
kath. főgymn. tanári könyvtára vázlatos 
története és szaklajstroma, 1893. A csik-
somlyói róm. kath. főgymnasium magyar 
érmei), — Munkái: 1. Praktischer Lehr-
gang zur schnellen und leichten Er-
lernung der Slovakischen Sprache. Nach 
Ahn's Lehrmethode bearbeitet und mit 
einer kurzgefassten systematischenSprach-
lehre versehen. Pest, 1870. (2. bőv. ki-
adás. Bpest, 1887.) — 2. Gyakorlati 
tót nyelvtan dr. Ahn F. tanmódszere 
szerint. U. ott, 1888. 

M. Könyvészet 1887. — Wutz N é v k ö n y v e 
1887. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 

Glós Sámuel Lajos, orvos-sebészdok-
tor és szülészmester. — Czikkei a M. 
term. társ. Évkönyveiben (I. 1841—45. 
A fogas vakony élettani tekintetben, négy 
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színezett ábrával, II. 1845—50. A 
vakony bonc- és élettani rajza, ábrával.) 
— Munkái: 1. Conservirung der Zähne. 
Für Familienväter als Ratbgeber u. prak-
tische Aerzte, nebst Beschreibung von 
6 neuen dentistischen Instrumenten. Neu-
sohl. 1852. — 2. Monographie der Seege-
wächse. U. ott, 1855. 

Kunitz, August, Versuch einer Geschichte 
der ungarischen Botanik. Halle. 1865. 235. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Glosius András, eperjesi polgár; nagy-! 
szebeni származású. — Latin hőskölte-
ménye van a Weber János. Janus Bi-
frons. Lőcse, 1R62. cz. munkájának elő-
szava végén. — Kézirati munkája: Me-
ditationes vere spirituales piae ac chris-
tianae. . . diversorum au torum. . . partim 
Andreae Glosii, partim ejus charissimae 
vitae sociae Catharinae Musonianae, pro-
pria manu conscriptae ao. 1666. (8-rét 
1184 lap. Eredeti kézirat, 1872-ben a 
Hodzsa M. könyvtárából került a m. n. 
múzeum kézirattárába. Elveszett.) 

Glosius Dániel, íáblabiró; a magyar 
szinészetre 1810-ben 200 frtot, 1834-ben 
125 frtot ajándékozott. Meghalt 1836. 
márcz. 24. Pesten, 64. évében. — Irt 
egy Bilieu Blanka cz. eredeti drámát 
5 szakaszban, melyből a Bajzolatok mu-
tatványt közölt. — Magyar levele Hor-
vát Istvánhoz. Pest, 1828. szept. 11. (a 
m. n. múzeum kézirattárában.) 

Rajzolatok 1838. II . 8. sz. és gyászjelentés. 

Glosius János. ág. ev. lelkész, pon-
gveloki gömörmegyei származású, 1700-
ban Bimabányán, 1704-ben Radványon, 
1711. Tiszolczon és végül Aszódon volt 
lelkész, hol 1728. meghalt. — Egyházi 
tót énekeket irt (egy önállóan is meg-
jelent, hely és év n.) és egy tót ima-
könyvet is adott ki. 

Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache 
u n d L i t e r a t u r 391. 1. — Haan Lajos, C i t h a r a 
Sanctorum. Pest, 1873. 54. 1. 
Glosius János, ág. ev. lelkész, szül. 

1764-ben Jolsván Gömörmegyében; közép 
iskoláit Kövin, Gömörön és Modorban 

végezte; a bölcseletet és theologiát a 
kézsmárki lyceumban hallgatta, honnét 
két év múlva a magyar nyelv megtanu-
lása végett ismét visszatért Gömörre. 
Restérben Gömörmegyében választották 
meg lelkésznek, hol 1794. júl. történt 
halálaig műkött. — Munkája: Obsah 
potfebnych Novcenj. a Prawidel, wedlé 
kterych se wcely, rozssafné a s uzitkem 
opatrowati dagj. Beszterczebánya, 1792. 
(Méhészkönyv.) 

Bartolomaeides, Ladislaus, Memorabilia 
Provinciáé Csetnek. Neosolii, 1799. 121. 1. — 
Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache 
u. Literatur. Ofen, 1826. 396. — Oesterr. Na-
tional-Encyclopädie I I . 385. 

Glosius Sámuel, orvosdoktor, szül. 
1740-ben nógrádmegyei ág. evang. val-
lású nemes családból; az orvosi tudo-
mányokat a bécsi egyetemen hallgatta, 
hol 1764-ben orvosdoktorrá avatták. Nó-
grád-, később Pestmegye, végre Pest fő-
orvosa lett; több megye táblabírája volt. 
Meghalt 1802. jún. 25. Pesten 61. évé-
ben. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica sistens diagnosim morborum sys-
tematis biliferi et uropoetici. Vindobo-
nae, 1764. — Nógrádmegye ásványvizei-
ről is irt egy munkát, mely kéziratban 
maradt. 

Horányi, M e m o r i a I I . 31. — De Luca, D a s 
gelehrte Oesterreich I. 381. — Almanach von 
Ungarn 1778. 80. — Annalen der österr. Li-
teratur 1802. — Zeitschrift von u. für Ungern 
II. 1802. 121. 1. — Catalogus Bibl. Fr. Com. 
S z é c h é n y i I . 421 . — Oesterr. N'ational-Encyclo-
pädie I I . 385. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gluczkiewicz János, m. kir. honvéd-
főhadnagy. — Munkája: Honvédeink 
zászló szentelési emlékkönyve. Hiteles ada-
tok nyomán összeállította... Bpest, 1875. 

I (Kiadta Vahot Imre.) 
Petrik Könyvészete. 

Glück Antal, kereskedő Debreczenben 
és a kereskedő ifjak önképző egyesületé-
nek titkára. — Munkája: A debreczeni 
kereskedő' ifjak önképző egyesületének 
huszonötéves története 1867—1892. Deb-
reczen, 1892. 
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Glück Frigyes, a Pannónia szálló tu-
lajdonosa Budapesten. — Munkája: As 
inyesmesterség könyve. Bpest, 1889. 
(Stadler Károlylyal együtt. Ism. Buda-
pesti Szemle LVII.) 

M. Könyvészet 1889. 

Glück Soma, könyvkereskedő, szül. 
1858. máj. 24. Aradon, hol négy reál-
iskolát végzett és 1873-ban a könyvke-
reskedői pályára lépett. 1879-ig Aradon, 
Nagyváradon és Kolozsvárt működött. 
1880-ban Budapestre jött, hol jelenleg 
Ráth Mór könyvkereskedésében első se-
géd. — Czikkei, melyek a könyvkeres-
kedéssel foglalkoznak, a Corvinában je-
lentek meg. — Munkái: 1. Általános 
könyvárjegysék. Bpest, 1888 óta. (Hét 
kötet.) — 2. Magyar Könyvésset. U. 
ott, 1889—93. (Öt kötet.) 

Önéletrajzi adatok. 

Glückswerth Mihály, nagykereskedő 
1791-től Pesten, hol 1844. okt. 17. meg-
halt 79. évében. — Munkái: 1. Artikel 
des Ofner Reichstages v. Jahre 1792. 
Aus dem Lateinischen übersetzt von 
Andreas Halitzky. Pest, auf Kosten Mich. 
Glückswerth. (A kereskedelmi codex mun-
kálataihoz általa irt tervezet után ké-
szült.) — 2. Merkantilische Bemerkun-
gen und Vorstellungen in Bezug auf das 
Königreich Hungarn mit den angränzen-
den österreichischen Staaten betrachtet. 
Einer hochlöblichen in Commerzsachen 
angeordneten Reichstags Deputation durch 
den hungarischen Handelstand der Press-
burger, Pester und Raaber Handelsleute 
im Monat Juny 1802 unterthänigst ein-
gereichet. Pressburg, 1804. (Névtelenül.) 
— 3. Authentische Darstellung mei-
nes fünfzigjährigen Wirkens, und meiner 
gesammelten Verdienste. Pesth den 30. 
Sept. 1839. (Censurai kézirati példánya 
a m. n. múzeumban, ívrét 6 levél.) 

Petiik Bibliograpliiája I. 123., 223. 1. és 
gyászjelentés. 

Gnadt Péter, remete szent Pál-rendi 
szerzetes. — Kézirati munkája: Enchiridion 

Meditationum pro sacris Exercitiis . . . 
Anno 1703. (12r. 158 lap a m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Gnaedinger Ferdinand, orvosdoktor, 
temesvári származású, Temesmegye első 
rendes főorvosa. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de urina ut signo in mor-
bis. Vindobonae, 1834. 

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 
névsora 1840-re 94. 1. — Szinnyei Könj rvé-
szete. 
Gnamb Antal, mérnök Fiúméban. — 

Munkája: Provocatum sub B. Questio 
de commercio Hungáriáé Marino ex amore 
et studio patriae proposita : An ad incre-
mentum commercii Hungarici sit flumen 
magis utile, ac necessarium, quam Buc-
cari, Portus Regius. aut Segnia ? Excerpta 
e scriptis & relationibus Antonii Gnamb 
ad Gubernium Regium Fluminense diri-
gentis hvdraulae latiné reddita Budae 
sub comitiis Regni generalibus anno 1790. 
Budae. 

Petrik B ib l iog r . 
Gnidkofszky Kornél, hirlapiró, szül. 

1854-ben Temesvárt, a gymnasiumot szülő-
városában, a jogot Nagyváradon végezte ; 
mire ügyvédjelölt lett. 1884-ben a Neue 
Temesvarer Zeitung politikai napilap fő-
munkatársa volt és 1887. nov. 15. át-
vette a lap szerkesztését és azt 1892. 
nov. 6-ig vezette; midőn Lúgosra köl-
tözött és decz. megalapította a Südungarn 
cz. hetenként kétszer megjelenő társa-
dalmi irányú lapot, melyet 1893. decz. 
23. történt haláláig szerkesztett. Ellen-
zéki pártállása mellett, hiven megőrizte 
tolla tisztességét; a társadalmi téren is 
működött. 

Délmagyarországi Közlöny 1893. 296. SZ. é s 
gyászjelentés. 

Góbi Imre. főgymnasiumi tanár. G. 
János és Polónyi Zsuzsánna fia, szül. 
1846. decz. 1. Hódmező-Vásárhelyen 
Csongrádmegyében; a gymnasium hat 
osztályát 1858—64-ben szülővárosában, 
a VI. és VII-et (1864-66.) Szarvason 
járta ; tanárai közül Futó Mihály és Tatay 
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István gyakoroltak fejlődésére kiváló be-
folyást. A theologiai tanfolyamot 1866— 
1869. Eperjesen végezte; 1870 tavaszán 
a jenai egyetemre ment, hol főleg böl-
cseleti. irodalmi s történelmi előadásokat 
hallgatott Fischer Kunótól. Fortlagetól 
és másoktól is. 1871 őszén tért haza s 
aszülei háznál (Kalászospusztán, Biharm., 
hol atyja bérlő volt), betegeskedett. A 
theologiai pályát elhagyván, a Lőrinczi 
(Lehr) Zsigmond halálával megürült ma-
gyar nyelv-, irodalmi s történelmi tan-
széket fogadta el a pozsonyi ág. ev. 
lyceumban, hol 1872. febr.—1874. jún. 
mint segéd-, és 1874. őszétől 1879 nyaráig 
mint rendes tanár működött; időközben 
(1874. jún.) megszerezte az ág. ev. dunán-
inneni kerület tanárvizsgáló bizottsága 
előtt az említett tantárgyakból a tanári 
diplomát. 1879-ben a soproni ág. ev. 
lyceumban választották meg tanárnak; 
1884. szept. óta a budapesti ág. ev. fő-
gymnasiumban működik. 1893 őszén az 
ág. ev. bányakerület és a magyarhoni 
ág.ev. egyház-egyetem levéltárainak őrévé 
választatott meg. — Költeményei, beszé-
lyei és könyvismertetései a Budapesti 
Szemlében (1880—85. A régi és új re-
gényről Hillebrand után németből, 1886— 
91. LXIII. Ohnet György, Dernier amour 
és 1894. Pierre Loti, Pécheur d'Islande 
cz. regények ismert, sat.), a Vasárnapi 
Újságban (1880—87), az Ország-Világ-
ban (1880—84), a Hódmező-Vásárhelyben 
(1887—91, rajzok, költ.) és az Egyete-
mes Philologiai Közlönyben (1892—93. 
bírálatok.) — Munkái: 1. Magyar irály-
tan. A stilisztika első része. A gymna-
siumok és reáliskolák IV. oszt. számára. 
Bpest 1886. (Ism. Tanáregyl. Közi. és 
M. Tanügy. 2. kiadás 1892. 3. k. 1894. 
U. ott.) — 2. Szerkesztéstan. A stilisz-
tika második része. A középiskolák V. 
osztályának számára. U. ott, 1887. (2. 
kiadás. U. ott. 1893.) — 3. Szerkesz-
téstan és rhetorika. A reáliskolák V. 
oszt. számára. U. ott, 1888. — 4. Poétika. 

A költői műfajok ismertetése. Gymnasiu-
mok és reáliskolák használatára irta és 
olvasókönyvvel ellátta. Ü. ott, 1889. — 
5. A magyar nemz. irodalom története. 
U. ott, 1892. 

M. Könyvészet 1886—89. és önéletrajzi ada-
tok. 
Gobius Mihály, egyetemi segéd, tót-

pronai (Turóczm.) származású. G. György 
tanítónak fia. 1668-ban Vittenbergába ke-
rülvén, előbb theologiát, azután orvosi 
tudományokat tanult és utóbb az egye-
temen segéd lett. Meghalt ugyanott 1679-
ben. Nemcsak vallásos és tudós, hanem 
a szűkölködők iránt jótékony is volt, 
mert valamint az akkoron Vittenbergá-
ban tanult ifjakat minden tőle kitelhető 
módon gyámolította, úgy a száműzött 
papokat is segélyezte. — Munkája: In 
Nomine Jesu. Disputatio Theologica. 
De Homine et Imagine Dei In Homine 
Ante Lapsum. Quam Auxilio Divino Pub-
lico Examini sistunt Praeses Johannes 
Hniliczenus, Sch. Soln. Rector. . .Respon-
dens Michael Gobius Totpron. Sch. ejusd 
Alumnus Ad diem 19. Ma j i . . . Anno 
M. DC. LXV. Solnae. 

M. Tudományos Értekező 1862. I . 347. 1. 
(Fabó.) — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
I I . 295. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 2. s z . 

Gobóczy Károly, gazdaság-egyleti tit-
kár, szül. 1825-ben Váncsodon Bihar-
megvében; tanulói pályáját mint jogász 
a debreczeni ev. ref. főiskolában végezte. 
Az 1848. szabadságharcz kezdetén ne-
velő volt Ivánkán Borsodmegyében, hon-
nét a Kassán alakult 9. (veres-sapkás) 
honvéd-zászlóaljba lépett. A független-
ségi harcz végén mint honvéd-őrmester 
osztrák katonai fogságba került; majd 
haza szabadulván, szülőhelyén szolga-
bírói írnok, később községi jegyző lett. 
E pályát folytatta pár évtizedig Bihar-
megye több községeiben, mely idő alatt 
az elméleti s gyakorlati kertészettel is 
foglalkozott és több gazdászati czikket 
irt a lapokba; munkái jó sikert és a 
kiállításokon érmeket nyertek; utóbb a 
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biharmegyei kitűnőbb faiskolák előállítói 
jutalmazására a magyar kormány által 
kitűzött jutalmak elsejét két ízben is ő 
nyerte el. 1862-ben a debreczeni lapok-
ban megjelent, a kiállításokra vonatkozó 
czikkei után egy állandó kiállítás szerve-
zésére és vezetésére hivatott meg Deb-
reczenbe az ottani kertészeti társulat ál-
tal. 1863-ban a pesti szaklapokban, ki-
vált a Falusi Gazdában irt czikkeiért az 
akkor fenállott országos központi kertész-
gazdászati egyletbe tiszteletbeli tagnak 
választatott. 1873-ban a biharmegyei gaz-
dasági egyesület mint kis-marjai jegyzőt 
titkárának hivta meg. 1880. jún. Biharm. 
területére a kormány phyloxera-biztos-
nak nevezte ki. — Czikkeket irt a nagy-
váradi lapokba, továbbá a Falusi Gazda 
(1862), Kertészetünk (1865), Kertészgazda 
(1869), Földmivelési Érdekeink (1874), a 
Pesti Napló közgazdasági rovata s más 
szaklapok számára főkép a gazdászat, 
kertészet, méhészet köréből; a Vasárnapi 
Újságba s M. Szinházi Lapba (1860. Petőfi 
haláláról) is írt s a Borászati Lapoknak 
rendes munkatársa volt 1880-tól sat. — 
Szerkesztette a Népgazdasági Naptárt 
(Bpest, 1886—90-re, öt évre.) 

Szinnyei Repertóriuma III. Természettud. 
és dr. Marki Sándor szives közlése (önélet-
rajza után.) 
Gockhetz Gábor (tarnói), táblai hites 

ügyvéd Pesten és több megye táblabírája. 
— Munkája: Systema praxis criminalis 
inclyti regni Hungáriáé, partiumque eidem 
adnexarum, in duos partes divisum, qua-
rum príma, de maleficiis malefactoribus 
in genere, altera, de criminibus in specie 
continet articulos. Cui accessit prologium 
. . . ad excelsos proceres, inclytosque 
status et ordines regni praemissum, cum 
monito judicibus neo-thericis deserviente, 
cumve elencho articulorum adjecto. Budae. 
1746. (és Kolozsvár, 1763.) 

Catalogus F r . Com. S z é c h é n y i I . 423. 1. — 
Petrik Bib l iogr . I I I . 470. 1. 

Gockler Lajos, községi tanító, szül. 
1864-ben Temesvárt; a tanító-képességi 

vizsgálatot 1883-ban Aradon tette s ekkor 
Aninára az osztrák-magyar államvasut-
társaság kegyúri népiskolájához nyert 
meghívást. 1888-ban a nagybecskereki 
községi népiskolához, 1889-ben ugyan-
ott az alsó fokú ipariskolához válasz-
tották meg. 1892-ben polgári iskolai ké-
pesítő vizsgálatot tett és azóta ott műkö-
dik. 1893-ban a Torontál (politikai napi-
lap) szerkesztőségében nyert alkalmazást 
és átvette a Torontálmegyei Tanügy szer-
kesztését. Évről-évre nagyobb tanulmány-
utakat tett, bejárta hazánkat, Ausztriát, 
két izben egész Németországot és Sváj-
czot; utazott felső Olaszországban, Fran-
cziaországban, Szerbiában. Bulgáriában 
és Törökországban. — írói munkásságát 
1883-ban kezdte mint az Oravitzaer 
Wochenblatt és Reschitzaer Zeitung mun-
katársa ; később a Dettaer Zeitungnak 
volt munkatársa, majd a Torontál, Gross-
Becskereker Wochenblatt és a Südunga-
rische Grenzbote számára irt. Nagyobb 
tevékenységet a paedagogiai irodalomban 
fejtett ki mint a M. Paedagogiai Szemle 
és a Tanítók Szava belső munkatársa, 
valamint a Népiskola-Volksschule, Unga-
rischer Schulfreund, Népnevelők Lapja, 
Tanügy és Nép tanoda dolgozótársa.Számos 
hírlapi czikkein kívül, melyek nagyobb-
részt névtelenül, vagy G., g. és Márkus 
aláírással jelentek meg, irt kisebb elbeszé-
léseket, útleírásokat, de főleg paedagogiai 
értekezéseket, melyek közül figyelmet kel-
tett: A tanítók fizetése a múltban és jelen-
ben cz.. melyet a legtöbb tanügyi lap átvett 
(igy a pozsonyi Kalauz 1893.) Több czikke 
van a M. Paedagogiai Szemlében (1890. 
Népoktatási reformtörekvések, A tanítók 
szolgálati szabályzata.) Programmérteke-
zése a nagybecskereki községi népiskola 
Értesítőjében (1891. Apályaválasztás, né-
met szöveggel is), a Tanító-egylet Év-
könyvében (Temesvár, 1891. A nagy-
becskereki tanító-egylet története.) Elze-
ken kívül számos paedagogiai és isme-
retterjesztő népszerű előadást tartott a 

39. iv sajtó alá adatott 1894. június 11. 
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tanítói és közművelődési egyesületek gyű-
lésein. 

Önéletrajzi adatok. 

Gócs József. L. Góts József. 
Gocz József. L. Götz József. 
Goczig Ignácz. L. Gotzig Ignácz. 
Góczy Károly. L. Gótzy Károly. 
Goda Kelemen, prémontrei rendű ál-

dozó-pap és kiérdemült perjel, előbb a 
szombathelyi gymnasium tanára volt. 
Meghalt 1878. jan 14. Csornán 88. évé-
ben. — Munkái: 1. Beszéd, melyet fel-
séges urunknak, I. Ferencznek születése 
napján tartott a szombathelyi grammati-
kát tanuló ifjúsághoz. Szombathely, 1821. 
— 2. Örömdal mélt. és főt. Balassa Gábor 
szombathelyi megyés püspök úrnak, püs-
pöki széke elfoglalása alkalmára áldozva 
a szombathelyi kir. gymnasium által 
1844. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Godall István, kath. plébános; már 
jól előhaladt korú volt, midőn 1781-ben 
a rozsnyómegyei papság sorába felvé-
tetett. A theologiát Budán hallgatta. Mi-
dőn a kánonjog világi tanára Markovits 
Mátyás a pápa tévmentességét tagadó ta-
nításai ellen gunyoros éles észrevétele-
ket tartalmazó értekezést irt és azt, ha-
bár Lakics könyvvizsgáló a sértő helyeket 
kitörölte, változatlanul kinyomatta (1784), 
a kir. helytartótanács a szerzőt püspöke 
által szigorúan büntetendőnek indítvá-
nyozá; a királyi leirat azonban meg-
hagyá, hogy G. két heti elzárással fe-
nyíttessék és a sértett tanárt a tanterem-
ben nyilvánosan megkövesse, értekezése 
elnyomassák és a könyvnyomtató szigorú 
felelősségre vonassék. G. előbb divényi 
(Nógrádm.) administrator, 1787-ben pe-
dig Szent-Andráson rendes lelkész lett. 
Itt elbetegesedett és 1802-ben nyugalomba 
ment. Meghalt 1808-ban. — Munkái: 1. 
De fide salvifica Romano catholica... 
1782. — 2. Epistola St. G. ad Febro-
nium suilm condiscipulum super eo an 
argumenta in prael. jur. canonici pro 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

stabilienda romani pont. in quaestioni-
bus fidei et morum ex cathedra loquen-
tis addueta, sint ad id sufficientia, suoque 
robore praedita. Budae, 1783. — 3. 
Epistola ecclesiastico-scholastica. . . ad 
clar. v. Math. Markovits. In causa: I. 
An argumenta in prael. j. canonici pro 
stabilienda romani pont. in quaestio-
nibus fidei & morum ex cathedra lo-
quentis fallibilitate addueta, sint ad id 
sufficientia. suoque robore praedita? II. 
An summus pontificatus a romana eccle-
sia auetoritate humana avelli, & alio 
transferri possit ? Hely n., 1784. — 4. 
Krátké a grüntowne uőeny krestanske 
o wjre gedine Sprawedliweg a Samos-
pasitedlneg Riniskeg Katolickeg... 1784. 
(Katekizmus.) — 5. Discursus de voca-
tione ad statum ecclesiasticum. Posonii. 
1785. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 78. 1. — 
Uj .V. Sión 1877. 681. 1. (hol neve Godol.) 
— Pauler Tivadar, B u d a p e s t i m . k i r . t u d o -
mány-egyetem Története 277. 1. — Petrik 
Bibliogr. 
Godenich Venantius (godenbergi). or-

vosdoktor, isztriai származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de tinea. 
Pestini, 1819. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gódin József, kegyes-tanítórendi áldozó-
pap, 1784. máj. 14. kereszteltetett Felső-
Apáthin Barsmegyében ; 1803. szept. 29. 
lépett a rendbe Privigyén; 1809. márcz. 
9. miséspappá szenteltetett föl Nyitrán; 
tanított 1805. Privigyén az elemi iskolában, 
1806—08. Nagy Kanizsán a gymnasium-
ban ; 1809—10. theologiát tanult Nyitrán 
és Szent-Györgyön; gymnasiumi tanár 
volt Breznobányán(181 l),Korponán (1812); 
lelkészi segéd Breznóbányán (1813—14); 
magyar hitszónok Nagy-Károlyban(1815— 
1816); költészettanár Léván (1817—20); 
növendékpapok felügyelője és magyar hit-
szónok Kolozsvárt (1821—22); ugyanott 
hittanár és hitszónok a lyceumban és lyce-
umi könyvtárnok (1823—26); hitszónok 
a kalocsai székesegyházban (1827—28). 

40 
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Meghalt 1828. okt. 3. Pesten. — Mun-
kája : Beszéd, melyet 1819. eszt. böjt elő 
havának 12. mint dicsőségesen uralkodó 
Ferencz császár s apostoli királyi ő fel-
sége születése napján a lévai kegyes os-
kolák templomában mondott. Pest. 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives 
közlése a rend jegyzökönyvéből . 

Godol István. L. Godall István. 
Godra Mihály, ág. ev. lelkész és gvm-

nasiumi tanár Üj-Verbászon Bácsmegyé-
ben. — Czikke a Protestantische Jahr-
bücherben (II. Pest, 1855. Das Neuver-
baszer Progymnasium.) — Munkái: 1. Ode 
qua viro clar. ac doct. Danieli Kanka 
dum diem 3. Jan. nomini suo sacram 
secundis recoleret auspiciis, universi clas-
sis primae et rhet. cives grati animi 
indicia dederunt, ore. . . Posonii (1819.) 
— 2. Ode viro clar. ac doct. Samueli 
Zsigmondv onomasticum suum anni 1821. 
26. Augusti diem celebranti, cunctorum 
gratorum auditorum nomine dicata. U. 
ott. — 3. Vota dno Danieli Stanislaides, 
die 3. Jan. 1822. nominis solennia reco-
lenti, a gratis s. s. theologiae studiosis, 
pia mente effusa. U. ott. — 4. Znélky 
Geho Dwogjeti hodnostia Wysoéenosti, 
Janu Kollárowi. . . U. ott, 1835. 

Vlcek, Depiny L i t e ra tú ry Slovenskej Tu-
rócz-Szent-Márton, 1890. — Petrik Bibliogr. 
I. IV. 

Godra Sámuel, ág. ev. lelkész Pozsony-
ban. — Tót költeménye van a Victorin, 
Concordia Slovansky Lelopis-ban (Buda, 
1858.) — Munkái: 1. Muzy dcera w 
tfecli pévich. Pozsony, 1829. (Költemény.) 
— 2. Puwodny Mrawnj Bájky. Szakol-
cza. 1830. (Verses erkölcsi mesék.) — 
3. Epigrammy őili Nápisy pro kazdého 
slovana. Balagsa-Gvarmat, év. n. — 4. 
Znelky Geho Dwogjeti hodnostia Wyso-
cenosti, Janu Kollárowi . .Pozsony, 1835. 
(Tót költemény Kollár János tiszteletére.) 
— 5. Obet srdce pobozného v 5. zpevich. 
Beszterczebánya, 1856. (Tót imakönyv.) 

Matzenauer, Katalog. Nagyszombat , 1888. 

30. 1. — Vlcek, Dejiny L i te ra tú ry Slovens-
k e j 36. 61. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Goebel János. L. Göbel János. 
Goedri János. L. Gödri János. 
Goger Ferencz, a m. kir. udvari ka-

mara levéltárában segéd-hivatalnok Bu-
dán (1827—46.) — Munkája: Onomas-
ticon spect. ac clar. dno Ignatio de Várion 
festum nominis diem colenti. Budae, 1820. 

Schematismus Regiii Hungáriáé 1827—46. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Gogolák Imre. orvosdoktor, vittenczi 
nyitramegyei származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de ictero peri-
odico. Budae, 1778. (Kézirata a m. tudom, 
egyetem Könyvtárában.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gogreff Mentő, ág, ev. lelkész, lup-
fur thi németországi származású volt; előbb 
Hoyos gróf udvari prédikátora, majdSchve-
rinben (Mecklenburg) superintendens. 
1579. febr. 11. mint kassai lelkész je-
len volt a Kis-Szebenben tartott syno-
duson. Fröhlich Tamás ez időben azzal 
vádolta, hogy Faber (Fabri). Tamás tanító-
val titokban egyesülvén, Flacciusnak a 
Communicatio idiomatum négy neméről 
fölállított hitelvét vallja, a többi lelké-
szek ellen tör és a Corpus doctrinaet 
egyszerű tanítási s nem hitszabálynak 
nyilvánítja. Lehetséges, hogy e miatt meg-
fosztották kassai lelkészi állásától, mert 
azon év okt. 20. az eperjesi zsinaton 
már nem volt jelen. Klein szerint azután 
mint a Rueber János felső-magyarországi 
cs. főparancsnok tábori lelkésze műkö-
dött. A szentírás doktorának irta magát 
munkái alá. — Munkái: 1. Glaube, Be-
kentnus vnd Lehre, von wahrer, wesent-
licher Gegen Wertigkeit, Exhibition vnd 
Empfahung des wahren Leibs vnd Bluts 
Christi im H. Abendmal.. .Bartfeld. 1579. 
— 2. Simplex, pia brevis et nvda ex-
plicatio praecipuorum Momentorum, 
perplexe controuersiae, & spiniosae, me-
ritoq. inuisae disceptationis Flacianae, 
de Peccato originis, . . . Praemissa est 
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etiam pia. amica & fraternita admonitio 
& obsecratio, ad omnes, qui adhuc Flaccii 
& Spangenbergii dogmata monstrosa & 
paradoxa, de Essentiali Peccato, clam, 
vei aperte. amplectuntur, propagant. tuen-
tur : vt tandem mutató semel pie & bene 
consilio malo. seq. meliore recipientes 
mente, deponant & detestentur foedum 
fanaticumq. er rorem. . . (Bártfa), 1580. 

Klein, N a c h r i c h t e n TI. 190. — Szabó Károly, 
Eégi M. Könyvtár II . 39. 40. 1. — W. Könyv-
Szemle 1893. 79. 1. 

Goics Lázár, kir. közjegyző' Mező-
Kövesden Borsodmegyében. Megbalt . . . 
— Költeményeket írt a Fővárosi Lapokba 
(1863), a Felvidékbe (1863—66). — Mun-
kája : Teendőink a hagyatéki birtok fel-
vétele és felszerelése körül. A községi és 
körjegyzők, segédjegyzők s a jegyzői vizs-
gára készülők számára. Miskolcz, 1888. 

Hölgyfutár 1863. 12. SZ. — M. Könyvészet 
1888. 

Gokesch Bálint, városi tanácsos, G. 
György brassói városi tanácsos fia ; 1648. 
febr. 17. szintén városi tanácsossá vá-
lasztatott Brassóban és ugyanott 1656. 
szept. 24. meghalt. — Kéziratban : Tage-
buch der vom 20. Juni 1611 bis 9. Ja-
nuar 1614 hauptsächlich in Kronstadt 
vorgefallenen Begebenheiten. (Ennek ki-
vonata megvan a brassói ág. ev. gym-
nasium könyvtárában). 

Trausch, S c h r i f s t e l l e r - L e x i k o n I I . 7. 

Gokesch Bálint, gymnasiumi tanár, 
brassói származású ; 1672-től a brassói 
gymnasiumban tanúit és 1680-ban a 
vittenbergai egyetemre ment, hol a böl-
cseletet és theologiát hallgatta: azután 
gymnasiumi tanár volt Brassóban, hol 
1691. júl. 22. virágzó korában meghalt. 
— Munkája: Dissertatio theol. de Causa 
materiali SS. Theologiae, praes. Johanne 
Deutschmann. D. 12. Januarii 1682. 
Wittebergae. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 8. 

Gold János. L. Aranyosy János. 
Goldberg Rafael, bölcseleti doktor és 

rabbi, szül. 1841. júl. 1. Pápán Vesz-
prémmegyében ; a gymnasiumot Pápán 
és a három évi egyetemi tanfolyamot 
Boroszlóban végezte, hol 1869-ben rabbi 
vizsgálatot tett, mire a budai izraelita 
bitközség rabbijának választotta; azóta 
ott működik. 1871-től a budapesti II. 
kerületi állami reáliskolában izraelita 
vallástanár is volt. — Munkái: 1. A 
zsidó nép és irodalom története a ba-
byloni fogságtól kezdve a mai napig. 
Tanítóképezdék és középtanodák számára. 
Bpest, 1877. (Ism. Néptanítók Lapja. 2. 
jav. és bőv. kiadás. 1883.. 3. jav. és 
bőv. k. 1893. U. ott). — 2. A Talmud. Fel-
olvasás. Tartotta a budai körben. U. ott 
1883. 

Wulz Névkönyve 40. — M. Könyvészet 1877., 
1883., 1893. 

Goldberger Adolf, orvosdoktor, szül. 
1805-ben Pesten, 1830-ban Bécsben nyert 
orvosdoktori oklevelet, azután gyakorló-
orvos volt Pesten. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medico-pbarm. de auro ejus-
que praeparatis. Vindobonae, 1830. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, M a -
gyarország Közegészségügyi Statistikája I. 
Bpest, 1876. 85. 1. 

Goldberger Móricz, bölcseleti és or-
vosdoktor, budai származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. phil.-medica 
sistens prímás lineas physiologiae et 
patbologiae psyches. Vindobonae, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Goldberger Zsigmond, bölcseleti dok-
tor, szül. 1869. Budapesten, a budapesti 
egyetemen végezte sémi nyelvészeti és 
bölcseleti tanulmányait, mire 1893. böl-
cseletdoktori oklevelet nyert. — Mun-
kája : A Targumokról általában, külö-
nös tekintettel Echa Targumra és annak 
a m. nemzeti múzeumi és boroszlói vá-
rosi könyvtárban őrzött kéziratokban ta-
lálható variansaira. Bölcsészettudori ér-
tekezés. Bpest, 1893. 

Goldis János (papi nevén József), 
görög kel. szert, püspökhelyettes, szül. 

40* 
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1836. febr. 25. Székudvaron Aradme-
gyében ; a gymnasiumot és a theologiát 
Aradon, a jogot Debreczenben és a phi-
lologiát a budapesti egyetemen végezte. 
1864-ben megyei aljegyzőnek, 1867-ben 
főjegyzőnek választatott meg. Több évig 
a rumén népművelődési egylet titkára, 
később második igazgatója volt. 1869-
ben Saguna András érsek-metropolita 
rábeszélésére a politikai pályát elhagyta 
s felvette a szerzetes-papi rendet és ez 
időtől fogva mint püspöki titkár, theolo-
giai tanár és előadó szentszéki ülnök 
működött 1873-ig. 0 hozta be az aradi 
papnevelő intézetbe s kezdte tanítani a 
kánon-jogot; a papnövendékek közre-
működésével szerkesztette a Sperantia 
cz. egyházi lapot 1871-től 1872. júliusig 
és saját felelősségére a Lumina cz. egy-
házi s iskolai lapot 1873. májustól 1874. 
márcziusig. Az 1883—84. iskolai év kez-
detén. Trefort Ágoston miniszter által az 
aradi kir. főgymnasiumhoz a rumén nyelv 
és irodalom rendes tanárává neveztetett 
ki. Egyházi állása szerint gör. kel. püs-
pöki protosyncel, az egyházi tanácsban 
állandó szentszéki ülnök és helyettes 
elnök, az arad-egyházmegyei zsinatnak 
és a rumén egyházi nemzeti congressusnak 
tagja. 1882-ben a román t. akadémiának 
lev. tagja lett, 1892 óta nagyváradi gör. 
kel. püspökhelyettes. — A rumén iro-
dalommal korán kezdett foglalkozni; 
már 1858-ban az aradi rumén ifjúság 
által kiadott Muguri cz. könyv szerkesz-
tésében vett részt; írt csaknem folyto-
nosan a rumén lapokba közérdekű czik-
keket és tudományos értekezéseket; 
Szemere Bertalannak a halálbüntetés 
ellen 1843. aug. 15. elmondott ország-
gyűlési beszédét ruménre fordította ; írt 
1867—69-ben a Bécsben megjelent Al-
binaba, Grachus névvel. Szórványosan 
megjelentek egyházi s alkalmi beszédei. 
— Munkái: 1 . A román nyelv latin-
sága. Arad, 1880. (Különnyomat az Al-
földből ; németül is megjelent). — 2. 

Plevnánál. (Grivicza bevétele). Drámo-
lette 1 felv. Sión György után ruménból 
ford. U. ott, 1883. — 3. Jehova. Carmen 
Sylva után ford. U. ott, 1884. — Magyar 
nyelvtant is adott ki rumén nyelven; a 
rumén papnevelő intézetek és gymna-
siumok használatára szónoklattant írt és 
Történeti vázlatot Románia közreműkö-
déséről az 1877—78. orosz-török hábo-
rúban. (Utóbbi a Nagyvárad 1893. kará-
csonyi mellékletében is megjelent). Car-
men Sylva munkáiból lefordította még 
a Puiu, Peles meséi-t sat. (az aradi Al-
földben 1883—84.). Rudolf trónörökösnek 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben cz. vállalatában közreműködött, 
úgy szintén a Kölcsey-egyesület megbí-
zásából Aradmegye és Arad város mono-
graphiájának szerkesztésében is. 

lakatos Ottó, Arad Története III. 54., 108., 
109., 111. 1. — Aradi Képes Naptár 1887. a r c z k . 
— Kiszlinrjstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 
Goldschmid Ignácz, orvosdoktor, po-

zsonyi származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medico-practica de colica 
in genere ejusque praecipuis speciebus. 
Vindobonae. 1822. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Goldschmidt Albert, orvosdoktor, po-
zsonyi származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de arsenico. Pestini, 
1832. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Goldschmied Lipót, bölcseleti doktor, 
szül. 1868-ban Losonczon Nógrádmegyé-
ben ; a budapesti egyetemen tanult sémi 
nyelveket és művészettörténetet. 1891-
ben bölcselet - doktori oklevelet nyert. 
Utóbbi időben Losonczi (l.u.ott) nevet vett 
föl és külföldön tartózkodik. — Czikkei 
a Természettudományi Közlönyben (1892. 
A csodás elem a képzőművészetben), a 
M. Zsidó Szemlében (1893. Morvaország 
zsidó községeiről.) — Munkája : A görög 
szobrászat fejlődése. Bpest, 1891. (Böl-
cseletdoktori értekezés.) 

Önéletrajzi adatok. 
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Goldstein Dávid, előolvasó az izraelita 
templomban Pesten. — Munkája: Eine 
Gedächtniss-Feier für den a m . . . in Gott 
entschlafenen. . . Rabbiner zu Pest-Ofen 
Low Schwab. Bei Gelegenheit der Ein-
weihung des ihm gesetzten Grabmals. 
Pest, 1858. 

Petrik Bibl iogr . 

Goldstein József, bölcseleti doktor, a 
pesti kereskedelmi kamara titkára. — Mun-
kája : Entwurf des ungarischen Handels 
gesetzbuches von Dr. Stephan Apathy. Zum 
eigenen Gebrauche übersetzt. Bpest. 1»73. 

Goldstein M.A. rabbi-helyettes Fiúmé-
ban. — Munkája: Gebet und Glaube. 
Ein Beitrag zur Erklärung des Gottes-
dienstes und dessen Gebräuche. Bpest, 
1890. 

Goldzieher Vilmos, orvosdoktor, egye-
temi magántanár és gyakorló szemorvos, 
Goldziher Ignáez unokabátyja, szül. 1849. 
jan. 1. Köpcsényben Mosonmegyében; a 
gymnasiumot Pozsonyban, Pesten és Bécs-
ben végezte; az orvosi tudományokat 
Bécsben és Heide! bergában hallgatta. Bécs-
ben főleg Brücke Ernő élettani s Stricker 
Salamon kór- és szövettani laboratóriumai-
ban dolgozott; Heidelbergába főleg azért 
ment, hogy Helmholtz Hermann nagy 
physiologusnál és Becker Ottó szemész-
tanár klinikáján képezhesse ki magát. 
1871 végén Bécsben orvosdoktor lett; 
1872-ben ismét Heidelbergába ment, hol 
Becker Ottónál mint tanársegéd két évig 
működött; azután Berlinbe és Prágába 
ment további kiképezése végett. 1874 
végén Budapesten mint gyakorló szem-
orvos telepedett le ; 1878-ban egyetemi 
magántanári képesítést szerzett és azóta 
folytonosan tanít. 1883-ban más magán-
tanárokkal együtt az általános poliklini-
kát alapította, melyben azóta gyakorlati 
tevékenységet fejt ki. 1885. okt. a vörös-
kereszt-egyesület igazgatósága az Erzsé-
betkórháznak szemész főorvosává nevezte 
ki. — Értekezései és Czikkei a követ-
kező folyóiratokban és gyűjteményes mun-

kákban jelentek meg: Pflüger's Archiv 
für Physiologie (1870. Zur Kenntniss des 
Elektrotonus), Centralblatt für med. Wis-
senschaften (1872. Zur Aetiologie der 
Netzhautablösung, 1875. Die Atrophie der 
Choroidea und ihre Beziehungen zu den 
ektatischen Processen des Augapfels), 
Graefe's Archiv f. Ophthalmologie (XIX. 
1873. Die Geschwülste des Sehnerven), 
Archiv f. exper. Pathologie (1874. Über 
Implantationen in die vordere Augen-
kammer), Pester med.-chir. Presse (1874. 
Über Pyramidalstaar,"Beiträge zur patho-
log. Anatomie des Auges és magyarúl 
a Szemészetben), a Graefe-Saemisch-féle 
Handbuch der Augenheilkundeban (1874. 
Anatomie der Linse, Arnold Gyula tanár-
ral együtt), Szemészet (1874. A látideg 
dagjai. Adatok a szem kórboneztanához, 
mindkettő a Pester med.-chirurg. Presse-
ben is, 1877. Adatok a pterygium boncz-
tanához, 1892. A balneologia szerepe a 
szemészetben), Centralblatt f. pract. Augen-
heilkunde (1877. Die Atrophie der Choro-
idea und die intraoeulare Drucksteige-
rung, 1878. Histologie des Pterygiums, 
1882. Lymphadenitis conjunctivae, 1883. 
Die Nerven der Suprachoroidea, 1884. 
Streptothrix Försteri, 1890. Einfachstes 
Verfahren gegen Ptosis, 1893. Tuberculöse 
Geschwulst in den Vierhügeln), Klinische 
Monatsblätt. für Augenheilkunde (1877. 
Zur patholog. Anatomie der Ciliarnerven, 

1879. Über eine von der Membrana limit, 
intern, ausgehende Geschwulstform), Or-
vosi Hetilap (1878. A glaueomatan mai 
állásáról, A sugáridegek kórboneztanához, 
1880. A szarucsap, 1886. A galvanocaus-
ticus kezelési módszer a szemészetben, 
1887. Elsődleges sarcoma a sugártestben, 
A szemháttér Hutchinson-féle elváltozá-
sáról, 1888. Bujakóros kötőhártyalobról, 
1892. A szemteke különös puhaságával 
járó phlyctenás szaruhártyalobok, 1893. 
A retinitis proliferans kórtanához, A köny-
elválasztás élettanához. Veleszületett ren-
detlen szemhéjmozgás), Archív of Oph-
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thalm. (1880. Ossifications in the eye), M. 
orvosok és természetvizsgálók Munkálatai 
(1879. A sympathicus szemgyuladás), Wie-
ner med. Wochenschrift (1881.Über Schuss-
verletzungen der Orbita, 1888. Über ange-
borenen Cataract und das Sehenlernen 
Blind geborener, Sogenanntes praecornea-
les Gefässnetz), Orvos-egyesületi előadás 
(1882. Choroiditis disseminata). Budapesti 
kir. orvos-egyesület Évkönyve (1884 Reti-
nitis syphil. plastica. 1885. A macula 
lutea eddig még nem ismert elváltozása), 
Eulenburg-féle Realencyclopädie f. d. ges. 
Heilkunde (1885. Die Anatomie des Auges 
és Perimetrie, 1894. Choroiditis, Cyclitis, 
die Brillenlehre), Természettud. Közlöny 
(1892. A balneotherapia a szemészetben), 
Revue génér d'Ophthalm. (1894. Un Symp-
tome jusqu'ici inconnu de la paralysie 
faciale compléte.) Több kisebb czikk és 
birálat a hazai s külföldi szaklapokban. 
— Munkái: 1. A szaruhártya szalag-
szerű elhomályosodásáról. Bpest, 1879. 
(Értekezések a természettudom, köréből 
IX. 17.) — 2. Die Therapie der Augen- ! 
krankheiten. Stuttgart, 1881. — 3. As 
idült ragályos szemgyuladások. A tra-
choma. Klinikai tanulmány. Bpest, 1888. 
(Németül Bécs. 1888.) — 4. Über die 
Anwendung des Atropins in der Augen-
heilkunde. U. ott, 1888. (Különnyomat a 
Pester Mediz. Chirurg. Presseből). — 5. 
Donders F. C. Bpest, 1889. (Emlékbeszéd 
a budapesti kir. orvos-egyesület közülé-
sén.) — 6. A szemészet kézikönyve. Kiadta 
tagjai számára a m. orvosi könyvkiadó-
társulat U. ott. 1891. (Orvosi kéziköny-
vek gyűjteménye III. Az első s eddig 
egyetlen magyar szemészi tankönyv,) 

Acta reg. scient. Univers. Hung. Buda-
pest inensis . Bpest, 1882. I. 36. 1. — M. Köny-
vészet 1890. — Budapesti kir. m. tudom.-egyetem 

tanárainak Munkássága 1886—91. Bpest, 1891. 
50. 1. és önéle t ra jz i adatok. 

Goldziher Ignácz. bölcseleti doktor, 
egyetemi cz. ny. r. tanár, a budapesti izrae-
lita hitközség titkára, a m. tud. akadémia 
rendes tagja, szül. 1850. jún. 22. Szé-

kesfejérvárt, hol atyja G. Adolf keres-
kedő volt. G. a székesfejérvári zircz-cisz-
tercziek főgymnasiumában öt osztályt 
végzett. Atyjával együtt 15 éves korában 
felköltözött Pestre, hol a gymnasium fel-
sőbb osztályait végezte s e közben be-
iratkozott rendkívüli hallgatónak az egye-
temre s Vámbérynek legbuzgóbb tanít-
ványa lett. ki őt a persa és török iro-
dalomba vezette be. Eötvös József báró 
közoktatásügyi miniszter állami ösztön-
díjat juttatott neki több éven át, hogy a 
külföldi egyetemeket látogathassa és ma-
gát a magy. tudományos egyetem taná-
rává képezze. Berlinben Rödiger tanár-
nál sémi nyelvtudományt hallgatott. Egy 
év múlva Lipcsébe költözött, hol Fleischer 
Henrik orientalistát két évig hallgatta s 
itt nyert bölcseletdoktori oklevelet. 1872— 
3-ban állami ösztöndíjjal Leidenben és 
Bécsben az ottani könyvtárak keleti kéz-
iratai alapján gyűjtött anyagot későbbi 
dolgozatai számára ; ugyancsak 1872-ben 
a budapesti egyetemen magántanárul 
habilitáltatott, mely minőségében ez ideig 
működik. 1873—4-ben állami ösztöndíj-
jal utazott Szyriában, Palaestinában és 
Egyptomban ; Kairóban több hónapon át 
az Azhar mecsetben az ottani sejkhek 
előadásait hallgatta. 1875-ben a buda-
pesti izr. hitközség titkárjának választotta 
meg; 1876. jún. 8. a magyar tudom, 
akadémia levelező s 1892. máj. 5. rendes 
tagjává választotta. A svéd király az 
orientálistáknak 1889-ben Stockholmban 
tartott nemzetközi congressusán szemé-
lyesen nyújtotta neki át a munkáiért neki 
odaítélt nagy aranyérmet; azonkívül a 
Wasa rend jelvényeiben részesíté ; (a con-
gressusról a P. Lloydnak küldött tudósí-
tásokat) ; birja ezenkívül a Medsidje ren-
det ; tagja a hollandi keleti társulatnak és 
több tudományos intézetnek, 1893 óta tisz-
teleti tagja az angol Royal Asiatic Society-
nak, 1894 óta a budapesti egyetemen cz. ny. 
rend. tanár. — Számos tudományos czikke 
a keleti műveltségről és irodalomról a kö-



1259 Goldziher 1262 

vetkező hazai s külföldi lapokban és folyó-
iratokban jelentek meg : Hazánk és a Kül-
föld (1866. törökből fordított két meséje), 
Akadémiai Értesítő (1868. Adalék a sémi 
gyöknyomozáshoz, 1869. Az álmok je-
lentősége a régi hébereknél, 1871. A 
hetes szám az araboknál, 1873. Nemze-
tiségi kérdés az araboknál), Protestáns 
Tudom. Szemle (1869. Mit nyerhetünk a 
beduin élet ismerete által az ó-testá-
mentom megértésére nézve? 1871. Nu-
meri XXIV., 1872. Az aegyptologia és a 
bibliai exegesis, 1872. A történettudo-
mány az arab irodalomban), Athenaeum 
(1873. Mahommed és az arab nemzeti 
hiúság, 1874. Egyyptom uj korszaka), 
Pesti Napló (1873. 281., 282. sz. Kirán-
dulás Heliopolis felé). M. Tanügy (1873. 
A héber tanulmányok főiskoláinkban, 
Tanügyi reformok Egyptomban, 1878— 
79. VII. Az összehasonlító vallástudo-
mány módszere), Földrajzi Közlemények 
(1875. Muhamedán utazókról, 1876. Ará-
bia régi geographiájáról), Nyelvtudo-
mányi Közlemények (XII. 1875—76. A 
mythos tudomány jelen állásáról és 
legközelebbi problémáiról, A nap és hold 
nevei a sémi nyelvekben, A sémi népek 
őshazájáról és vándorlásairól), Pester 
Lloyd (1872—75. tárczaczikkek). Zeit-
schrift der deutschen morgenländischen 
Gesellschaftban (1870 óta számos czikke 
és értekezése jelent meg, 1873-ban tudo-
mányos levelek Damaszkuszból, XXIV. 
1871. Zur Geschichte der Etymologie des 
NamensNűh, XXVI. Linguistisches aus der 
Literatur der mohamedanischen Mystik, 
XXVII. Ali ben Majmün al Magribi und 
sein Sittenspiegel des östlichen Islams, 
XXIX. 1876. Abu-1-Alá al Macarri als 
Freidenker, XXXI. Matth. VII. 4. in der 
muhamedanischen Literatur. XXXII. Über 
muhamedanische Polemik gegen Ahl-al-
Kitáb. XXXIII. Kairinér Strassen- und 
Jugendlieder, 1880. A talmud és midrás 
grammatikájáról, 1881. Zur Literatur-
geschichte des Chata-al-'ämma és kriti-

kai értekezés a vulgaris arab nyelv kö-
réből, 1882. XXXV. Kitäl al-imánát wal-
itikádát, 1883. XXXVI. Beiträge zur Erklä-
rung des Kitäb al Fihrist, 1885. XXXVIII. 
Zur Literatur des ichtiläf al-madähib, 
1887. Materialien zur Kenntniss der Al-
mohadenbewegung in Nordafrika és 
könyvism., 1888. XLI. Das Buch AI 
Chazari ed. Hirschfeld. krit. értek., 1889. 
XLII. Turäb und Hagar in zurechtwei-
senden Redensarten, 1890. Das Schiff 
der Wüste, Die Bekenntnissformeln der 
Almohaden, XLV. Die Ginnen der Dich-
ter. 1894. Über eine rituelle Formel der 
Muhammedaner; Hebräische Elemente 
in muhammedanischen Zauberformeln ; 
azonkívül az arab irodalomra vonatkozó 
levelek és egyéb könyvismertetések), Ebers 
által kiadott Aegypten in Bild und Wort 
(több czikk,különösen az aegyptomi mecse-
tek, szentek sírjai és főiskoláiról); Egye-
temes Philol. Közlöny (1877. George 
Smith, 1879. Ujabb mythologiai áramlatok, 
1880. Adalékok a keleti tanulmányok ma-
gyar bibliographiájához. 1881. A népetymo-
logia a keleti nyelvekben, 1883. A keleti 
tanulmányok történetéhez a XVII. szá-
zadban, 1884. Teleki Mihály és Leusden 
János utrechti tanár), Budapesti Szemle 
(1879. Muhammedán főiskolai élet, 1880. 
Az iszlám építészeti emlékei kapcsolat-
ban a muhamedán világnézlettel, 1881. 
Az összehasonlító vallástudomány jelen 
állásáról, Az összehasonlító mythologia 
fejlődése. 1882. A muhammedán közvé-
leményről, 1886. Legújabb felfedezések 
Arabiában, 1889. Mekkai utazások, 1891. 
Arabia régi történetéről, 1892. Az iszlám 
világi fejlődésének korszakai, 1894. Rainer 
főherczeg papyruszgyüjteménye), Zeit-
schrift d. deutschen Palaestina-Vereins 
(1878-79. II. Muhammedanische Tradi-
tionen über den Grabesort des Josua, 1894. 
XVII. Über das Patriarchengrab in Hebron), 
Grátz-féle Monatsschrift für die Geschichte 
des Judenthums (Breslau, 1870. Maimoni-
des' Gutachten über Musik. 1880. Über 
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jüdische Sitten und Gebräuche aus mu-
hammedaniscben Schriften); a Kobak 
Jeschurunjában (1872—73. VIII—IX. Mu-
hammedanische Polemik gegen den Tal-
mud), a Geiger-féle Jüdische Zeitschrift-
ban (Breslau, 1875. XI. Polemik der 
Drusen gegen den Pentateuch); a lon-
doni Academy (1880. júl. Exogamy and 
Polyandry among the Arabs, 1887. The 
voice of Memnon). Revue de l'histoire 
des religions (1880. Le culte des saints 
chez les Musulmans, 1886. Le sacrifice 
de la chevelure chez les Arabes. 1888. 
Le monothéisme dans la vie religieuse 
des musulmans, 1889. Influences chré-
tiennes dans la littérature religieuse de 
PIslam, 1890. Le rosaire dans PIslam, 
1891. Glanures paíennes dans PIslam, 
1892. Le dénombrement des sectes moha-
métanes. 1893. La notion de laSakína chez 
les Mohamétans és könyvismertetések), 
Zeitschrift für Völkerpsychologie (1880. 
Uber den Ursprung einiger metaphorischer 
Ausdrücke der arabischen Sprache, 1886. 
Über Geberden- und Zeichensprache bei 
den Arabern, 1888. Arabische Beiträge 
zur Volks-Etymologie), Nemzet (1883.289, 
296. sz. Az orientalisták VI. nemzetközi 
kongresszusáról), M. Nyelvőr (1884. Me-
cset-e vagy mosé ? 1885. Vendég, 1894. 
Dij, dija), Ausland (1884. 17. sz. Die Zah-
len im muhammedanischen Volksglauben), 
Revue des études juives (1884. Ren-
seignements de source musulmane sur 
la dignité de Resch-Galuta, 1894. Usages 
juifs d'aprés la littérature des Musul-
mans), M. Zsidó-Szemle (1884. A bibliai 
tudomány és a modern vallásos élet, 1886. 
Abulvalid, 1888. A zsidóság lényege és 
fejlődése ; 6 felolvasás), Oesterreichische 
Monatschrift für den Orient (1885. «Usamaa 
b. Munkid ed. Derenbourg.» «Aben Pa-
scualis Assila», 18tS7. Snouk-Hurgronje: 
Mekkanische Sprichwörter, 1889. Snouck 
Hurgronjes Mekkawerk. 1890. Die sym-
bolische Rose in den nordafrikanischen 
religiösen Orden), Literaturblatt für orien-

talische Philologie (1886. Kinship and 
marriage in early Arabia by Robertson-
Smith, 1887. H. Hirschfeld: Beiträge zur 
Erklärung des Koran), Zeitschrift für ver-
gleich. Rechtswissenschaft (1889. Muham-
medanisches Recht in Theorie und Wirk-
lichk.), az Orientalist-Kongressen, Upsala, 
1890. cz. gyűjtemény (Fren orientalist-kon-
gressen i Stockholm, az orientalisták VIII. 
nemzetközi kongressusa alkalmával köz-
zétett czikksorozat svéd fordítása), Glo-
bus (1891. Über Tagewählerei, dies aegyp-
tiaci. bei den Muhammedanern, 1893. 
LXIII. Die Fiktion der Blutsverwandschaft 
bei orientalischen Völkern, LXIV. Der ara-
bische Held Antar in der geographischen 
Nomenclatur, 1894. Die Handwerke bei 
den Arabern), Hunfalvy-Album (1891. 
A költő a régi arabok fölfogásában), Wie-
ner Zeitschrift für die Kunde des Mor-
genlandes (1887. Das Princip des Istishäb 
in der mohammedanischen Gesetzwissen-
schaft, 1888. Altarabische Wiegen- und 
Schlummerlieder, 1889. Das arabische 
Original von Maimunis Sefer hammiz-
zwoth, 1891. Ali Mubárak's chitat gadida 
(arabul is az Al-Azhar czímü kairói folyó-
iratban) és még egyéb könyvbirá'iatok, 
1892. Der Chatib bei den alten Arabern), 
Archaeologiai Értesítő (1892. A sinai fél-
sziget régiségeiről), Akadémiai Értesítő 
(1892. Jelentés az orientalisták IX. nem-
zetközi kongressusáról), Ethnographia 
(III. 1893. Az összehasonlító vallástudo-
mány ethnographiai kapcsolatai), Zeit-
schrift für Assyrologie (VII. 1893. Hyper-
bolische Typen im Arabischen), Zeitschrift 
für Alttestamentl. Wissenschaft (1893. 
Über Bibelcitate in der muhammedani-
schen Literatur). Byzantinische Zeitschrift 
(II. 1893. Savvas Pacha, Etüde sur la 
théorie du droit musulman cz. munká-
járól bírálati értekezés). Ezeken kívül 
adalékok a gothai könyvtár arab kéz-
iratainak ismertetéséhez (e gyűjtemény 
katalógusának befejező kötetében 1891); 

| a Brockhaus-féle Conversations-Lexikon 
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14. kiadása számára : az iszlámra, en-
nek intézményeire, történetére, úgymint 
az arab művelődés- és irodalomtörténetre 
tartozó összes czikkek; a Pallas Nagy 
Lexikonában az izlámra, mohamedán tör-
ténetre és az arab irodalomra vonatkozó 
czikkeket ő írja. — Munkái: 1. Studien 
über Tanchúm Jerüschalmi. Leipzig, 1870. 
— 2. Beiträge zur Geschichte der Sprach-
gelehrsamkeit bei den Arabern. Wien, 1871 
—73. Három füzet. (A bécsi akadémia 
értekezései között). — 3. A héber nyelv 
elemi tankönyve. Ballagi Mórtól. Máso-
dik átdolg. kiadását eszközölte. Pest, 1872. 
— 4. Zur Charakteristik Geläl al-Din 
al-Sujütis und seiner literarischen Thä-
tigkeit. Wien, 1872. (Bécsi akad.) — 5. 
A nemzetiségi kérdés az araboknál. 
Bpest, 1873. (Értek, a nyelv- és széptud. 
kör. III. 8.) — 6. Jelentés a m. t. aka-
démia számára keletről hozott könyvek-
ről, tekintettel a nyomdai viszonyokra 
keleten. U. ott, 1874. (Értek, a ny. és 
sz. kör. IV. 5.) — 7. Beiträge zur Lite-
raturgeschichte der Shia und der sunni-
tischen Polemik. Wien, 1874. — 8. Der 
Mythos bei den Hebräern und seine 
geschichtliche Entwicklung. Untersuchun-
gen zur Mythologie und Religionswis-
senschaft. Leipzig, 1876. (Ism. Bud. 
Szemle XVI. 1878. Heinrich G. An-
golúl: Bussell Martineau által ford. és a 
szerző által bővítve. London, 1877.) — 
9. A nyelvtudomány történetéről az 
araboknál. Irodalomtörténeti kísérlet. 
Bpest, 1878. (Különnyomat a Nyelvtud. 
Közleményekből). — 10. A spanyolor-
szági arabok helye az iszlám fejlődé-
sében, összehasonlítva a keleti arabokéval. 
Budapest, 1877. (Székfoglaló. Értek, a 
ny. és sz. kör. VI. 4.) — 11. A magyar 
nemzeti múzeum arab, persa és tö-
rök kéziratainak ismertetése- U. ott, 
1880. (Különny. a Magyar Könyv-Szem-
léből). — 12. Az iszlám. Tanulmá-
nyok a muhamedán vallás története 
köréből. Bpest, 1881. — 13. A muham-

medán jogtudomány eredetéről. U. ott, 
1884. (Értek, a ny. és sz. kör. XI. 9 ) 
— 14. Die Záhiriten, ihr Lehrsystem 
und ihre Geschichte. Beitrag zur Ge-
schichte der muhamedanischen Theologie. 
Leipzig, 1884. — 15. Le eulte des ange-
tres et le culte des morts chez les Ara-
bes. Paris, 1885. — 16. Palaestina is-
meretének haladása az utolsó három 
évtizedben. U. ott, 1885. (Értek, a ny. és sz. 
kör. XIII. 3.) — 17. Mohammedanische 
Studien. Halle. 1889—90. Két kötet. (Ism. 
Liter. Centralblatt). — 18. Emlékbeszéd 
Fleischer Leberecht Henrik felett. U. ott, 
1889. (Emlékbeszédek V. 4. sz.) — 19. Der 
Diwán des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. 
Leipzig, 1893. (Különny. a Zeitschr. der 
d. morgenl. Ges. XLVI. és XLVII. k.) 
— 20. Sälihb. Abd al-Kuddüs und das 
Zindikthum während der Regierung des 
Chalifen Al-Mahdi. London, 1893. (Kü-
lönny. az orientalisták 9. nemzetközi 
congressusának aktáiból). — 21. A po-
gány arabok költészetének hagyomá-
nya. U. ott. 1893. (Székfoglaló. Érteke-
zés a ny. és szépt. kör. XVI. 2. sz.) — 
22. Benan mint orientalista. Bpest, 
1894. (Emlékbeszédek VIII. 2.) 

Acta reg. scient. Universitatis Ung. Bu-
dapestinensis 1875. 43 , 1876. 45., 1877. 42... 
1878. 35., 1879. 31., 1880. 45., 1881. 47., 1885. 
58. ] . — Hazánk és a Külföld 1866. 21. SZ. — 
Hl. Tud. Akadémiai Almanach 1878. 299. , 1880. 
188., 1881. 183., 1884. 228., 1885. 213., 1886. 
224., 1887. 236., 1888. 235., 1889. 246., 1890. 240., 
1891. 133., 1892. 131., 1893. 148., 1894. 153. 1. — 
M. Könyvészet 1880—81., 1884—85., 1889., 1893. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — A budapesti kir. m. 
tudományegyetem tanárainak irodalmi munkás-
sága 1886—1891. Bpest. — Egyenlőség 1890. 
43., 44. sz. (dr. Feleki Sándor). — Brockhaus, 
Konversations-Lexikon. 14. kiadás. — Hleyer, 
Konversations-Lexikon. 5. kiadás. — De Gu-
bematis, Dictionnaire International des Écri-
vains du Jour . Florence, 1890. II. 1077. 1. 

Golenich Károly, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1851. jan. 27. Sárospatakon Zem-
plénmegyében, hol atyja a hg. Bretzen-
heim-féle uradalom pénztárosa volt. (A 
család egyik tagja a XVII. század köze-
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pén költözött hazánkba, ki később a törö-
kök ellen viselt hadjáratban magát ki-
tüntetvén magyar nemességet nyert). G. 
a gymnasium négy osztályát szülőhelyén 
a felső négyet a kassai főgymnasiumban 
végezte. Atyja óhajtásának eleget teendő 
két évig a budapesti egyetemen orvos-
tudományokat hallgatott; de a hajlamai-
nak inkább megfelelő bölcseleti tanfo-
lyamra lépett át, melyet 1873-ban be-
fejezett, mire azon év márczius 15. a 
jászberényi főgvmnasiumhoz a magyar 
nyelv- és irodalom helyettes tanárának 
választották meg. Elnöke lett a korcsolya-
egyesületnek. felébreszté a dalegyesületet; 
azután felolvasó estélyek, műkedvelői 
szini előadások és egyéb társas összejöve-
telek kezdeményezésével és rendezésével 
nem csekély összeget juttatott jótékony 
czélokra; tevékeny részt vett a nőegye-
sület szervezésében, melynek 1889 febr. 
5. történt haláláig titkára volt. — Mint 
8. osztálybeli tanuló irt a Hazánk és a 
Külföldbe (1870. Häuser Gáspár); 1873. 
januárban a Közrendészeti Lapoknak társ-
szerkesztője volt és rendes munkatársa 
több vidéki lapnak ; de tanulmányainak 
befejezése végett a fővárosba tért és a 
szerkesztést elhagyta; apróbb bölcseleti 
czikkei: A szenvedélyek elmélete, A szen-
vedélyek hatalma, A lelki élet iránya, 
folyóiratokban, szépirodalmi dolgozatai 
és költeményei jobbára lapjában jelen-
tek meg. Programmértekezései a jász-
berényi r. kath. gymnasium Értesítőjében 
(1876. Philosophiai reflexiók, 1877. Az 
ismeretekről.) — Munkája : Pártjaink és 
a közérdek. Pest, 1873. — Szerkesztette 
a Jászkunságot 1874 márcz. 21-től 1877. 
végéig és a Temesi Lapokat (dr. Kakujay-
val), 1880. nov. 7. alapította és szerkesz-
tette haláláig a Jászberény és Vidékét. 

Jászberény és Vidéke 1889. 4 . s z . — Jász-
berényi kath. fögymnasium Értesítője 1889. és 
gyászjelentés. 

Golessény Pantaleo. Ferencz-rendi 
tartomány-főnök, szül. 1786. márcz. 16. 

Assa-Kürthön Nyitramegyében; 1802-ben 
lépett a rendbe s 1809. ápr. 2. Nagy-
szombatban miséspappá szenteltetett föl; 
theologiai tanulmányainak végeztével, 
előbb bölcseleti, majd theologiai lector, 
több rendház főnöke s titkár lett, mire 
1830-ban provinciálissá választatott, 1839-
ben másodszor és 1848-ban harmadíz-
ben, végre 1857-ben negyedszer is. 1847-
ben ex-deíinitor generálissá választatván 
meg, 1856-ban Romába hivatott, hol az 
egész káptalan congregatiójában a bold. 
szűz szeplőtelen fogantatásáról tartott be-
szédet. 1859-ben a Ferencz József-lovag-
rendet nyerte. Meghalt 1863. ápr. 23. 
Nagyszombatban. A m. tudom, akadémiá-
nak 1851-ben három magyar codexet 
ajándékozott, melyek addig az érsekúj-
vári Ferencz-rendi szerzetesek kolostorá-
ban őriztettek. (Közzé tette Volf György 
a Nyelvemléktár IX. és X. köt. Érsek-
újvári Codex cz. Bpest, 1888.) — Czikke 
a Fasciculi Eccless. Litterarii-ben (1841. 
II. S. Francisci Seraphici responsum.) — 
Munkája: Sermo de Immaculata con-
ceptione Beatissimae Virginis Deiparae, 
ad P. T. Patres Vocales pro generali 
capitulo totius ordinis minorum S. P. N. 
Francisci. Romae in Convictu B. M. V. 
de Ara Coeli. sub augustis auspiciis sanct. 
dni nostri Pii divina prov. Papae IX. 
congregatos. habitus ibidem.. .Die 5. Maii 
Anno Dei 1856. Posonii. — Kézirata : The-
ologia morális (4r. 193 lap a rend buda-
pesti könyvtárában.) 

Uj JV. Múzeum, 1851. I . 404. — Farkas Sera-
phinus, Scriptores 132. 1. — Petrik Bibliogr. 

Golgovich György, bölcseleti doktor, 
turóczmegyei származású volt és a gráczi 
egyetemen nyert bölcseleti baccalaurea-
tust, midőn a következő munkát adta k i : 
Succesio genealogica imperatorum et re-
gum Europae. Graeci, 1729. 

Göll János, polgár-iskolai tanár, szül. 
1841. jún. 25. Báttaszéken Tolnamegyé-
ben, hol atyja kisbirtokos és borkereskedő 
volt; elemi iskoláit szülőhelyén végezvén, 
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1853—55-ben a tanításban segédkezett; 
1855—58. Bozsókon Eltér Ferenczet, a ké-
sőbbi zenészt oktatta a zongora-, orgona- és 
hegedűjátékban és előkészítette a tanító-
képző tanfolyamra. 1858—60-ig Pesten el-
végezte a tanítóképző intézetet; közben 
siketnéma tanítói tanfolyamot hallgatott és 
ennek oklevelét 1860. márcz. elnyerte. 1860. 
máj. 1. a főváros szolgálatába lépett; a ta-
nítói pálya azonban szellemi vágyait ki 
nem elégítette, azért 1862-ben a nemzeti 
zenedében Thern, Feigler és Zapf vezetése 
alatt oklevelet szerzett. 1863—64-ben az 
első tornatanítói tanfolyamon vett részt 
és nyert oklevelet. Már 1867. okt. a fönt 
említett képzőhöz mint zenetanár meg-
hivatott és ott működött 9 évig. 1872-től 
a fővárosi VI. ker. polgári iskola zene-
tanára, hol ideiglenesen a német nyelv 
tanítása is reá bízatott. 1873-ban az ének-
ből s 1874-ben a polgári iskolára a ma-
gyar és német nyelvből szerzett képesí-
tést ; azóta a német nyelv rendes tanára ; 
ez állásában az 1884. kiegészítésül szer-
vezett kereskedelmi iskolánál is megma-
radt. 1883—86. a zenetanárok orsz. egy-
letének alelnöke, 1889. az orsz. m. dalár-
egyesületnek és 1890. a magyarországi 
zeneművészek segélyegyesületének pénz-
tárnokává választották meg. 1892-ben a 
Budapesten tartott országos dalünnepély 
alkalmából kiirt Király-hymnus pályáza-
ton 183 pályázó közül G. műve nyerte 
a legtöbb szavazatot. — A Bárány lgnácz 
által 1864—67-ben szerkesztett Iskola-
Barátban a zenemellékleteket, iskolai dalo-
kat szerkesztette s paedagogiai czikkeket 
ir t ; a Rill József Ungarischer Schulbote-
jában az énektanításra vonatkozó mű-
veket ismertetett és néhány czikket i r t ; 
az esseni Sängerwarte s az arnsbergi 
Blätter zur Verbreitung der Gesangsme-
thode etc. rendes munkatársa; Tolnai 
G. J. név alatt több műve jelent meg 
az Orpheus cz. zene folyóiratban ; czikke 
a Polgári iskolában (1883. Miért nincsen 
az ének tanításának oly eredménye is-

koláinkban mint a többi tantárgyaknak ?), 
M. Paedagogiai Szemlében (1884. Gyulai 
Béla életrajza). A Független Polgárnak is 
rendes munkatársa volt; a Néptanítók 
Lapjában, Újpest és vidékében és a Zene-
lapban szintén jelentek meg czikkei. — 
Munkái: 1. Kis dalnok. Énektani gya-
korló és dalkönyv. Népiskolák számára. 
Pest, 1873. — 2. Polyhymnia. Bpest, 
1874. — 3. Énektan. Bpest. 1874. (Első 
magyar énektan; mindkét munka, négy-
négy füzet, 13. kiadása u. ott, 1894.) — 
4. Magyar nemzeti lant. 1876. (200 férfi-
négyes népdal.) — 5. Uj énektanítdsi 
rendszer. Stahl F. T. után. U. ott, 1884. 
— 6. Zenészeti műszótár. U. ott, 1885. 
— Szerkesztette 1874—75-ben a Táncz 
cz. zeneműfolyóiratot, mely 1876. jan. 1. 
Orpheus cz. vett fel; 1886-ban az Apollo 
cz. zenemű folyóiratot, félévig ; ez meg-
szűnt, de a melléklete ugyanazon czím 
alatt (férfi-kargyűjtemény) ma is fenn 
áll. — Álneve: Tolnai G. J. az Orpheus-
ban (1874—78.) 

Horváth lgnácz Könyvészete 1882., 1884., 
1886. — M. Könyvészet 1888., 1890., 1892. — 
Zenelap 1892. 15. SZ. a r c z k . — Ország-Világ 
1894. 3. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 

Gollner Bálint, károlyvárosi keres-
kedő. — Munkája : Ad excelsos proceres 
et inclytos status et ordines. Humillima 
opinio de errigenda caes. reg. privilegiata 
productomercantili societate secundo Da-
nubio per mare Mediteraneum ad regiones 
exteras ineunda. Posonii. 

Petrik B ib l iog r . 

Golubics Zozim, kapuczinus-rendi szer-
zetes, likvándi sopronmegyei szárma-
zású, hitoktató volt a múlt század végén 
a pécsi gymnasiumban. Meghalt 1803. 
máj. 31. Mórott Fejérmegyében 80. évé-
ben. — Toldy F., M. Nemzeti írod. Tör-
ténetében megemlékezik róla, ki 1794— 
97-ben az egyházi szónoklat terén a 
magyar nyelvvel élt. 

Brüsztle R e c e n s i o I . 109. 1. 
Gombás János, kath. plébános Nagy-

Szőllősön Veszprémmegyében. — Chap-



1271 Gombási—Gombos 1272 

tal, A boroknak termesztésekről.. .Ford. 
Fábián József. Veszprém. 1805. cz. mun-
kához Toldalékot irt Nagy-Somlyó he-
gyéről és boráról. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gombási István (marosvásárhelyi), ev. 
ref. prédikátor: a mult század végén 
Erdély különböző helyein hivatalosko-
dott, kitűnő miveltségű és jeles prédi-
káczióiró volt; a harasztkereki egyház 
jegyzőkönyvébe ő maga s hivatali utó-
dai röviden jegyeztek föl néhány sort 
életéről. E szerint Marosvásárhelyen vé-
gezte tanulmányait, 1766-ban Bere-Ke-
reszturra vitték lelkésznek; itten egy 
évet töltött, azután a marburgi és frank-
furti egyetemeket kereste föl. Haza jő-
vén. bizonytalan helyen lelkészkedett. 
1769-ben Székelykeresztúron, 1773-ban 
Haranglábra s egy év múlva Tordára, 
majd Nagy-Sajóra s ismét Tordára köl-
tözött, hol mint tanító is működött 1777-ig, 
midőn Benedekre s innen Mező-Mada-
rasra tétetett á t ; végűi 1786 (?) után 
Harasztkerekre jutott és itt nyoma vész. ! 
. . . A franczia s német nyelvet értvén, 
ezek irodalmát használta fel. — Mun-
kái : 1. Mind a jókat mind a gono-
szokat az Istentől vett Jób. Báró Ke-
mény Miklós.. .koporsóba való tétel al-
kalmatosságával vigasztalást kívánt nyúj-
tani a nagy-sajói gyászpalotán 1775. 
Szent-György hava 23. Kolozsvár, 1778. 
(Emlékezet köveiből épült tisztesség tem-
ploma cz. gvászbeszéd-gyűjteményben). 

— 2. Egynéhány válogatott, és szüksé-
gesebb matériákra váló prédikácziók. 
Melyeket franczia és német nyelvekből 
magyarra fordított és holmi jegyzegeté-
sekkel megbővítve közönségessé tett . . . 
U. ott, 1779. — 3. Harmincz-négy pré-
dikácziók, melyeket nagyobbára franczia 
és német nyelvekből tolmácsolt, és szük-
séges jegyzésekkel kivilágosítván, világ 
eleibe bocsátott. U.ott. 1784. Két darab. 
— 4. A papi szent hivatal gyakorlásá-
ról való traktának első és második da-

rabja, mely tanít a prédikállásról, és az 
ifjak tanításokról. írattatott franczia nyel-
ven Osterwald Frid. János által. Mostan 
pedig magyarra fordíttatott s holmi je-
gyekkel és szükséges toldalékokkal meg-
bővítve . . . U. ott, 1784. Két darab. — 
Mező-Madarasról 1785-ben Arankához irt 
néhány levelét és költeményét közli a 
Figyelő (X. 1881. 96—109. 1.) 

M. Hírmondó 1784. 55. SZ. — Sándor István, 
M. Könyvesház 260. 1. — Dnníelik, M. í rók 
I I . 94. — Budapesti Szemle V I . 1859. 18. — 
Tóth Mihály, Egyházi Szónoklattan. Debre-
czen, 1878. 255. 1. — Uj M. Athenás 151. 1.— 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1887. 46—49. SZ. 
(Szentkuty). — Petrik Bibliogr. 

Gombássy Imre, magánhivatalnok, 
szül. 1855. júl. 17. Pesten ; iskoláit Váczon 
és Pesten a kegyesrendiek gymnasiumá-
ban járta. 1868-ban a könyvárusi pályára 
lépett és több évig elnöke volt a könyv-
árusifjak egyletének. 1885 óta a Ganz-
féle részvénytársaság hivatalnoka. — 
Munkája: Biráló jelentés a budapesti 
könyvkereskedő segédek «Csak szorosan» 
egyletének 1887. pályázatáról. A biráló 
bizottság megbízásából. Budapest, 1887. 
(Ranschburg Viktor, A könyvárus mű-
veltsége cz. munkájáról). 

Hí. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok. 

Gombkötő György. — Kézirati mun-
kája : História universalis veteris testa-
menti. Végén: Finivit S.-Patakini G. 
Gombkötő Anno 1771. Die 3. Julii. (4-rét 
139 lap a m. n. múzeumi kézirattárban). 

Gombos Dániel, orvosdoktor, szül. 
1774. nov. 7. Ártándon (Biharm.), hol 
atyja G. István ev. ref. lelkész volt; 
tanult a szoboszlói iskolában és onnét 
1790. ápr. 20. lépett a debreczeni kollé-
gium felsőbb osztályába; 1800-ban fő-
iskolai senior volt; később Biharmegye 
második rendes főorvosa lett. Meghalt . . . 
— Munkái: 1. Carmina onomastica, 
quae dno Francisco Schraud gratula-
bundus offert . . . Pestini, ad diem 4. 
octobris 1804. Hely n. — 2. Polgári 
élethez való lexicon. melyben főként, a 
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Magyarország s az erdélyi nagy fejede-
lemség geographiájára, statisticájára, nem-
zetségi leirására, s magános törvény-
tudományára ; mellesleg, a körülöttünk 
levő három birodalom, s hazánkhoz leg-
inkább hasonlító egybeszerkesztetésű 
Nagy-Britannia régibb és újabb állapot-
jára, keresztyén egyház történeteire, phi-
losophia viszontagságaira, egésség fenn-
tartás mesterségére, tapasztalati physi-j 
cára, alkalmaztatott mathesisre, hadi 
tudományra, vitézi rendek, ősi czímerek 
s közép időbeli, kivált nemzetünket illető 
levelek ismeretire, szép s hasznos mes-
terségekre, tengeri hajókázásra, nagy-
szerű kereskedésre s okos társalkodásra: 
egy szóval, a polgári élet közelebbi, tá-
volabbi válogatott tudományira abc rendbe 
szedve magyarázva találtatnak. 1. darab. 
Aba-Blatnik. Debreczen, 1837. (Az aján-
lás nagy-sombori Sombory Imréhez, ki-
nek valószínűleg nevelője volt, Székely-
hidon kelt 1836. jun. 10. 3000 példány-
ban nyomatott. Több nem jelent meg 
belőle ; a munka többi hét kötete kéz-
iratban van). 

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 
Névaora 1840-re 25. 1. — Petrik Bibliogr. és 
Bakóczi János szives közlése. 

Gombos Imre (gombosfalvi), jogi dok-
tor, cs. kir. kamarás, udvari tanácsos, 
Hevesmegye főispáni helyettese s a m. 
tudom, akadémia tiszt, tagja, szül. 1791. 
júl. 6. Sajó-Ládon Borsodmegyében köz-
nemes szülőktől; atyja G. Ferencz me-
gyei táblabíró volt. Iskoláit Kassán vé-
gezte s 1810-ben a pesti egyetemen jogi 
doktori oklevelet nyert s részint az eper-
jesi kerületi tábla, részint a kir. tábla 
mellett jurátuskodott. 1812-ben Borsod-
megye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevez-
tetett ki, majd a kir. udvari cancellária, 
utóbb a köz-udvari kamara mellett fo-
galmazó gyakornokká, 1816-ban ugyan-
itt udvari fogalmazóvá, 1817-ben a ma-
gyar udvari kamaránál titkárrá s mint 
ilyen ez évben ifj. gr. Zichy Károly mel-

lett a közinség ügyében Tót- és Horvát-
országba küldött udvari biztosságnak s 
újra 1823-ban az akkori kamaraelnök 
gr. Majláth József mellett, a Száván túli 
részek és a magyar tengermellék vissza-
kapcsolására kirendelt királyi biztosság-
nak tollvivője volt; ugyanekkor fiumei 
tiszteletbeli patricziustanácsos, 1826. 
szept. magyar udvari kamarai tanácsos, 
1830. a pesti törvénykar tagja, 1835. cs. 
kir. kamarás, szept. 14. a m. tudom, 
akadémia tiszt, tagja, 1837. udvari ta-
nácsos és a m. kir. udvari kanczelláriá-
nál referendarius, okt. 9. Heves-Szolnok 
főispáni helytartója, mely hivatalátó1 

azonban 1839 végén saját kérelmére fel-
mentetett. A m. tud. akadémia kisgyű-
léseiben nem ritkán elnökölt és a Nagy 
Szótár előkészületeiben is részt vett 
Meghalt 1840. jan. 12. Bécsben. — G. 
korán kezdett írni s úgy látszik kizáróan 
drámákat. Első kísérlete Lilla cz. 3 felv. 
vígjáték volt, de a melynek közel fele 
hiányzik kéziratai közt; ezután követ-
keztek : Bavariai Albert, szomorújáték 4 
felv. (1812); A testvérek, vígj. 1 felv.; 
A szekrény és rózsabokor, vígj. 1 felv. 
befejezve 1815. júl. ; Az esküvés, szo-
morújáték öt felv., befejezve 1816. nov. 
és szintén egykorúlag az Elek és Poly-
xena, polgári szomorújáték öt felv.; for-
dította Dunkelnek Éjfél után cz. szín-
művét. — Munkái: 1. Adsertiones ex 
universa jurisprudentia et scientiis poli-
ticis quas in reg. universitate Pestiensi 
publicae eruditorum disquisitioni sub-
sternit anno 1810. Pestini. — 2. As 
esküvés, szomorújáték öt felvonásban. 
Kiadta barátja Dömötör Miklós. Pest, 
1817. (A szerző nevének csak első be-
tűivel megjelölve. Ism. Tudom. Gyűjt. 
1817. VI. Olcsó Könyvtár 134. Bpest, 
1881. a szerző életrajzával Gyulai Pál-
tól. Előadta 1819. márcz. 19. Rozsnyón 
nagy hatással a műkedvelői ifjúság, Jó-
zsef nádor nevenapján, az épülő félben 
levő evang. gymnasium javára; ugyan-
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ezen év ápr. 15. Székes-Fejérvárt is ada-
tott ; a székesfejérvári társaság Pestre 
jővén, azon év ápr. 15. Budán és jún. 
14. Pesten adták elő. Lendvay, kinek 
kedvencz szerepe volt Caesar, abban 
lépett föl ott először Budán 1833. aug. 
10.; Debreczenben is előadták 1831. 
márcz. 12., azután Kassán 1837. márcz. 
2. és 1838. nov. 20.; többször került 
még színre úgy a fővárosban, mint a 
vidéken, czímét azonban (1837) Szent a 
törvény és Szent az esküvés-re változ-
tatták ; 1881. aug. 13. a budapesti nem-
zeti színházban ismét fölelevenítették). 
— 3. Beszédek... Heves- és Külső-Szol-
nok vármegye főispán-helytartói tiszte-
letére 1837. Mindszent hava 9. tartott 
beiktatása alkalmával elmondott beszé-
dek és ezekre adott feleletei. Eger, 1837. 
— Többi színművei máig is kiadatlanok 
és váljon azok előadattak-e a vidéki 
színpadon, nincsen tudomásom. — Kéz-
iratai a bécsi udvari könyvtárban : Index 
legum hungaricarum ordine alphabetico 
digestus; Formuláé privilegiorum Hun-
gáriám spectantes collectae a. 1829.; 
Elenchus literalium instrumentorum pu-
blicum Hungarici regni statum quoquo 
modo tangentium exactis camerali-archi-
valibus in sequelam Decreti Cameralis 
d. d. 26. Junii 1833 no. 20418. confectus 
et exhibitus in usum Camerae regiae 
aulicae Hungaricae; Index (secundum 
ordinem alphabeticum dispositus) col-
lectionis normalium Camerae Regiae 
Hungaricae. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1 8 1 9 . 1 . 3 0 . , 49 . , 1826. 
I I . 25., 1837. I . 23. 8Z. — Wiener alig. Thea-
terzeitung 1819. 25. SZ. — .V. Theatromi Zseb-
könyvecske. S z é k e s f e h é r v á r , 1820. 21., 23. 1. 
— Honművész 1833. 39. , 99. s z . , 1837. 22. s z . 
— Nemzeti TJjság 1840. 6. s z . — ill. Tudós Tár-
saság Névkönyve 1841. I I . 75. é s Évkönyve V . 
222. 1. — Ferenczy és Danielik, Magyar írók 
I . 158. — Ujabbkori Ismeretek Tára I V . 9. — 
Pesty Frigyes, Világtörténelem Napjai. Pest, 
1870. II. 23. 1. (Szül. helyét Szendrö-Laádra 
teszi). — Egyetemes HI. Encyclopaedia VIII. 
742. — Benkö, M. Színvilág. Bpest, 1873. 

54. 1. — Vasárnapi Újság 1881. 35. SZ. ( G y u l a i 
P á l ) . — Pesti Napló 1881. 220. SZ. ( P u l s z k y 
K.) — M. Könyv-Szemle 1884. 294—297. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Beöthy Zsolt, M . N e m z e t i 
Irodalom Tört. Ism. II. 32. 1. és az egy-
korú színlapok. 
Gombos József, a pozsonyi ág. ev. 

lyceum növendéke, G. Mihály pozsonyi 
tanácsos, később polgármester és ev. 
egyházi felügyelő fia. — Kézirati mun-
kája : Diarium lectionum publicarum 
(1768. jún. 13. — 1773 nov. 30. az 
egyes tantárgyakból végzett pensumokat 
feljegyezte napról napra ; későbben fel-
vette magánóráit is, sőt egyéb figyelemre 
méltó városa- vagy családjabeli esemé-
nyekről és még az időjárásról is meg-
emlékezik. Végén: 1773. dec. 1. Dies 
Mercurii. Ob paucitatem chartae hoc cum 
mense nóvum librum scribere inchoavi. 
De ez már nem került a pozsonyi ág. 
ev. lyceum könyvtárába, hol kézirata 
őriztetik). 

Harmath Károly, Pozsonyi evang. lyceumi 
könyvtár régi nyomtatványainak és kézirat-
gyűjteményének ismertetése. Pozsony, 1879. 
23. 1. 
Gombos Mihály, pozsonyi polgármes-

ter. szül. 1714-ben Kassán, hol a gym-
nasiumot végezte, mire Pozsonyban tör-
ténelmet és jogot hallgatott; később 
ugyanott városi tanácsos, polgármester, 
az ág. ev. egyház és iskolák felügyelője 
lett. 1764. júl. 3. mint polgármester a 
Pozsonyba bevonuló Mária Terézia király-
nőt beszéddel fogadta s a város kulcsait 
nyújtotta á t ; 1766. ápr. 24. városbirá-
jának választották meg; később ismét 
polgármester lett. — Munkái: 1. Oratio 
qua d. comes Nicolaus Pálffy ab Erdőd, 
dum vicaria potestate regia, dnum co-
mitem Leopoldum Pálffy . . . comitatus 
Posoniensis perpetuum comitem. . .lectae 
ex nobilitate hungaraturmae praetorianae 
praefectum constituturus, in civitatem 
Posoniensem die 27. Septembris 1760. 
advenisset in ingressu portae Danubialis, 
nomine senatus populique Posoniensis 
obsequium suum testantis, salutatus fűit. 
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Posonii. — 2. Rede, welche bei Gele-
genheit des den 13. April 1766 gehal-
tenen feierlichen Einzugs in die kön. 
freie Krönungsstadt Pressburg Ihrer Ho-
heiten der Erzherzogin von Oesterreich, 
Maria Christina, wie auch Höchst Dero 
Gemahls des Fürsten Albert August ge-
halten worden. U. ott. — Több kézirata 
maradt, melyek történelmi és jogtudo-
mányi tárgyúak. 

Pressburger Zeitung 1764. 20. SZ., 1766. 35. 

SZ. — Horányi M e m o r i a I I . 32. — Oesterr. 
National-Encyclopaedie I I . 274. — Petrik B i -
bliogr. 

Gombossy András, kir. táblai ügy-
véd. — Kézirati munkája : Juridica, sub 
decursu terminorum juris incl. tabulae 
regiae collecta. A. 1727. (1. Stylus co-
mitatensis. 2. De processu causarum in 
sedibusdominialibus praesentibusjudlium 
et jurassori vertentibus. 3. De processi-
bus coram vice vertentibus. 4. Stylus 
plenipotentialium et procuratoriorum. 
4-rét 192 lap a m. n. múzeum kézirat-
tárában). 

Gond Ignács, kath. plébános, szül. 
1841. júl. 31. Rovnyén Trencsénmegyé-
ben ; az elemi iskolákat Neutitscheinban 
(Morvaország) végezte, hol a német nyel-
vet sajátította el; a gymnasiumot Nagy-
szombatban járta. 1865-ben a nyitra-
egyházmegyei papok közé vétetett föl és 
a theologiát, mint a központi papnevelő 
növendéke az egyetemen hallgatta. 1869. 
júl. 31. pappá szenteltetett föl; azután 
segédlelkész volt két évig. 1871-ben a 
nyitrai papnevelő tanulmányi felügye-
lője, 1873. nyitrai főgymnasiumi tanár 
lett; ekkor másfél évig a Nyitrai Köz-
löny szerkesztését is vezette. 1881-nen 
gróf Károlyi Alajos a londoni nagykövet 
fia nevelőjeül kérte fel; ezen meghívást 
elfogadván, Nyitrából elköltözött és te-
kintélyes praehistoriai, érem, fegyver, 
agyagedény és földrajzi gyűjteményét a 
nyitrai főgymnasiumnak, sok régi ma-
gyar nyomtatványát pedig az egyház-

megyei könyvtárnak ajándékozta. Neve-
lői állásában négy évet töltött London-
ban. 1885-ben az esztergomi főegyház-
megye papjai közé fölvétetvén, gróf Ká-
rolyitól a stomfai plébániát kapta, hol 
jelenleg is működik. — Irodalmi mű-
ködését mint tanuló német versek írá-
sával kezdte. Mint központi növendék-
pap Az érmekről cz. dolgozattal kezdte 
a magyar irodalmat művelni. Czikkei 
közül említendők a Neutra-Trenschiner 
Zeitungban (1874. Etwas über Alterthü-
mer-Sammlungen). a Nyitrai Közlönyben 
(1875. A nyitrai főgymnasium nyitra-
megyei régiséggyűjteménye, 1876. Ada-
tok Nyitramegve régészeti fontosságához, 
Roskoványi Ágoston nyitrai püspök élete), 
a M. Államban (1878. 121. sz. Az új 
papnövelde Nyitrán, 1882. 182. sz. Cli-
veden, kép Angliából, Képek Londonból), 
a nyitrai főgymn. Értesítőjében (1879. 
Nyitravármegyének földrajzi és termé-
szetrajzi leírása), a M. Koronában (1883. 
173. sz. A londoni 1883. évi akadémiai 
képkiállítás, 1884. Stonyhurst College, 
Szerény szó a trónörökös könyve ügyé-
hez), a Tájékozóban (1883. A kath. csa-
ládi és népies irodalom tekintettel az 
angolországi népies irodalomra, 1884. 
Képek az angolországi hitéletből, 1885. 
Oxford és az angolországi felsőbb okta-
tás-nevelés), a Nemzetben (1884. febr. 
Károlyi Alajos negyvenévi diplomáciái 
működése), a Nyugat-Magyarországi Hír-
adóban (1891. 30., 31. sz. A gyermek-
nevelésről Angolországban, A vidéki ki-
állítások helyiségeiről). 

M. Sión 1890. 298. 1. — Zelliger, E g y h á z i 
Irók Csarnoka 150. 1. 

Gonda Béla, kereskedelmi m. kir. 
miniszteri osztálytanácsos, műegyetemi 
m. tanár, született 1851. deczember 28. 
Szőllőskén Zemplénmegyében régi ne-
mes családból (egyik ősének G. Balázs-
nak II. Ferdinánd király 1631. november 
18-án adományozta a magyar nemes-
séget) ; gymnasiumi tanulmányait Sá-
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rospatakon 1869-ben végezte s a buda-
pesti műegyetemre jöt t ; itt töltött bárom 
év után tanulmányait félbeszakítván, 
1872-ben a felső-torontáli ármentesílő 
társulat nagyszabású zsilipépítési, ármen-
tesítő és belvízrendező munkálatainál 
vállalt állást, honnan másfél év múlva 
a műegyetemre visszatért és tanulmá-
nyait 1875-ben befejezte. Már mint mű-
egyetemi hallgató kezdett, Szily Kálmán 
buzdítására, az irodalmi téren működni 
s a Természettudományi Közlönyben és 
a Honban több czikke megjelent. Emel-
lett élénk részt vett az ifjúsági mozgal-
makban is. A műegyetem bevégeztével 
egy évet gazdasági tanulmányokkal töl-
tött a m.-óvári gazd. akadémián, hol a 
földöntözésből előadásokat is tartott. Itt 
vetette meg alapját a mezőgazdasági 
irodalom terén később kifejtett tevékeny-
ségének. 1876 őszén a földmívelési mi-
niszter megbízásából beutazta Magyar-
országot a talajjavítási munkálatok tanul-
mányozása végett, melyekről számos 
czikkben számolt be a gazdasági és napi-
lapok hasábjain s ő volt az első, a ki 
ez alkalomból igen alaposan ismertetvén 
a hazai rizstermelés történetét, akkori 
állapotát és fejlődésképességét, ezen ter-
melési ágra a földművelési kormány 
különös figyelmét és érdeklődését reá-
irányította. 1876 őszén a Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet másodtitkárává, 
majd ugyanott a vízépítési szakosztály 
jegyzőjévé választatván, élénk részt vett 
az egyesület működésében s irodalmi 
téren is nagy és sokoldalú tevékenységet 
fejtett ki. 1877. máj. 1. indította meg a 
Gazdasági Mérnök cz. szaklapot; úgy 
ebben, mint társadalmi téren is élénk 
részt vett a Tiszaszabályozás ügyében 
megindult mozgalomban, s a midőn a 
Tiszavölgyi Társulat központi bizottsága 
megalakult, a Gazdasági Mérnököt vá-
lasztotta hivatalos közlönyévé, mely az-
óta buzgó és szakavatott képviselője a 
Tiszaszabályozás s általában a vizi ügyek 

országos érdekeinek. 1878-ban a mű-
egyetemen a mezőgazdasági vízműtan 
magántanárává képesíttetett s a mely 
napon 1878. márcz. 31-én tartá magán-
tanári próbaelőadását, ugyanaz nap tar-
totta egyszersmind esküvőjét egy fenkölt 
szellemű, magas műveltségű fiatal leány-
nyal, Nagy László kiváló pedagog leányá-
val Irmával, a ki nemcsak férje irodalmi 
munkálkodásának volt hű segítő társa, de 
maga is az irodalomnak művelője. 1880-
ban és81-ben az akkor alapított középipar-
iskolában tanította a mértant és föld-
mértant. s ugyancsak 1880-ban az El-
lenőr cz. napilap közgazdasági rovatának 
szerkesztőjeűl hivták meg, mely állásból 
1882 tavaszán az akkori közmunka- és 
közlek. minisztérium műszaki tanácsába 
neveztetett ki főmérnökké. Ettől kezdve 
idejének nagyobb részét a hivatalos mű-
ködés foglalván le, irodalmi működésé-
nek súlypontját lapjára, a Gazdasági 
Mérnökre fektette. Élénk részt vett az 
1885. évi budapesti orsz. kiállítás elő-
munkálataiban s mint az építő ipari bi-
zottság jegyzője ő szervezte és rendezte 
az építő ipari csoport kiállítását, egy-
szersmind Kiállítási Értesítő cz. lapjával 
is szolgálta a kiállítás ügyét. 1887-ben 
műszaki tanácsossá neveztetett ki. 1888-
ban súlyos csapás nehezedett reá, el-
vesztvén nejét, nemes eszményeinek és 
irodalmi munkálkodásának osztályos tár-
sát s négy kis gyermekének szerető anyját. 
1889. július 1-én, midőn a vízszabályo-
zási ügyek, a vaskapu-szabályozás kivéte-
lével, a földmívelési minisztériumba he-
lyeztettek át, az újonnan alakult keres-
kedelmi minisztériumban a vaskapu-
szabályozási és kikötőépítési ügyek ve-
zetésével bízatott meg. Ezen állásában 
1889-ben kiküldetett a Rajnán folyamat-
ban levő vízalatti sziklarepesztések ta-
nulmányozására. 1890. márczius 24-én 
a kereskedelemügyi miniszter kinevezte 
a Ferenczcsatorna-társulat igazgatósági 
tagjává. 1892. július Párisban tartott 

40. iv sajtó alá adatott 1894. július 4. 
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V-dik nemzetközi hajózási kongressu-
son az Aldunai Vaskapu szabályozásáról 
írt munkája közelismerést aratott s a 
kongresszus egyik alelnökéül megvá-
lasztotta s ezúttal valamint 1893-ban 
a mesterséges hajóvontatás tanulmá-
nyozását czélzó külföldi kiküldetése ál-
tal alkalma nyilt Franczia- és Német-
ország vizi utainak és hajózásának ta-
nulmányozására is. Az 1895. évi ezred-
éves orsz. kiállítás közlekedési csoportjá-
ban a hajózási ügyek előadójává választa-
tott. 1893-ban a folyamhajózási ügyek is a 
vezetésére bízattak és ismét nagyobb kül-
földi utat tett a mesterséges hajóvontatás 
tanulmányozása végett; ez évben az Anna-
les des Travaux Publics et des Chemins de 
Fer (később «La Revue Technique») cz. 
elsőrendű szaklap megválasztotta a lap véd-
nöki bizottságának (Comité de Patronage) 
tagjává. 1894. jan. 5-én ő felsége a minisz-
teri osztálytanácsosi czímet és jelleget 
adományozta neki; ugyanezen évben 
megválasztatott az ujon alakult közgaz-
dasági társulat igazgató - választmányi 
tagjává s a kereskedelmi miniszter által 
kiküldetett a hágai nemzetközi hajózási 
congressusra. — Irodalmi munkálkodását 
már 1871-ben megkezdte a Természet-
tudományi Közlönyben (Adalékok a ma-
gyarországi természetbúvárok életrajzá-
hoz, Szily Kálmánnal együtt, 1872. Szín-
másító borostyánkő, Termékenyítés be-
folyása a képződő gyümölcsre, A majom-
kenyérfa. 1874. Vulkáni kitörés a ten-
geren, Miért világít a korhadt fa, Villám 
és vasút, 1875. Amerikai gázforrások, 
ezeken kívül fordított czikkeket Böhm, 
Finot, Flight, Garrod, Laborde, Norden-
skiöld és Tyndal után 1877-ig), majd a 
gazdasági s napi lapokban fejtett ki 
élénk irodalmi tevékenységet, különösen 
a földöntözés érdekében a Honban (1873. 
A torontáli zsilipek építéséről, 1876. A 
váltókaszálók és szántóföldek öntözése, 
A Tisza szabályozása, A talajcsövezés 
és rétöntözés jelene és jövője Felső-Ma-

i d . S z i n n y e i J . , Magyar írók III. 

gyarországon, A Duna Budapesten, 1877. 
A gazdasági mérnökök és azok szerepe 
a földmívelés emelése körűi. 1878—79. 
A Tisza és Duna szabályozása ügyében 
több czikk, úgy a P. Naplóban és Gazda-
sági Mérnökben is), a Vasárnapi Újságban 
(1875. A hangról), a Földmívelési Ér-
dekeinkben (1875—76. A szántóföldek 
öntözése, A fehérmegyei Sárrétség ön-
tözése), a Pesti Naplóban (1876. A föld-
öntözésről. A hegyi patakok szabályo-
zása. A rétöntözés Veszprémmegyében), 
a Gazdasági Lapokban (1876. A folyók 
vízjárásáról. 1877. A magyarországi rizs-
termelés és története), majd a Tiszai 
zsilipekről, a baja-bezdáni csatornáról 
(1877.), A vízfolyás legújabb elmélete 
(1881.), A korinthusi csatorna (1893.) 
írt értekezéseket a M. Mérnök- és Épí-
tész-Egvlet Közlönyébe: 1880-ban az 
Ellenőr cz. napilaphoz a közgazdasági 
rovat vezetésére hívatott meg; a Gazda-
sági Mérnökben 1877 óta több czikket 
írt és az 1889-ben a Rajnán történt víz-
alatti sziklarepesztések tanulmányozásá-
ról írt Jelentését közölte 1890-ben; a 
Nemzetben (1889—90., 1891. 258. sz. 
Gróf Széchenyi István, 1893. Tiszasza-
bályozás és a Ferenczcsatorna), a Pe-
ster Lloydban (1882—84., 1889—90.). 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
Képben cz. vállalat részére terjedelmes 
dolgozatot írt 1893-ban a Magyar Duná-
ról, az Annales des travaux publics-ban 
(Paris, 1893. Le port de Fiume), a Revue 
Techniqueben (Paris, 1894. L'eclairage 
electrique du port de Fiume), az En-
gineerben (London, 1894. The Regula-
tion of the Iron gate and other cataractes 
on the lower Danube), a Pallas Nagy Lexi-
konában (1894. Fiume város és kikötője) 
sat. — Munkái: 1. A torontálmegyei 
tiszai zsilipek. Rpest. 1876. (Külön-
nyomat a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyéből). — 2. A torontálmegyei 
(tisza-marosi) ármentesitö társulat ed-
digi működése és szervezete. Bpest, 1876. 

41 
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(Különnyomat a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyéből). — 3. Építési ta-
nácsadó. Mérnökök, építészek és építő-
mesterek, földbirtokosok, gazdatisztek és 
általában az építkező közönség haszná-
latára. U. ott, 1878. (2. teljesen átdolg. 
kiadás. Húsz képmelléklettel. U. ott, 1889.) 
— 4. A tiszavölgyi társulat által 1879-
ben rendezett szakértői értekezlet ered-
ménye. U. ott. 1879. — 5. Közgazda-
ságunk 1880-ban. U. ott. 1881. (Külön-
ny. az Ellenőrből). — 6. A hydrogra-
phiai intézmény Olaszországban. U. 
ott. 1884. (Különny. a Gazdasági Mér-
nökből). — 7. Az aldunai vaskapu és 
az ottani többi zuhatag szabályozása. 
U. ott, 1892. (Francziául is megjelent. 
Páris. 1892.) — 8. A Magyar Duna. 
Bpest, 1894. (Különnyomat az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és Képben 
cz. műből). — Alapította a Gazdasági 
Mérnököt és 1877. máj. 1. óta szerkeszti 
Budapesten; szerkesztette és kiadta a 
Műszaki Hetilapot 1881. márcz. 16-tól 
szept. 26-ig, a Kiállítási Értesítőt 1884. 
júl. 1-től 1885.. okt. l-ig. a Vízügyi Köz-
lönyt 1886. júl. 1-től 1887. októberig, 
midőn az megszűnt. 

Hl. Könyvészet 1876. — Horváth Ignáez K ö n y -
vészete 1879., 1881.5 1884., 1891. — Hl. Szalon 
XVII. 1892. arczk. és önéletrajzi adatok. 

Gonda Béláné (Nagy Irma), szül. 
1859. ápr. 30. Nagy-Kőrösön, hol atyja 
Nagy László az ev. ref. tanítóképző 
igazgatója volt. kitől az első alapvető 
oktatást nyerte; atyja 1869-ben Bara-
nya- és Tolnamegyék tanfelügyelőjévé 
neveztetvén ki, Pécsett folytatta tanul-
mányait, majd atyjának 1872-ben Pest-
megyébe történt áthelyezése után a Zir-
zen Janka vezetése alatt állott budai 
tanítóképzőbe lépett. A nevelésügy tör-
ténelmi fejlődését, annak a népek és 
nemzetek művelődésére gyakorolt befo-
lyását tette tanulmánya tárgyává; e 
mellett tökéletesen elsajátítá az angol, 
franczia és német nvelvet és később 

alaposan foglalkozott különösen a fran-
czia klasszikusok tanulmányozásával. 
Atyjának 1875. máj. 6. bekövetkezett 
halála megrendítő csapást mért ifjú ke-
délyére ; fájó érzésének többször ád 
megkapó kifejezést naplójegyzeteiben. 
1876. júl. 6. letette a tanítónői képesítő 
vizsgát. 1878. márcz. 31. Gonda Béla 
műegyetemi tanár neje lett. Erre az 
időre esik irodalmi működésének leg-
nagyobb része. A családi, anyai gondok 
azonban csakhamar elterelték az iro-
dalmi foglalkozástól; de azért pihenő 
óráiban visszatért első eszményéhez, az 
irodalomhoz. 1884-ben már erősebben 
kezdte érezni a fejlődő tüdőbajt, s ez 
év nyarán Gleichenbergben keresett üdü-
lést. 1885. jún. 29. négy éves lányának 
halála mélyen lesújtotta a nemesszivű 
anyát. A mély fájdalmat megragadó köz-
vetlenséggel írja le naplójegyzeteiben (júl. 
12.) Már 1887-ben a gleichenbergi nya-
ralásnak nem érzé semmi jó hatását ; 
őszszel a gyötrő láz teljesen erőt vett 
testén és orvosa Olaszországba küldte; 
férjével Peglibe. Nizzába s Mentonéba 
utazott; végre Abazziában próbált erőt 
gyűjteni, de itt már végkép elhagyta 
ereje s ápr. 7. hazajöttek. Meghalt 1888. 
máj. 6. Budapesten. — Első irodalmi 
kísérlete : A női oktatásról a Pesti Napló-
ban (1877. jan. 16.) jelent meg; írt a 
Fővárosi Lapokba (1877. A női művelt-
ségről, A modern társaséletből, Dobsina 
és környéke. 1879. Négy nagy költő 
barátsága), ezeken kívül még angol, 
franczia s német gazdasági és technikai 
szaklapokból is készített fordításokat és 
átdolgozásokat a Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyébe s a férje által 1877-
ben megindított Gazdasági Mérnökbe. 
1878-ban kezdett behatóbban foglalkozni 
aesthetikai és dramaturgiai tanulmányok-
kal (A bolygó zsidóról sat.), a Buda-
pesti Bazárban és Ország-Világban (1879. 
eredeti s ford. beszélyek). — Munkája : 
Eszmék és emlékek. Irodalmi hagya-
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téka. Bpest, 1889. A szerző fénynyomatú 
arczképével és névaláírásával. (Elet- és 
jellemrajza férjétől és mutatványok napló-
jegyzeteiből, Racine első remekműve, 
Négy költő barátsága, A bolygó zsidó, 
Szellemes társalgók. A nőkről a nőknek, 
öt czikk, Dobsina és környéke, Gleichen-
bergből, Abbáziából, Körűi a Quarnerón, 
Hogyan tanultak meg a madarak ván-
dorolni, Gondolatok és Operabáli level-
kék. Ism. Prot. Egyh. és Iskolai Lap és 
Nemzeti Nőnevelés). 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. — Vasár-
napi Újság 1888. 20. sz. (Nekr . ) , 1889. a rczk . 
és gyászjelentés. 
Gonda Dezső, hirlapiró, szül. 1867. 

aug. 15. Pesten ; jogi tanulmányait Buda-
pesten végezte, miközben az Egyetemi 
Lapokat szerkesztette. — Költeményeket, 
elbeszéléseket és rajzokat irt a Vasár-
napi Újságba (1888 óta), a M. Szalonba 
(1888 óta) sat. — Munkái: 1. Ismerőseim. 
Elbeszélések. Angyalffy Erzsi rajzaival 
Bpest. 1891. (Ism. Főv. Lapok 312. sz. 
Bud. Hirlap 310. sz. és M. Hirlap 238. sz.) 
— 2. Ágnes. Regény. U. ott, 1893. 

M. Könyvészet 1891. — M. Szalon X V I I I . 
1892—93. arczk. 
Gonda László, országgyűlési képviselő, 

•szül. 1831. jan. 17. Olasz-Liszkán Zemplén-
megyében köznemes szülőktől; a sáros-
pataki, majd a miskolczi gymnasiumban 
tanult. A szabadságharczban gyenge test-
alkata miatt nem vehetett részt; ez idő 
alatt mint magánnevelő, önképzésére s 
különösen idegen nyelvek elsajátítására 
fordította idejét. A harcz lezajlása után 
a debreczeni kollégiumba ment jogot és 
theologiát tanulni. Midőn tanulópályáját, 
a jurátossságot és köztanítóságot bevé-
gezte, hogy a német nyelvet alaposan 
elsajátíthassa. Szepesmegvébe ment. In-
nét visszajővén a papi vizsgát letette s a 
debreczeni ev. ref. egyházban azonnal 
mint segédlelkészt alkalmazták. Az 1855— 
1856. iskolai évben a máramaros-szigeti 
gymnasiumba választották meg tanárnak. 
Midőn Békés városa 1861.megalakítá reál-

gymnasiumát, meghívta őt igazgató-tanár-
nak. Ez időtől fogva egészen a tanügynek 
élt és az intézet fölvirágzásán fáradozott. 
Békésen 1862. okt. olvasótársaságot ho-
zott létre, melynek másod-elnöke volt 
és estélyein felolvasásokat tartott. Az or-
szágos-köznevelési egyesületnek is buzgó 
tagja volt. Érdemeinek elismeréseül Bé-
kés városa 1869. márcz. 16. megválasz-
totta országgyűlési képviselőnek; mind-
végig a 48-as párt elveihez ragaszkodott, 
és a 48-as körnek jegyzője is volt. Meg-
halt 1872. márcz. 5. Pesten. — Czikkei 
megjelentek a Protestáns Népkönyvtár-
ban (1857). a Sárospataki Füzetekben 
(1860—61.. 1863. A természettudományok 
fejlődése a theologiára vonatkozással, 
1864. A természettudomány és theologia. 
Oroszország vallási türelmetlensége, 1865. 
1867. sat.), a Sárospataki Naptárban (1860 
—61.), a Protestáns Egyházi és Isk. Lap-
ban (1860). az Egyházi Kincstárban, néha 
Kentron névvel is ; irt az aradi Alföldbe 
(1864—65.), az Uj Korszakba (1865. Ó-
és ujkorszak. Közoktatásügyünk viselt 
dolgai. Iskolai Kormányzat sat.), a Ker-
tész Gazdába (1868. A gazdászat abc-je, 
Egy faiskola története), végre irt publi-
cistikai czikkeket a Magyar Újságba s a 
48-as párt többi közlönyeibe névvel és 
névtelenül. — Munkái: 1 Kalászok az 
ó-szövetségi sz. költészet mezőin. Herder 
szerint. Pest, 1861. — 2. Igazgatói je-
lentés a békési ref. reálgymnasium állá-
sáról. Békés-Gvula, 1864. — 3. Kéret-
len szavazat a békési pap-választáshoz. 
U. ott, 1866. — 4. Iskola és egyház. 
Tanító és pap levelei. I. füzet. U. ott, 
1868. — 5. Egy baj a sok közül. U. 
ott. 1866. — 6 Gróf Széchenyi István 
napjaink történelmében Pest, 1868. (Név-
telenül). — 7. Hazai közművelődésünk 
ügye. U. ott, 1870. — 8. Mi köze van a 
mezei gazdászatnak a műveltséghez P U. 
ott. 1871. — 9. Rák-könyvecske. Az okos-
sággal ellenkező gyermek-növelésnek pél-
dái, melyeket mi ne kövessünk. Salz-

42* 
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mann G. K. után átdolgozta. Bpest, 1873. 
— Szerkesztette Pesten az Évnegyedi 
Szemlét a magyar társadalom, politika 
s közművelődés köréből 1867—68-ban, 
négy füzetben és az Irodalmi Szemlét, 
az ü j Korszak 1. és 2. évnegyedéhez 
18^8-ban, két füzeiben és az országos 
köznevelési egyesület hivatalos havi köz-
lönyét a Haladást Schvarcz Gyula mellett 
névtelenül 1871—72-ben. — Több mun-
kája maradt kéziratban, a philosophia 
és természetbölcselet köréből, melyeket 
leginkább angol szerzők nyomán irt; 
továbbá külföldi utazásáról (Trieszt, Ve-
lencze) szóló naplója; az 1869—72. or-
szággyűlésről vezetett jegyzetei; Előké-
szület a magyar protestáns lelkipásztori 
műveltséghez cz. több kötetes műve sat. — 
Levelei (ismeretlenhez) Békés, 1862. decz. 
28. (az olvasó-társaságokról, gyűjtemé-
nyemben), Erdélyi Jánoshoz, Békés, 1864— 
1865-ből négy az Erdélyi Tárban, dr. Er-
délyi Pál birtokában. 

Budapesti Közlöny 1869. 63. s z . 1872. 54. Sz. 
— M. Újság 1872. 53. 55. SZ. — Petrik Könyvé-
szete és g y á s z j e l e n t é s . 

Gonda László, szinész, szül. 1854. 
júl. 28.; szinész volt 1885-ben Kassán. 
— Szépirodalmi dolgozatai, többnyire 
rajzok a szinész-életből, a Szabadkai 
Közlönyben (1879. Belgrádi élmények), 
a Szincszeti Közlönyben (1880. Mikor 
én szinész lettem 1884. A kik egymást 
képviselik), az Orosházi Közlönyben 
(1880. A hétszer nősült, 1881. A hár-
mas sírkereszt, Zermilla), a Vásárhelyi 
Közlönyben (1881. A női szeszély), az 
Orosházi Újságban (1882. Az elűzött ifjú); 
levelezője volt a budapesti Reformnak, 
Egyetértésnek és a szinészeti szaklapok nak. 

Önéletrajzi adatok. 

Gondár József, első éves bölcselethall-
gató agyőri akadémián.— Munkája: Car-
men gratulatorium rev. dno. Antonio Mi-
nian cathedralis ecclesiae Jaurinensis ca-
nonico archi-diacono Comaromiensi . . . 
festum divi sui patroni recolenti, in tesse-

ram gratitudinis animi summo cum pieta-
tis affectu die 13. Junii anno 1807. ob-
latum. Jaurini. 

Petrik B ib l iog r . 

Gondol Dániel, nyug. miniszteri tit-
kár és a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, G. Dániel nemes származású ev. 
ref. lelkész és Debreczeni Zsófia fia. Szü-
letési helyét nem tudhattam ki. Atyja 
1816—22-ig Balaton-Kis-Szőllősön, 1822 
- 3 3 - i g Balaton-Henyén, 1833-tól Mohán 
volt lelkész és 1842-ben már nem élt. mert 
az anyja ekkor mint özvegy Pápán lakott. 
G. D. Pápán tanult. Mint nagyobb tanuló 
Kerkapoly Károlyt, a későbbi minisztert 
gondozta, a mi nehéz dolog volt, mert K. 
kétszer is hazaszökött. A reverenda-harcz-
ban a reverenda-ellenes theologusok veze-
tője volt. Tarczy tanár ajánlatára jutott 
Bécsbe a Huszár fiúk mellé nevelőnek. Ma-
gyar grammatikájának elkészítésére itt 
szánta el magát; ennek alaktani részét 
Pápán el is fogadták tankönyvül. 1845. nov. 
22. Fáy András ajánlására a m. tudom, aka-
démia levelező tagjai közé választotta; 
ekkor a m. kir. udvari kanczelláriánál a 
kiadó hivatalban udvari járulnok és hites 
jegyző volt Bécsben; 1847-ben fogal-
mazó gyakornok ugyanott. Midőn 1848-
ban a magyar minisztérium megalakult, 
fogalmazó lett a belügyminisztériumban. 
A szabadságharcz után menekülőként 
vonta meg magát Baracskán Fejérmegyé-
ben Tuba Dániel elvált özvegyénél Cson-
tos Klárinál, kinek fiát nevelte. Később 
Pestre költözött, azonban visszatért Ba-
racskára s az özvegyet nőül vette; e 
miatt a Csontos családdal pörbe kevere-
dett, úgy hogy távoznia kellett e vidék-
ről, mire Pesten 1867-ben a m. kir. pénz-
ügyminisztériumban hivatali vállalt és 
1869-ben titkár lett; 1880. nyugalomba 
lépett.Erdélybe költözött és Alvinczen Alsó-
Fehérmegyében virilista gazda lett, hol 
1891. máj. 7. meghalt 76 éves korában. 
1858-ban egy új formájú s igen czélszerű 
ekét talált fel. — Költeménynyel lépett 
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föl a sárospataki Parthenonban (1834, 
1837.), majd a Kisfaludy-társaság által 
1840-ben kitűzött 15 arany jutalmat 
nyerte el értekezésével: Regény és dráma 
párhuzamban (Kisfaludy Társaság Év-
lapjai II. 54—220. 1.), ugyanott jelent 
meg (IV. 308—317. 1.) A Sophocles szín-
művei cselekvény tekintetében; írt még 
az Athenaeumba (1843. II. Kifejlet, en-
gesztelődés Sophocles drámáiban); gaz-
dasági czikkei a Falusi Gazdában (1858. 
Magtakaró eke, Gazdasági tudósításai Ba-
racskáról sat.), a M. Gazdában (1859. 
Ugarrendszer, Biztosítsunk-e jégeső ellen 
vagy ne? Hús- és tej-termelés, Takar-
mánykeverés, 1861. Az angol Shorthorn 
marha, Keleti marhavész és marhabizto-
sítás), a Gazdasági Füzetekben (1862. 
Takarmány és marhák létszáma közti 
arány), a Gazdasági Lapokban (1867. 
Takarmány- és húsárszabás, Falusi hang 
a Czilchert és Geist-féle fogadásban, 1868. 
Kirándulás Érdre.) — Munkái: 1. Regény 
és dráma párhuzamban. Pest, 1841. 
— 2. Twist Olivér. Boz (Dickens) után 
angolból ford. U. ott, 1843. Három kö-
tet. (Külföldi Regénytár, kiadta a Kis-
fa ludy-Társaság VIII—XI. 2. kiadás. U. 
ott, 1872. Családi Könyvtár. 3. k. M. 
Nemzet Családi Könyvtára 32—35. és 
IX. Bpest, 1883.) — 3. Elemi számtan 
kezdő gyermekek számára. Emerson ame-
rikai tudós munkája szerint, mely észak-
amerikai egyesült államokban iskolai 
kézi könyvül fogadtatott el. Ford. U. 
ott, 1844. — 3. Magyar nyelvtan. Bécs, 
1845. (I. és II. iskolások számára). Két 
füzet. — 5. Az utolsó mohikán. Regény 
Cooper után angolból ford. Pest, 1846. 
(Uj Külföldi Regénytár, kiadta a Kis-
faludy-Társaság IX. X. 2. kiadás. Bpest, 
1873. Családi Könyvtár). — 6. Takar-
mány- és hús-árszabás. Pest, 1867. — 
Fordított színművei: Romeo és Julia, 
szomorújáték 5 felv. Shakspere után ford. 
(először adták Pesten a nemzeti szín-
házban 1844. ápr. 17, azután többször 

1868-ig az ő fordításában; A windsori 
víg nők, vígj. 3 felv. Shakspere után 
angolból ford. u. ott először: A wind-
sori csalfa hölgyek czímmel 1854. decz. 
18. Szigligeti Ede színre alkalmazása 
szerint; Teli Vilmos dráma 5 felv. Schil-
ler után németből ford.; Homer fordítá-
sával is foglalkozott, ez azonban töre-
dékesen maradt. Irt egy eredeti vígjáté-
kot is a Férj szelídítő cz. 3 felv, mely 
1847. jan. 8. előadatott a pesti nemzeti 
színházban Turkevi álnévvel, de meg-
bukott. — Levelei Erdélyi Jánoshoz Bécs 
1845—46-tól, összesen hét darab, az 
Erdélyi-Tárban, dr. Erdélyi Pál birto-
kában. 

itt. tudós társaság Névkönyve 1 8 4 8 - r a . 74. 1. 
— Nemzeti Színházi Zsebkönyv 1848- ra X X V I I . 
1. — Hölgyfutár 1858. 237. SZ. — Vasarnapi 
Vjság 1865. 17. sz . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

— Greguss Ágost. Shakspere Pályája. Bpest, 
1880. 413. 415. 1. — Petrik Könyvészete és 
B i b l i o g r . — Protestáns Szemle 1889. 118. 1. — 
Nemzet 1891. 133. sz. — Kis Ernő tanár, Bak-
sányi Károly és Szombath János ev. ref. 
lelkészek szives közlése. 

Gondosch Mihály, ág. ev. főgymna-
siumi tanár, szül. 1838. okt. 3. Pintákon 
(Péntek) Besztercze-Naszódmegyében; a 
gymnasiumot 1858-ban Beszterczén vé-
gezte ; azután negyedfél évig a bécsi 
theologiai intézetben és az egyetemen 
hallgatta a bölcseletet és hittant. Innét 
1862-ben a beszterczei ág. ev. gymna-
siumhoz hivatott meg tanárnak, hol még 
1878-ban tanított; azután szent-györgyi 
lelkészszé választották és jelenleg is ott 
működik. — Programmértekezése a besz-
terczei ág. ev. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1874. Zum lateinischen Unterricht 
in der Quarta.) 

Bartl és Felsmann, Magyarországi Közép-
tanodák Névkönyve 1868—69-re 86. 1. — Besz-
terczei ág. ev. gymnasium Programmjai 1862—78. 

Gondos Miksa, főreáliskolákra képe-
sített tanár, a budapesti Ganz-féle gép-
gyárban levelező, a gyorsíró egyesület-
nek és a londoni Shortland writer's Society 
tiszteletbeli tagja. — Munkája: A fran-
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csia-német kereskedelmi levelezés kési-
könyve. Kereskedelmi akadémiák és ke-
reskedelmi középiskolák számára, vala-
mint magánhasználatra. Bpest, 1888. (2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1890.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 

Goosz Károly, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, G. Károly gymnasiumi rector és 
Fronius Jozefin fia, született 184í. ápri-
lis 9. Segesvárt; atyja, ki 1848-ban 
országgyűlési képviselő volt Pesten, ősz-
szel hazatérve azon év decz. 29. meg-
halt, anyja 1849. aug. 19. szintén meg-
halt. G. az öreg atyjánál Fronius János 
Györgynél nevelkedett; a gymnasiumot 
szülővárosában járta s 1862-ben a heidel-
bergi egyetemet látogatta; a theologiai 
tantárgyakon kivűl. előszeretettel foglal-
kozott a philologiával és történelemmel; 
Wattenbach és Häusser tanárai lelkesítet-
ték őt tudományában ; 1863 őszén Jenába 
ment, hol három félévet szentelt a theolo-
giai tanulmányoknak ; e mellett szorgal-
masan látogatta Schmidt Móricz törté-
nelmi seminariumát. Az 1865. nyári fél-
évet Berlinben töltötte, hol leginkább a 
múzeumokat látogatta. Visszatérvén hazá-
jába, szept. 1. a segesvári gymnasium-
nál ideiglenes tanári állást foglalt el és 
később rendes tanár lett, hol a vallást, 
latin, görög és német nyelvet adta elő, 
e mellett a földrajzot és történelmet is 
tanította. 1867-ben átvette a régészeti 
gyűjtemény kezelését, 1869-ben pedig a 
könyvtárét; mindkét gyűjtemény az ő 
vezetése alatt jelentékenyen emelkedett. 
A megfeszített munkásság megtörte gyenge 
idegzetét és agylágyulást idézett elő; or-
vosai hosszabb idő óta eltiltották a dol-
gozástól, de maga is fokozatosan vette 
észre ereje hanyatlását. Ez állapot tűr-
hetetlenné tette előtte az életet és gyó-
gyíthatatlan betegségének azzal vetett 
véget, hogy 1881. jún. 23. az udvarában 
lévő kútba ugrott, honnan halva húzták 
ki a szerencsétlent. Neje Schuller Her-
mine, kivel 1868-ban keit egybe, 1882. 

febr. 16. követte őt a sirba. Az erdélyi 
honismertető társulat közgyűlésén, mely 
társulatnak választmányi tagja volt. 
Teutsch G. D. elnök tartott 1882. aug. 
fölötte emlékbeszédet. — Az erdélyi szász 
történet-írók és történetnyomozók közt 
kiváló helyet foglal e l ; főként Erdély 
praehistoriai, Dácia és a rómaiak erdélyi 
uralma történeteivel foglalkozott. A buda-
pesti praehistoricus congressusra össze-
állítá az erdélyi leletek krónikáját. Maga 
is több ásatást vezetett és a segesvári 
gymnasiumban oly múzeumot állított 
össze, mely a szakértők figyelmét és 
elismerését teljesen kiérdemelte. Mint 
epigraphus is szép nevet vívott ki s e 
nembe vágó közléseivel Mommsen nagy 
munkájához is szolgáltatott adatokat. 
Czikkei az Archiv des Vereines für sie-
benb. Landeskunde cz. folyóiratban (N. 

! F. IX. XI. XII. 1870—74. Archäologische 
Analekten, Untersuchungen über die In-
nerverhältnisse des Trajanischen Daciens, 
XIII. XIV. 1876-78. Skizzen zur vor-
römischen Culturgeschichte der mittlem 
Donaugegenden, XVI. 1880. Karl Tormas 
Forschungen über die Geographie des 
Alten Daciens), az Archaeologisch-epi-
graphische Mittheilungenben (Bécs 1877— 
1879. Zum Corpus Inscriptionum Latina-
rum. Dacia.), a Korrespondenzblatt desVer-
eines für siebenbürgische Landeskunde-
ban (1878. Neuere archäologische Funde 
aus der römischen und Völkerwanderungs-
zeit Siebenbürgens, Die neueste Literatur 
über die Frage der Herkunft der Romä-
nen, Die ethnographische Stellung der 
Daken und ihre erhaltenen Sprachreste, 
1879. Zur Rumänen-Frage). — Munkái: 
1. Beiträge zur siebenbürgischen Alter-
thumskunde. Hermanstadt, 1874. (Kü-
lönnyom. az Archivból. Ism. Ungar. Lloyd 
1875. 46. sz. és Bursian, Jahresbericht. 
Berlin, 1874—75.) — 2. Studien zur 
Geographie und Geschichte des Trajani-
schen Daciens. U. ott, 1874. (Különny. 
a segesvári ág.ev. gymnasium Programm-
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jából, térképpel. Ism. Történelmi Adat-
tár. Temesvár, 1874., Archaeol. Értesítő' 
1875. és Ungar. Lloyd 1875. 46. sz.) — 
3. Chronik der archäologischen Funde 
Siebenbürgens. U. ott. 1876. (Különny. 
az Archívból). — 4. Bericht über Fräu-
lein Sofie von Torma's Sammlung prä-
historischer Alterthümer aus dem Maros-
und Cserna-Thal Siebenbürgens. U. ott, 
1878. (Különny. az Archívból. Ism. Er-
délyi Muzeum 1879.) — 5. Die römische 
Lagerstadt Apulum in Dacien. Schäss-
burg, 1878. (Különny. a segesvári ág. ev. 
gymnasium Programmjából. Ism. Erdélyi 
Muzeum). 

Torma Károly R e p e r t ó r i u m a . Bpest , 1880. 
26. 144. 1. — Századok 1881. 639. 1. — Hon 
1881. 178. sz. — Archiv des Vere ines f ü r 
sietoenb. Landeskunde. Neue Folge XVII. 
238—255. 1. (Teutsch) és gyászjelentés. 
Gopcsa László, jog- és államtudomá-

nyok doktora és miniszteri fogalmazó, 
szül. 1865. jan. 10. Szamosujvárt (Szol-
nok-Dobokam.) ; középiskoláit szülőváro-
sában kezdte, a főgymnasiumiakat pedig 
a kolozsvári kegyesrendieknél végezte 
1882-ben; ugyanezen évben megszerezte 
a Gabelsberg-Markovits-féle gvorsirási ta-
nári oklevelet. 1882 —86-ig a kolozsvári 
egyetemen jogot hallgatott. 1884-ben A 
tanszéki socialisták befolyása a nemzet-
gazdaság irányában és 1885-ben A kü-
lönböző örökösödési formák nemzetgazda-
sági jelentősége cz. munkáival egyetemi 
pályadijakat nyert. 1886. okt. 9. az állam-
tudományok, 1890-ben pedig a jogtudo-
mányok doktorává avatták a kolozsvári 
egyetemen. 1888. okt. kultuszminiszteri 
díjtalan gyakornok, 1892. jún. valóságos 
segédfogalmazó, 1894. jan. valóságos fo-
galmazó lett. 1893-ban az ezredéves orsz. 
kiállítás közoktatási csoportjának jegy-
zőjévé s azon évben a gyorsírás tanító-
kat és tanítónőket vizsgáló bizottság tag-
jává neveztetett ki. — Irodalmi működé-
sét 1885-ben kezdte a M. Polgárban és 
azóta életrajzi, tanügyi, kritikai, s isme-
retterjesztő czikkeket irt a M. Szalonba 

(1887—88. Három jubiláns: Haller Ká-
roly, Groisz Gusztáv, Berde Áron, 1889. 
Szamosujvár sat.), a Jogtud. Közlönybe 
(1891. A birák kizárása a képviselőház-
ból), az Ország-Világba (1891. Magyar 
gvorsirási ereklyék), és a következő la-
pokba : Vasárnapi Újság, Néptanítók Lapja, 
Fővárosi Lapok. Nemzet, M. Hirlap, Buda-
pesti Hirlap, Kolozsvár, Kath. Egyházi 
Közlöny; a Gvorsirási Lapoknak 1886 
óta s az Armenia cz. havi folyóiratnak 
1887-től rendes munkatársa. A budapesti 
m. gyorsiróegyletben és a néprajzi tár-
saságban felolvasásokat tartott az erdélyi 
örmény népéletről, melyek részben, egyéb 
dolgozataival, az Ethnographiában és az 
Ethnologische Mittheilungenben jelentek 
meg. A Pallas Nagy Lexikonába az ör-
mény nyelv és irodalom s a gyorsirá-
szatról ír czikkeket. — Munkái: 1. A 
magyar gyorsírás modern irodalmá-
nak negyedszázada 1863—1887. Sza-
mosujvár, 1887. — 2. örmény közmon-
dások. Kolozsvár, 1888. — 3. Büntető-
jogi elvek a legrégibb népeknél. Jogtör-
téneti tanulmány. Bpest, 1891. — 4. A 
magyar gyorsírás története U. ott, 1893. 
— Kéziratban : Kisebb tanulmányok az 
államtudományok köréből. 

.1/. Könyvészet 1887—88. 1891. — M. Szalon 
1892. arczk. — Millenium 1893. arczk. és ön-
életrajzi adatok. 

Gorgias András, brassói származású 
volt. hol 1683-ban a gymnasiumban ta-
nult, 1691-től pedig a vittenbergai egye-
tem hallgatója volt. — Munkája : Dispu-
tatio theologica de Officina Oeconomiae 
salutaris, seu de Ecclesia Adami tem-
pore, praes. Joh. Deutschmann. Witte-
bergae, 1694. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 8. 

Gorgias Bálint, orvosdoktor, heils-
bergi (Wermeland) származású ; külföl-
dön nyert orvosdoktori oklevelet, melyet 
a bécsi egyetemen is megszerzett és Er-
délyben telepedett le, hol főorvos lett. 
Meghalt 1734. okt. 7. Nagy-Szebenben. 
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— Munkái: 1. Enchiridion Scheuchze-
rianum mathematicum, protographiam 
universae matheseos complectens, usui 
Transilvanicorum accomodatum. Claudi-
opoli, 1723. — 2. Epigrammata variis 
occasionibus fusa. Honori ill. ac excell. 

'viri dni Samuelis Köleséri de Keres-
Eér . . . adlecti. U. ott, 1728. — 3. Les-
sus funebris in obitum Samuelis Köles-
éri. Cibinii, 1733. — Weszprémi még 
egy latin sapphicus költeményét említi, 
de hely és év n. 

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. Cent. 
I. 84. Cent. II. P. II. 124. 1. (Gorgius névvel.) 
— Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 9. 1. 

Gorgias (Jorgias) János, szépművé-
szetek mestere, cs. koszorús költő, Flo-
rindo néven a német hattyú-rend tagja, 
brassói származású ; tanulását ugyanott 
kezdte 1656-ban Albrich Márton rektor 
alatt, 1659. júl. 28-tól pedig a vitten-
bergai egyetemen folytatta. 1679. márcz. 
31. nyerte el szülővárosában az iskola-
rektori állást, melyet 1684. júl. 7. be-
következett halálaig viselt. Két sonettje 
Kindermann. Der deutsche Redner (Wit-
tenberg, 1662) cz. művében s egy köl-
teménye Rist János Passionsandachten 
(Hamburg, 1664) cz. könyvében. — Mun-
kái : 1. Gemma Quaestionaria ex Sy-
nopsi logica adm. Rev. & Clar. Viri D. 
M. Martini Albrichii . . . excerpta, & 
Thesium loco in Illustri Coronensium 
Gymnasio exhibita . . . Coronae, 1679. 
(Disputatio II. De Prädicamentis. Disp. 
III. De Enunciatione. Disp. IV. De Syl-
logismo. Disp. V. De Doctrina Topica. 
Mind az öt külön czímlappal és 1679 
évszámmal, mely vitairatokat G. elnök-
lete alatt brassói tanulók védelmeztek). 

— 2. Syllabus Distinctionum Philo-
sophicarum usitatiorum, exemplis illus-
tratarum, atque ordine alphabetico di-
gestarum. in gratiam stúdiósáé juven-
tutis adornatus. Lipsiae. 1681. — 3. 
Poliandini Gestürzter Ehrenpreis des 
hochlöblichen Frauenzimmers. Schulzens 

Schrift: Ehrenpreis des hochlöblichen 
Frauenzimmers, Frankfurt, 1633. entge-
gengesetzt. H. n. 1660. — 4. Jungfreu-
licher Zeitvertreiber. Leipzig. 1665. — 5. 
Veriphantors Buhlende Jungfer. U. o. 
1665. (A bárom utóbbi munkát Dahl-
mann, Schauplatz der masquirten und 
demasquirten Gelehrten. Leipzig, 1710. 
cz. munkájában egy erdélyi Gorgias Já-
nosnak tulajdonítja, ki vétkeiért kény-
telen volt hazáját elhagyni; Trausch 
azonban Schmeizellel együtt kétségbe 
vonja a két egyén azonosságát; úgy 
szintén a Seivert által G.-nak tulajdoní-
tott Opusculum metaphisicum. Coronae, 
1667. cz. munka szerzőjének Albrich 
Mártont tartja. A 3. sz. munkát azért 
tulajdonítják neki, mivel Jöcher szerint 
a hattyú-rendben Poliandin néven is 
szerepelt). 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 8. 1. — 
Gross, K r o n s t ä d t e r D r u c k e 18. — Szabó Ká-
roly. Régi M. Könyvtár II. — Goedeke, Grund-
riss III. 90., 241. 1. 

Gorgiás János, gyógyszerész. — Mun-
kája: Pharm.-chem. Abhandlungen über 
die Bernsteinsäuere (acidum Succincum) 
und das Schwefelblaustoff-Kalium (sulfo-
cyanidum kalii). Pest, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gorjupp Ferdinánd, orvosdoktor, 
rannai stájerországi származású ; a pesti 
egyetemen tanult és 1831-ben itt nyert 
orvosdoktori oklevelet. 1840-ben Verőcze-
megye második rendes főorvosa volt. — 
Munkája : Syphilismus, specimen inaug. 
polit.-med. Pestini, 1831. 

Bugát és Flor, Magya ro r szág i O r v o s r e n d 
Névsora 1840-re 111. 1. — Rupp, Beszéd 
156. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Góró Lajos (agyagfalvi), nyug. cs. 
kir. mérnöki alezredes, G. Miklós és Balia 
Sára fia. szül. 1786. jún. 14. Déván Hu-
nyadmegyében ; a bécsi cs. kir. ingenieur-
akadémia növendéke volt; 1809-ben lé-
pett a táborozó hadseregbe s mint tiszt 
kitüntette magát az asperni ütközetben 
és a pozsonyi hídfő védelmezésénél. 
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1813—15-ben Olaszországban katonás-1 
kodott és a béke helyreálltával Dalmátiába 
rendeltetett. Az 1821. nápolyi táborozás j 
alatt Pompejit tette tanulmánya tárgyává. 
Meghalt 1843.* nov. 14. Nagyszebenben. 
A szicziliai szent-György rend keresztes 
vitéze s 1828-tól a nápolyi Bourbon-Her-
culanumi s a római archaeologiai társa-
ság tagja volt. Az 1842. erdélyi ország-
gyűlésen decz. 30. az alapítandó erdélyi 
múzeumnak becses könyveket, éremgyűj-
teményt és festményeket ajándékozott. — 
Czikkei a Hormayr Archivjában (XV. 
1824. Pompeji), a Tudományos Gyűjte-
ményben (1826. VIII. András berezegnek 
Nagy Lajos testvéröcscsének emlékköve 
1345-ből.) — Munkái: 1. Egy ének Asz-
pern ütközete után. Pozsony, 1809. — 
2. Wanderungen durch Pompeii. Wien. 
1825. (20 rézmetszettel és kőny. táblá-
val.) — 3. Főméit, báró Palotai Fri-
mont János antrodokói herczeg. . . tisz-
teletére készített versek, midőn ő cs. k. 
felsége kegyelméből nyert és Bihar vár-
megyében fekvő palotai uradalmába tör-
vényesen bévezettetett aug. 25. 1828., 
Nagy-Várad. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1828. I . 32. SZ. 
Oesterr. National-Encyclopädie I I . 401. — Köz-
hasznú Ismeretek Tára V . 369. — Mult és Jelen 
1843. 93. SZ. — Erdélyi Híradó 1843. 93. s z . 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 
422. 1. — Petrik Bibliographiája és gyász-
jelentés. 

Gorove István (gattájai), val. belső 
titkos tanácsos, volt földm.-, ipar- és ke-
resk. ügyi, utóbb közlekedésügyi minisz-
ter, a m. tudom, akadémia tiszt, tagja, 
G. Lászlónak, a m. tud. akadémia lev. 
tagjának s Rácz Mária-Magdolnának fia, 
szül. 1819. aug. 20. Pesten ; alsó iskoláit 
Szolnokon és Gyöngyösön, az V. és VI. 
gymnasiumi osztályt (1831—33.) a pesti 
piaristáknál, bölcseleti s jogi tanulmá-
nyait az egyetemen végezte, hol az ifjúság 
körében tehetségeivel, szólásban való jár-
tasságával és már akkor tekintélyes mo-
dorával nagy hatást gyakorolt. Mikor a 

politikai köröket az ismeretes szólássza-
badsági ügy tartotta izgalomban, ő a 
szólásszabadság mellett lelkesen harczol-
ván, egyik tanárával összeütközésbe jött 
és elhagyta az egyetemet. Az 1839—40. 
évet a pozsonyi országgyűlésen töltötte, 
hol az országgyűlési ifjúság vezér-egyéni-
ségei közé tartozott. Már ekivOr foglal-
kozott az irodalommal és Magyarorszá-
gon először ő mondotta ki a nagyobb 
közlekedési eszközöknek az állam részé-
ről nyújtandó jövedelembiztosítása (ga-
rantia) nagy jelentőségű eszméjét. Első 
nagyobb útját barátja Tóth Lőrincz tár-
saságában 1842—43-ban tette Európa nyu-
gati országaiban és alaposan tanulmá-
nyozta a mívelt külföld politikai s állam-
gazdasági viszonyait. Ez útjában kötött 
számos érdekes ismeretséget, többi közt 
Bowringgai, ki hazánk és irodalmunk 
iránt rokonszenvét késő öregségeig meg-
tartotta ; O'Connellel a nagy ir agitátor-
ral, Listtel a hires államgazdával, Mitter-
mayerral a nagy jogtudóssal, Aragóval, 
Thierssel, Hugó Viktorral, az akkori Fran-
cziaország három legelső kitűnőségével 
a tudomány, a politika és a költészet 
terén. A m. tudom, akadémia 1843. okt. 
7. levelező tagjává választotta (1860. jan. 
30. pedig tiszteleti tagjai sorába emelte 
föl.) Politikai szereplését Hevesmegyében 
kezdette meg, hol szónoklataival szintén 
kitűnt. Azonban csakhamar Temesme-
gyébe költözött át. Itt atyjáról (ki 1839-
ben halt el) maradt igen szép örökségének 
felügyelete s rendezése mellett, nagy szor-
galommal adta magát a nemzetgazdasági 
tudományok tanulására, minek eredmé-
nyét nemcsak megyei szónoklatokban 
tüntette fel, hanem hirlapi czikkekben 
is bemutatta. A közelismerés Temesme-
gyében már 1843—44-ben az országgyű-
lésre követül jelölte. Ekkor azonban Te-
mesmegyében a conservativ párt győzött 
és ő az országgyűlésre be nem juthatott. 
1846-ban az országos védegylet, az épen 
lelépő Kossuth helyébe igazgatójává vá-
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lasztotta s ő Pestre tette át rendes laká-
sát. Az 1848. pesti országgyűlésre Te-
mesmegye egyik kerületéből küldetvén 
képviselőül, tartalmas és eorrect nyilat-
kozatai által kitűnő helyet foglalt el a 
házban, hol ismeretes jeles tolláért jegy-
zőnek is választották. Az aug. 3. ülés-
ben ő tette a nevezetes indítványt a'Frank-
furtban egyesült Németországgal minél 
szorosb kapcsolatba lépés iránt. A mi-
niszteri párthoz tartozott, s bár Batthyány 
bukása után Kossuth politikáját nem he-
lyeselte, mint hű hazafi megjelent Debre-
czenben és Szegedre is követte a kor-
mányt. A világosi fegyverletétel után 
Törökországba s innét Párisba menekült 
és csak nyolcz évi távollét után, 1857-
ben tért ismét vissza, engedélylyel, hazá-
jába. Akkor a közélet teljes pangásában 
nem tehetett jobbat, mint magányba vo-
nulni s a gazdasága elhanyagolt ügyeit 
rendezni. Az 1860. év ismét kiszólította 
magányából. Ekkor már többnyire Pesten 
lakván, az 1861. országgyűlésre Pest-Teréz-
városa küldötte képviselőül. Deák felirati 
javaslata mellett tartott beszéde (máj. 23.) 
általános figyelmet keltett. Az 1865. decz. 
10-re összehívott országgyűlésen ismét 
mint Pest-Terézváros képviselője jelent 
meg és a Deák-párt törzskarának egyik 
tekintélyes tagja volt. Mint szónok nem 
szerepelt ugyan, de tevékeny részt vett 
az eszméket előkészítő értekezletekben 
és a nevezetesebb bizottságokban, külö-
nösen a közösügyiben. Az Andrássy-mi-
niszteriumban (1867) a földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi miniszteri tárcza 
bízatott reá, melyet a Lónyay-minisz-
teriumban (1871) a közmunka s közleke-
désügyi miniszterséggel cserélt fel. Az 
Ausztriával való viszonyokban mindig 
az önállóság szószólója volt, és szakmá-
jában az ügykezelés magyarosítását eré-
lyesen mozdította elő. A későbbi ország-
gyűléseken Temesmegye orczyfalvi kerü-
letének képviselője volt. Majd kilépvén 
a minisztériumból, a Deák-párt körének 

elnöke lett. Buzgó előmozdítója volt a 
Deák-párt és az ellenzék fúziójának és 
a kettőből alakult szabadelvű párt ismét 
őt választotta elnökéül. A magyar gazda-
sági egyesületnél, melynek alapító tagja 
volt, 1843-tól a közgazdasági vitákban 
vett részt; az 1848. tisztujításkor és az 
1864. febr. 3 újra szervezkedő közgyűlé-
sen választmányi taggá választatott; az ő 
elnöklete alatt tartatott meg Pesten 1868-
ban az első országos gazda-congressus. 
Az iparnak szintén lelkes pártolója volt, 
így nemcsak 1848 előtt volt buzgó tagja 
az akkor fennállott iparegyesületnek és 
működött az azzal kapcsolatban levő ipa-
ros mozgalmakban, hanem a hatvanas 
évek elején is egyike volt azoknak, a 
kik Eötvös József báró elnöksége alatt 
a most fennálló országos magyar ipar-
egyesület létesítésén közreműködtek. Meg-
halt 1881. máj. 31. Budapesten. A m. 
tudom, akadémiánál az atyjától létesített 
Gorove-alapítvány tőkéjét kiegészítette, 
hogy abból évenként száz aranyból álló 
pályadíjt lehessen kifizetni. — Egy köl-
teménye van a Zsenge Mutatványok. Pest, 
1833. cz. gyűjteményben; czikkei az Athe-
naeumban (1839. Linczi fogház, Lincz-
gmundeni vasút), a Regélő Pesti Divat-
lapban (1842. Ischl, 1843. Kisfaludy Sán-
dorról, mint nemzeti költőről), az Élet-
képekben (1844. Egy históriai kérdés, Brüs-
seli műkiállítás, A hollandi nők, Baa-
den), a Magyarország Anyagi Érdekeiben 
(1865. A telepítések kérdése); irt az 50— 
60-as években a Pesti Naplóba s a Ma-
gyarországba. — Munkái: 1. Nemzeti-
ség, jelenünk szempontjából. Pest, 1842. 
— 2. Nyugat. Utazás külföldön. U. ott, 
1844. Két kötet. (Ism. Regélő Pesti Divat-
lap, Életképek és Honderű.) — 3. Javas-
lat a magyar uj vámtariffa tárgyában. 
U. ott, 1847. — 4. Gattajai Gorove 
István emlékesete. Gyűjtemény irodalmi 
s szónoklati hagyatékaiból. Bpest, 1882. 
kőny. arczk. (György Endre Emlékbe-
széde, A mostani s a dunaparti magyar 



1302 
Gotthardt—' Gottschling 

1320 

színház 18Í0. Kivonatok egy uti napló-
hói 1839, a Nemzetiségből 1842. a Nyu-
gatból 1844, Vegyes irodalmi művek : A 
német hírlapok megtámadásai. Csapó Dá-
niel emléke 1844, Adózás és költségvetés 
1845, A képviseletről, Elleneink és mi, 
Igazgatói körlevelek a védegylet ügyében 
1846, A képviselők háza júl. 11. 1848, 
A magyar Akadémia házáról 1860, Az 
1848. törvények s a magyar rendszer, 
Kiss Miklós 1861, Ministeri jelentés az 
1867. közgazdasági állapotokról 1868, Or-
szággyűlési beszédek: 1848. aug. 3. A 
német szövetség tárgyában, 1861. máj. 23. 
Felirati vita. 1867. decz. 16. Vám és 
kereskedelmi szerződés, 1868. ápr. 18. 
Ipar- és kereskedelmi kamarák, 1870. 
máj. 30. Vasúti kérdések, 1871. jan. 31. 
Vasúti s közlekedésügyi politika, márcz. 
3. Uj és tervezett vasutakról, 1873. jan. 
20. A pénzügyi helyzetről, Vegyesek: 
Emlékirat a ministerelnökhöz a czím-
kérdés tárgyában 1867., Budapesti vá-
lasztókhoz tartott beszéd 1869.. Két el 
nem mondott beszéd: A közigazgatósági 
bizottságról szóló törvényjavaslat tárgya-
lása alkalmából., Deák F. emlékének tör-
vénybe iktatása alkalmából 1876., Orczy-
falvai választókhoz tartott beszéd 1875. 
Nyilatkozat a szabadelvű párt nevében.) 
— Kéziratban : Több rendbeli jogphiloso-
phiai s magyar-történelmi dolgozat. 

Irodalmi Or 1846. 143. 1. — Magyar Hirlap 
1851. 568. sz. (Haditörvényszéki Ítélet.) — 
Ujabbkori Ismeretek Tára I V . 11. 1. — Danielik, 
M. í rók II. 94. — Nagy Iván, Magyarország 
C s a l á d a i I V . 423. 1. — M. Akadémiai Almanach 
1861. 157., 1863. 230., 1864. 235. 1882. 257. 1. 
— Ország Tükre 1862. SZ. a r c z k . — Magyar 
Világ 1866. 82. 84. SZ. ( É r k ö v y ) . — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1866. 7. 8 . SZ. a r c z k . 
1881. 23. SZ. a r c z k . — Hazánk és a Kiilfüld 
1867. 11. SZ. arczk. — Kákay Aranyos, Nagy 
ter f ia iDk. Bpes t , 1874. — Vasárnapi Újság 
1878. 45. sz. arczk. 1881. 23. sz. arczk. (Szász 
K.) — 1881: Hon 150—153. SZ. Föv. Lapok 
124. 125. SZ. Ellenőr 273—279. SZ. Magyarország 
150—152. SZ. Egyetértés 150. 151. Sz. P. Napló 
150—152. SZ. Délmagyarországi Lapok 126. 128. 
sz. — Szinnyei Repertóriuma. Történelem 
I I . , T e r m é s z e t t u d . I . — Magyar Tisztviselő 

1881, 23. sz. — Török Zsigmond, Apró Fény-
képek. Szabadka, 1882. — M. Könyvészet 1882. 
— Galgóczy Károly, Országos M. Gazd. Egye-
sület Emlékkönyve IV. 90. 1. — Petrik Köny-
vészete S Bibliographiája. — György Endre, 
Emlékbeszéd Gorove István tiszt, tagról. 
Bpes t , 1892. — Endrődi Sándor, Á l t a l á n o s 
Mutató a m. országgyűlés képviselőházának 
Naplójához 1861—68. Bpest, 1894. I. 3. 21. 1. 
és gyászjelentés. 

Gorove László (gattájai), a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, G. Kristóf, a 
város főbirája. több izben kir. kormány-
széki biztos és országgyűlési követ és 
beodrai Karácsonyi Veronika fia, szül. 
1780. jún. 2. Szamosujvárt Szolnok-Do-
bokamegyében. Tanulását szülőhelyén 
kezdte s a bölcseletig bezárólag Kolozs-
várt folytatta, hol 1796-ban a kolozsvári 
színpadon fiatal társaival Kotzebue, Em-
bergyűlölés és megbánás cz. darabját 
játszotta; 1800-ban Pestre jött az egye-
temre törvényt tanulni; itt Haliczky 
András a német és Dugonics a magyar 
irodalom ismeretére vezette őt; Kazinczy 
és Faludi munkái pedig különös hatást 
gyakoroltak reá. Atyja halála (1801) 
félbeszakasztatta vele a törvénytanulást 
és az ősi birtokba lépett és 1810-ben el-

; hagyván Erdélyt. Magyarországba jött 
és az Alföldön telepedett le. hol királyi 
adomány által megnyerte Gattája hely-
séget. Miután látta, hogy e vidéken a 
magyar nyelv mindenütt kiküszöböltetik, 
minden igyekezetét arra fordítá, hogy 
némely szabadalmak engedésével Gattá-
jára magyar lakosokat édesgessen, kik-
nek az általa emelt templomban az Isten 
igéje magyarúl hirdettessék ; így magya-
rosodott meg Gattája és vidéke. Hivatalt, 
noha f'elszólíttatott, nem vállalt, egyedüli 
örömét a -tudományokban és gazdaság-
ban lelvén. A nemzetiség és nyelv ügyé-
ben szerzett érdemeiért a m. tudom, 
akadémia 1835. szept. 11. levelező tag-
jává választotta, melynek 1839. febr. 18. 
alapítólevelével (testvéreivel együtt) 1000 
forint tőkét hagyományozott oly végből, 
hogy annak kamataival egy kitűnő pá-
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lvamű szerzője jutalmaztassék ; ehhez 
képest az akadémia által minden negye-
dik évben a G.-alapítványból. hatvan 
arany jutalom mellett, jutalomkérdés volt 
kitűzendő, mely felváltva az erkölcs-tudo-
mány, széptan és magyar művelődéstör-
ténet köréből szokott vétetni. Meghalt 
1839. márcz. 11. Pesten. — Czikkei a 
Tudományos Gyűjteményben (1819. VI. 
Az 1816. jan. 29. és 30. történt irtóztató 
fergetegnek egy szemmel látott tanú által 
készített leírása, VIII. Egy különös tüne-
ménynek, az úgy nevezett Tisza virág-
zásának leírása, 1820. IX—XI. 1821. VI. 
VII. Szolnok várának viszontagságai, 
1824. V—VII. A német vitézi rendnek 
leábrázolása, 1830. V. Sámuel Aba kirá-
lyunk Sáron levő temető-helye, 1836. 
VIII. Bihar vmegyében a belényesi já-
rásban kebelezett és a nagy-váradi deák 
püspökségnek Vaskói uradalmához tar-
tozó Kalugyer helység határában fekvő da-
gadó-forrás és tájékának, úgy szinte Nagy-
Váradról odáig tett utazásnak leírása, 
1837. VIII. IX. A bánsági bolgároknak 
hajdani s mostani állapotuk, 1838 VII. 
Egy két szó a Tiszántúli kerti szőlőkről, 
VIII. Egy a bolgárok történeteihez tar-
tozó oklevél), a Szépliteraturai Ajándék-
ban (1822. Asszonyi charakterek, kéz-
irata a m. n. múzeumban). — Munkái: 
1. Jetsid és Hábd. avagy a féltés és 
meghasonlás. Szomorújáték öt felv. A 
magyar játszó szinre alkalmaztatta. Buda, 
1806. (Előszó kelt Tisza-Varsányon aug. 
24. 1806. Először adatott Kolozsvárt 1807. 
jan. 12., azután Pesten 1808. aug. 17. 
és 1811. márcz. 11. Ism. Bayer József 
Egyet. Philol. Közlöny 1881.) — 2. A 
jegyesek Carthdgóban, vagy a nagy Sci-
pio. Eredeti munka, és vitézi történet. 
U. ott, 1807. — 3. As érdemes kalmár. 
Hazai történeten épült eredeti darab öt 
felv. U. ott. 1807. — 4. A férjfiúnak 
tökélletességei. Pest, 1823. — 5. Eger 
várossá történetei. U. ott, 1828. (Külön-
nyomat a Tudom. Gyűjteményből. Ujabb 

kiadása Eger, 1876.) — 6. T. Békés vár-
megyéhes tett beszéd. Hely és év n. — 
Kéziratai előszámlálvák a M. tud. társ. 
Névkönyvében 1839. 132. 1. és önélet-
írást is hagyott hátra. 

Katona, História Critiea XLII. 581. — 1839: 
Regélő 22. SZ. Figyelmező 11. s z . Anastasia 32. 
SZ. Jelenkor 21. SZ. — Hí. Tudós-Társ. Név-
könyve 1840. 205. 1. — M. Tudós-Társaság Év-
könyve V. 216. VI. 23. 1. (Sztrokay Antal 
e m l é k b e s z é d e . ) — Thewrewk József, M a g y a -
r o k S z ü l e t é s n a p j a i 57. 1. — Vjabbkori Isme-
retek Tára I V . 11. 1. — Ferenczy é s Danielik. 
Magyar í rók I. 159. 1. — Nagy Iván, Magyar-
ország Családai IV. 423. 1. — M. Könyvészet 
1876. — Petrik Bib l iogr . 

Gorup Ferencs, nagyprépost és cz. 
püspök ; előbb veszprémi prépost, azután 
fejérvári őrkanonok volt 1636-tól a török 
uralom alatt; 1638-ban jelen volt a nagy-
szombati zsinaton mint vasvármegyei lec-
tor ; 1644. jan. 29. a ráthóti prépostságot 
nyerte; 1661. ápr. 11. kelt magyar leve-
lével (melyet Pauer közöl) a fejérvári 
káptalani jószágok gondviselésétKarachich 
Mátyás tihanyi kapitányra bizza ; 1663-
ban győri házát és a fejérvári jószágok 
jövedelmét a pápai paulinusoknak adja ; 
ekkor már győri nagyprépost, noviai püs-
pök, cs. és magyar kir. tanácsos volt. 
1688-ban már a fejérvári custodiatusban 
más követte, nyilván ekkor már nem élt. 
— Munkája : Miséről irt könyvecske... 
1670. (Ezen könyv ellen irta Czeglédi Ist-
ván, Dágon ledülése cz. s Kolozsvárt 
1670-ben nyomtatott munkáját. Ma csak 
a Czeglédi idézetei után ismerjük.) 

Katona, História Critiea XXXVI. 728. — 
Pauer, Johannes, História Dioecesis Alba-
Regalensis. Albae-Regiae, 1877. 140. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 463. 1. 

Gory Zsigtnond, sopronmegyei tábla-
bíró. — Kézirati munkája: Mindennapi 
jegyzések a magyar nemes felkelő gya-
log seregnek hadi történetei felől 1809. 
Damonyán 1810. (4rét 200 lap a m. n. 
múzem kézirattárában; a szerző 1819. 
okt. 17. ajándékozta a gróf Széchenyi or-
szágos könyvtárnak.) 
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Gosárvári Ambrus. L. Görcsönyi Am-
brus. 

Gosárvári Mátyás, hunyadi harmin-
czados. — Munkája: Az Regi Magya-
roknac első be lövésekről való História, 
Atillaual miképpen telepettenec le Scam-
briaban, És melly nagy vérontassal fér-
kesztenek be Pannoniaba. Ad Notam : 
Árpad vala fő az Capitanságba. Kolozs-
vár. 1579. (A versfejekben : Mathias Go-
sárvári Tricesimator Hvniadiensis fecit 
hanc históriám. Magnificho Stepbanos 
Bathore de Somlio ivniore comendat. 
cvomodo gessit bellvm Atila contra inimi-
cos svos et moltos reges et dominos, 
rügiones. civitates adegit potestate sve, 
et sedem habitabilem fecit Scambriam, 
postrema morte rep. Utánnyomata Sicz, 
1592. ezen kiadásnak ma egy példánya 
sem ismeretes). 

Siebenb. Quartalschrift V I I . 13. — Toldy Fe-
rencz, M. Kö l t é sze t T ö r t é n e t e 139. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I . 83. 130. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 255. 1. 

Gosnovicer Mátyás, ifjabb, városi ta-
nácsos ; G. Mátyás lőcsei városbíró (meg-
halt 1669-ben) fia; 1666. máj. 15-től a 
vittenbergai egyetemen tanult; azután a 
Wesselényi nádor, utóbb Apafi cancella-
riáján szolgált, s a kuruczvilág vége felé 
mint Lőcse város tanácsnoka halt el. 
Könyvtárát és irományait az ág. ev. 
gyülekezetnek hagyományozta. — Kéz-
irati munkája: Libellus Expeditionum 
Missilium studio et opera Matthiae Gos-
noviceri Junioris Leuchovienis collecta-
rum. (Ezen saját kezével írt codexének 
első 16 íve a Wesselényi nádor udvará-
ban kelt nevezetesb expeditiókat. össze-
sen 110 darabot, tartalmazza s azután 
vörös festékkel írva e czímlap követke-
zik : Sequuntur Expeditiones aliquot Mis-
siles in Transylvania pro rerum et Tem-
porum diversitate expeditae Annis 1671 
et subsequentibus. Tartalmaz 36 ügy-
iratot. Mind ezek mind a föntebbiek ma-
gyar nyelven irvák). 

Seelmann Christian, Mit Freud und Leid 
vermengtes Himmelfar t s -Fes t . . . Leutschau, 
1669. — Bartholomaeides, Memoriae Ungaro-
r u m 167. 1. — Századok 1869. 748. 1. — Lőcsei 
m. k. állami főreáliskola Értesítője 1871., 1873. 
(Hanthó Lajos ismerteti G. M. levelesköny-
vét). 

Goszthony Mihály, jogi doktor, egye-
temi magántanár és gyakorló ügyvéd 
Budapesten. — Munkája : Horvát-. Szia-
von- és Balmátorszagok alkotmánya, 
mint a magyar államjog különös része 
(jus publicum particulare). Kapcsolatban 
Horvát-, Sziavon- és Dalmátországokra 
vonatkozó autonom alkotmány- és köz-
igazgatási törvényeinek gyűjteményével. 
Bpest, 1892. (Ism. Budapesti Szemle LXX.) 

M. Könyvészet 1892. 

Gosztony Pál (gosztonyi és krencsi), 
G. Imre és Jeszenák N. fia. — Munkája : 
Carmen epithalamicum quod in perennem 
observantiae signiíicationem, . . . dno 
Alexandra Osztroluczky . . . et virgini 
Sophiae Elisabethae Gosztony, sorori 
multo carissimae fausto omine Posonii 
1760. die 6. Maii legitime junctis sacrum 
esse jubet. Posonii. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 427.1. 

Gosztonyi Fábián Károly, szent-Be-
nedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 
1841. jún. 11. Óladon Vasmegyében ; 
1861. szept. 8. lépett a rendbe ; theologiai 
tanulmányait Pannonhalmán elvégezvén. 
1868. aug. 1. misés-pappá szenteltetett 
föl; azután tanár volt Pápán 1870-ig, 
Győrben 1870—74-ig és Sopronban 1874-
től 1881-ig; jelenleg tényői (Győrm.) plé-
bános. — Programmértekezése a soproni 
főgymnasium Értesítőjében (1877. A la-
tin magánhangzók átlágyulásának rövid 
vázlata, Corssen Vilmos nyomán.) 

Scriptores Ordinis S. Benedicti 138. 1. 

Gosztonyi János, esztergomi kanonok, 
szül. 1776. máj. 12. Gyöngyösön Heves-
megyében; a theologiát 1796—1800. Po-
zsonyban végezte ; utóbbi évben fölszen-
teltetett ; azután káplán volt Gútán ; 1802-
ben tanulmányi felügyelő lett a nagy-
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szombati papnevelőben; 1804. érseki belyn. 
levéltárnokká neveztetett ki. 1805. jan. 
31. a kürthi plébániát kapta, ker. alesperes 
is lett. 1833. júl. 29. esztergomi kano-
nokká igtattatott be. Meghalt 1839. decz. 
27. az irgalmasoknál Budán. Jeles szó-
nok volt. — Munkái: 1. Az élet vezére. 
Kassa, 1834. — 2. Beszéd, melyei nagy-
mélt. székhelyi Majláth Györgyöt Eszter-
gommegye süttői határánál a küldöttség 
nevében köszöntötte 1839. máj. 27. Esz-
tergom. (Ünnepélyes beszédek . . .). 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1833. I I . 10. SZ. 
— Nemzeti Újság 1840. 1. s z . — Petrik B i b -
liogr. — Zelliger. Egyházi í rók Csarnoka 
152. 1. 

Gosztonyi .Jenő, kath. segédlelkész 
Duna-Szekcsőn Baranyamegyében ; szül. 
1866-ban, fölszenteltetett 1889-ben. — 
Munkája: Duna-SzekcsŐ a múltban és 
jelenben. Pécs, 1891. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1891. — Schema-
tismus Q u i n q u e - E c c l e s i e n s i s 1891. 
Gosztonyi Miklós (gosztonyi és kren-

csi), G. Imre és Osztroluczky Teréz fia. 
cs. kir. udvari tanácsos, főtörvényszéki 
elnök, szül. 1796. júl. 31 , előbb kir. ügy-
igazgató (1825), később (1843) cs. kir. 
udvari tanácsos és váltó-törvényszéki el-
nök ; 1849 után cs. kir. főtörvényszéki 
elnök. 1853-ban nyugalmaztatván, a szent 
István-rend kis keresztjét kapta. Meghalt 
1857. aug. 21. Pesten. A pesti nemzeti 
színházra 1834-ben ezer forintot adott. 
— Munkái: 1. Székfoglaló beszéde. Pest, 
1843. (Beszédek, melyek. . .G. M. váltó fel-
törvényszék elnökének ezen elnöki székbe 
történt igtatása alkalmával 1843. nov. 16. 
tartattak.) — 2. Ősiség. U. ott, 1847. (2. 
kiadás. U. ott, 1847.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV . 428. 
és Pótlék-kötet 257. 1. — Petrik Bibliogr. és 
gyászjelentés. 
Gosztonyiné — Biró Kornélia. — 

Munkája : A múlt. Eredeti regény. Arad, 
1889. (A mű összes jövedelmét a gróf 
Almásy Taszilóné által Zsadányon alapí-
tandó kisdedóvó javára adja a szerző.) 

M. Könyvészet 1889. 

Góth Henrik József, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája : Femina res-
pectu anatomico, physiologico ac physico 
considerata. Dissertatio inaug. medica. 
Budae, 1847. 

Rupp. Beszéd 165. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Góth Manó, orvosdoktor és egyetemi 
cz. ny. rendk. tanár, szül. 1848-ban 
Budapesten, a gymnasiumot ugyanott s 
1867-től az orvosi tanulmányokat a bécsi 
s budapesti egyetemen végezte, hol 1872-
ben orvosdoktori oklevelet nyert. 1873-
ban az akkor felállított kolozsvári egye-
temhez tanársegédnek neveztetett ki. 
1878-ban habilitáltatta magát a szülészeti 
műtéttanból; néhány évvel később a 
nőgyógyászatból nyert magántanári ké-
pesítést. 1893-ban cz. ny. rendk. tanár 
nak neveztetett ki. — Czikkei és érte-
kezései az Orvosi Hetilapban (1874. A 
gyermekágyi láz- és orbáncz közti össze-
függésről, A posgerjes fertőzésnek be-
folyása a szülésre, 1881. A testsúly in-
gadozásairól a terhesség alatt és a gyer-
mekágyban), a Pester Lloydban (1875. 
25. sz. Die Reform unseres Hebammen-
unterrichtes), a Pester Medic. Chirurg. 
Presseben (1878. Das habituelle Abster-
ben des Foetus), a kolozsvári Orvos-
Természettudományi Értesítőben (1877 
'óta). — Munkái: 1. Untersuchungen 
über die Menstruationsverhältnisse der 
in Siebenbürgen wohnenden Völker-
stämme. Bpest, 1879. (Különny. a P. 
Medic. Chirurg. Pressebői). — 2. Az 
asepticus eljárás alkalmazása a szülé-
szetben. Kolozsvár, 1879. (Különny. az 
Orvos-Term. Értesítőből). — 3. Ein durch 
Vorfall einer untern Extremität com-
plicirter Geburtsfall. Leipzig, 1880. (Kü-
lönny. a Centraiblatt f. Gynaekologie-
ból). — 4. Tapasztalatok a méh hüve-
lyes részén eszközölt vérelvonások gyógy-
hatási értéke felett. Kolozsvár, 1880. 
(Különny. az Orvos-term.-tud. Értesítő-
ből;. — 5. Über den Einfluss der Ma-
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lariainfection auf Schwangerschaft, Ge-
burt und Wochenbett. Stuttgart, 1881. 
(Különny. a Zeitschrift f. Geburtshilfe u. 
Gynaekologie). — 6. Pigmentsorkom der 
äusseren Genitalien. Leipzig, 1881. (Kü-
lönny. a Centr. f. Gynaekologieból.) — 
7. A conjugata ver a pontosabb meg-
határozásának kérdéséhez. Bpest. 1882. 
(Különny. az Orvos-term.-tud. Értesítő-
ből). — 8. Desinfektion der Abstinenz ? 
Zur Frage der Verhütung des Kindbet.t-
fiebers. Leipzig. 1883. (Különny. a Centr. 
f. Gynaekologieból). — 9. Ueber ge-
nauere Bestimmung des Winkels, wel-
chen die Conjugata diagonalis mit der 
Symphise bildet. Berlin, 1883. (Különny. 
az Archiv für Gynaekologieból). — 10. 
A Hydrastis Candensis értékéről a nő-
gyógyászatban. Kolozsvár, 1887. (Kü-
lönny. az Orvos-term.-tud. Értesítőből). 
— 11. Ein Fall von «misser labour», 
nebst Bemerkungen über die Aetiologie 
dieser seltenen Erscheinung. Berlin, 1888. 
(Különny. az Archiv f. Gynaekologieból). 

Acta Heg. Scient. Universitutis Claudiopolita-
nae 1876—84. és önéletrajzi adatok. 

Gothárd Endre, egri egyházmegyei pap, 
utóbb hírlapíró. — A Hölgyfutárban for-
dításai jelentek meg (1860. Frédérik és 
Bernerette. Musset Alfréd után, 1861. Mil-
ton, Villemain után, 1862. Wordsword, 
angolból, 1863. Dickens után több czikke) 
és beszélyeket, tárczákat irt saját lapjaiba. 
— Munkái: 1. Lengyelhon vészangyala, 
vagy a varsói tragédiák. Oginszky után 
ford. Eger. 1864-66. 12 füzet. — 2. René. 
Chateaubriand után francziából ford. U. 
ott, 1865. — 3. A szabadságért. Képek 
és jelenetek 1848 és 49-ből. Pest, 1869. 
— 4. Nagy Péter végrendélete. Regény 
és történet. Vácz, 1872. I—IV. füzete. 
(Az egész 24 füzetre volt tervezve). — 
5. Egy nagyon elgyötört ember. Kock 
Pál után ford. Rimaszombat, 1874. — 
Szerkesztette és kiadta az Ellenőr cz. 
havi közlöny 1869. jan.—márcz. (három 
számát) Rozsnyón, a Gömöri Lapokat 

1869. nov. 7-től 1872. decz. 25-ig Rima-
szombatban ; az Előőrs cz. hetilapot 1871. 
okt. 15-től nov. 23-ig Rozsnyón ; a Rozs-
nyói Híradót 1873. júl. 6-tól decz. 14-ig: 
az Olvasóterem cz. szépirodalmi heti köz-
lönyt 1873. márcz. 10. (az első s egyet-
len számát) Budapesten; a Felvidéki Hír-
adót 1873. máj. 4-től decz. 30-ig Rozs-
nyón és a Felvidéki Közlönyt 1874. febr. 

í 15-től máj. 24-ig Rimaszombatban. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Karcsú Antal, v á c z i 
Könyvnyomdászat Története. Vácz, 1875. 
30. 1. 

Gothard Jenő (herényi), földbirtokos, 
a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
szül. 1857. máj. 31. Herénvben Vasme-
gyében ; középiskoláit a szombathelyi fő-
gymnasiumban 1875-ben végezte ; azután 
a bécsi polytechnikum gépészmérnöki szak-
osztályát hallgatta s négy évi folyamát 
bevégezte. 1881-ben. nagyobb európai uta-
zás és Konkoly Thege Miklós ó-gyallai 
csillagvizsgálójánál szerzett tapasztalatai 
alapján építette s berendezte herényi csil-
lagvizsgálóját. melynek berendezése s mű-
szereinek legnagyobb része saját műhe-
lyében, saját tervei után készült. A fiatal 
tudós ezentúl a csillagok és kivált az 
üstökösök spektroskopikus vizsgálatával 
foglalkozott. Munkálkodása a tudományos 
világ érdeklődését és méltánylását felköl-
tötte. s a londoni Royal Astronomical 
Society 1883-ban tagjává választotta. Ké-
sőbb teljesen a csillagászat és a tudomá-
nyos photographia fejlesztésére adta ma-
gát, s e szakban számos értekezést irt a 
külföldi csillagászati s photographiai szak-
lapokba. Több eszközt szerkesztett eczélra, 
melyek a szakkörök elismerését vívták 
ki. Photographiai úton egy 14-ed nagyságú 
csillagot fedezett fel a Lyra ködgvürű-
jének közepén, melyet akkor a leghatal-
masabb távcsövekkel sem lehetett föllelni. 
Ő volt az első, kinek sikerült hullócsilla-
gokat uszályukkal együtt lephotographálni; 
ő volt az első, a ki az elekromos szikrát, 
érzékenyített üveglapon ugratva, külön-
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böző alakjaiban lephotographálta sat. 
1886-ban a bécsi photographiai egylet a 
Voigtländer ezüst éremmel; 1887-ben a 
bécsi photographiai kiállítás arany érem-
mel ; 1889-ben a moszkvai photographiai 
kiállítás a legnagyobb kitüntetéssel, a 
díszoklevéllel és szintén 1889-ben a ber-
lini photographiai kiállítás ugyancsak a 
legmagasabb kitüntetéssel, az ezüst érem-
mel jutalmazta kiállított tudományos pho-
tographiáit. A m. tudom, akadémia 1890. 
máj. 8. választotta levelező tagjai sorába; 
ezenkívül választmányi tagja több hazai 
tudományos társulatnak, úgy a külföldiek 
közül még az Astronomische Geselschaft-
nak, a bécsi és berlini Electrotechnischer 
Vereinnak; a bécsi Photographische Ge-
sellschaftnak és Amateur-Clubnak szin-
tén tagja. — Czikkei a Gazdasági Lapok-
ban (1878. Telephon ügyében), a Termé-
szettudományi Közlönyben (1884. Fény-
tünemény a nyugoti égen. Uj Spektroskop. 
Megfigyelések a herényi observatorium -
ban,A Pons-Brooksüstökös spektroskopos 
megfigyelése, 1885. A herényi asztrofizikai 
obszervatórium sarkmagasságának meg-
határozása, A herényi asztrofizikai obszer-
vatóriuml884-ben történt megfigyeléseiről, 
Tanulmányok az égi testek photographálá-
sáról,1886. Az ujabbkori csillagászat eszkö-
zei és megfigyelésmódjai. Az égitestek pho-
tographálása,1887.Tanulmányok az égi tes-
tek photographálásának terén, 1888. Azelek-
tromos szikra rajzai, 1890. A heliochromiá-
ról, 1891. Spektral-photographiai tanulmá-
nyok, Asavasszulfitlug, A Vogel-féle erythor-
sin ezüst fürdő összetétele. 1892. Spektral 
megfigyelések az Auriga uj csillagán), az 
Eder. Jahrbuch für Photographie cz. 
munkájában (1892. Über Beugungser-
scheinungen bei Sternphotographien, 1893. 
Die Vortheile der Photographie bei Stu-
dien lichtschwacher Himmelskörper, 1894. 
Erfahrungen auf dem Gebiete der Him-
melsphotographie), az Astronomische 
Nachrichtenben (129. k. 1892. Beobach-
tung der Nova Aurigae, Spectrographische 

Beobachtung des Cometen 1892. Swift 
März 6., 131. k. Über das Spectrum der 
Nova Aurigae verglichen mit Nebel-
spectren, Über den Nebel in der Nähe 
von BD. + 34° 980., 135. k. Der kleine 
Bernard'sche Nebel bei M. 57.). az Arne-
ric. Annual of Photogr.-ban (1892. Stel-
lar photography), a Mem. delle Soc. d. 
Spectrocopisti Ital. (XXI. 1892. Studien 
über das photographische Spectrum der 
planetarischen Nebel und des neuen Ster-
nes). a Monthly Not. (LIII. On the Spe-
ctrum of the new Star in Aurigae as 
compared with the spectrum of plane-
tary Nebulae), az Astronomv and Astro-
phisics-ben (1893. Studies on the Pho-
tographie spectrum of the planetary ne-
bulae and of the new star, 1894. A 
Small Nebula at M. 57.). Ezeken kívül 
1882 óta minden évről a herényi astro-
physikai Observatorium működésének rö-
vid vázlata a Vierteljahrschrift der astro-
nomischen Gesellschaftban és a Pallas 
Nagy Lexikonában photographiát tárgyaló 
többezikk. — Munkái: 1. A herényi astro-
physikai observatorium leirása és az ab-
ban tett megfigyelések 1881-ben. Bpest, 
1882. (Értekezések a mathematikai tudom, 
köréből IX. 3.) — 2. Astrophysikai meg-
figyelések a herényi observatoriumon 
1882-ben. U. ott, 1883. (Értek, a math. 
tud. kör. X. 8.) — 3. Egy uj spektroskop. 
U. ott, 1883. (Értek, a inath. t. kör. X. 
10.) — 4. Megfigyelések a herényi astro-
physikai observatoriumban 1883-ban. U. 
ott, 1884. (Értek, a math. t. kör. XI. 5.) 

— 5. A Pons-Brooks üstökös spectros-
kopikus megfigyelése a herényi astrophy-
sikai observatoriumon. U. ott, 1884. (Ér-
tek. a math. t. kör. XI. 6.) — 6. A 
herényi astrophysikai observatorium 
sarkmagasságának meghatározása. U. ott. 
1884. (Értek, a math. t. kör. XI. 10.) — 
7. As 1S84. évi megfigyelések a herényi 
astrophysikai observatoriumon. U. ott, 
1885. (Értek, a mathem. t. kör. XII. 3.) 
— 8. Tanulmányok az égi testek photo-

41. ív sajtó alá adatott 1894. július 7. 
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graphálása terén. U. ott, 1885. (Értek, a 
mathem. t. kör. XII. 8.) — 9, As ujabb-
kori csillagdssat módszerei és megfigye-
lés módjai. U. ott, 1886. (Népszerű termé-
szettudományi előadások gyűjteménye 53. 
sz.) — 10. A photographia. Gyakorlata és 
alkalmazása tudományos czélokra. U. ott, 
1890. (Természettud. Könyvkiadóvállalat 
43. Ism. Budap. Szemle LXXVII.) - 11. 
Spektr alphotographiai tanulmány ok.U. 
ott, 1891. (Értek, a term. tud. kör. XXI. 2.) 
— 12. Nova Aurigae spectruma. össze-
hasonlítva néhány bolygószérű köd spek-
trumával. U. ott, 1892. (Értek, a math. 
tud. kör. XV. 2. Ugyanez a Math. u. 
Naturw. Berichte aus Ungarnban). — 
13. Meteorologiai megfigyelések a he-
rényi observatoriumon 1890-ben. U. ott, 
1892. — 14. A nagy Orion-köd legtö-
kéletesebb rajza. U. ott, 1893. (Mathem. 
és természettud. Értesítő. Ugyanez a Math 
u. Naturw. Ber. a. Ung.-ban). — 15. 
Meteorologiai megfigyelések a herényi 
observatoriumon 1891-ben. U. ott, 1894. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1882—86., 1890— 
91. — Vasvármegye 1890. 26. SZ. a r c z k . 

Gothard Sándor (herényi), földbirto-
kos, előbbinek testvéröcscse, szül. 1859. 
febr. 6. Herényben (Vasm.); a gymna-
siumot Szombathelyt 1876-ban és a jogot 
1880-ban a budapesti s a bécsi egyete-
men végezte. 1882-ben atyja meghalt és 
ő átvette családja birtokát. Kezdetben ő 
is a természettudományok felé vonzó-
dott és 1882-ben a bátyja által épített 
csillagdán a bolygók megfigyelésével fog-
lalkozott. 1883-ban megbetegedett és a 
csillagászatról le kellett mondania; egy 
évig a mezőgazdaság elméleti részét ta-
nulmányozta. 1889-ben a vasmegyei gaz-
dasági egyesület igazgatója. 1890-ben a 
bécsi mezőgazdasági kiállításon a váro-
sok élelmezése és a hulladék értékesítésé-
nek csoportjában, mint csoportbiztos és 
bíráló működött. Közgazdasági munká-
lataiért ő felségétől a Ferencz József rend 
III. oszt. keresztjét kapta. 1892-ben az 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III. 

országos gazdatanács tagja lett. Gazda-
sága, mely 2200 m. hold, két részből 
ál l : a herényi (Vasm.) és az iszkáziból 
(Veszprémm.), mintagazdaságnak nevez-
hető ; a herényi arról nevezetes, hogy 
ott az összes szombathelyi városi ürü-
léket és marhavért öt év óta trágya 
gyanánt használják; ezzel a birtok ter-
mőképessége megháromszoroztatott; a 
gazdaságnak elsőrangú simmenthali faj-
marha pepineriája van. Rétöntözési műve 
és elektromos erőátvitele most van mun-
kában. Csillagászati munkájáért, mely 
angolul is megjelent, a londoni kir. csil-
lagvizsgáló társaság rendes tagjának vá-
lasztotta. — Czikkeinek száma 220, me-
lyek a Gazdasági Lapokban, Köztelekben 
és több más szaklapban jelentek meg. — 
Munkái: 1. Néhány ssó szarvasmarhate-
nyésztésünk érdekében. Szombathely,1884. 
— 2. Adatok Jupiter és Mars bolygók phy-
sikájához. Bpest, 1884. (Értekezések a 
mathem. tudom. kör. X. 9.) — 3. Néhány 
cultivator ismertetése összehasonlító kí-
sérletek alapján. 10 ábrával. Szombat-
hely, 1885. — 4. A sorvetőgépek bírála-
tának elvei. M.-Óvár, 1887. (Különny. 
a Mezőgazdasági Szemléből.) — 5. Je-
lentés a vasmegyei gazdasági egyesület 
által 1886. szept. 13. és 14. Sárvárott 
rendezett sorvető gépversenyről. Szom-
bathely, 1887. — 6. A cséplőgépek és ások 
keselése. 95 ábra- és két táblával. Bpest, 
1888. — 7. A Thomas-salak mint a 
legolcsóbb phosphor-trágya. U. ott. 1889. 
— 8. A takarmányrépa. Kolozsvár, 
1889. (Erdélyi gazd. egylet irodalmi szak-
osztályának Könyvkiadó-vállalata II. 1.) 
— 9. A városi hulladékok értékesítése 
és a komposzt készítés. A szövegbe 
nyomtatott 35 ábrával és egy táblával. 
Bpest, 1891. — 10. A nyers takarmá-
nyok eltevése különös tekintettel a zsom-
bolyai kazalra. Kolozsvár, 1892. (Er-
délyi gazd. egyl. írod. szakoszt. Könyv-
kiadóvállalata. V. 3.) — 11. A műtrá-
gyák alkalmasása. Bpest, 1893. (30,000 
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példányban nyomatott). — Szerkeszti a 
Vasmegyei Gazdasági Egyesület Értesí-
tőjét. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1884—85. 1888— 
89. 1891. — Torma, Szombathely 1889. 49. sz. 
arczk. és önéletrajzi adatok. 

Gótsch József, polgári leányiskolái ta-
nár, szül. 1850. máj. 23. Szent-Jánoson 
Mosonymegyében; tanulmányainak végez-
tével négy évig gymnasiumi tanár volt 
Jászberényben, 16 évig pedig Kecskeméten 
a polgári leányiskolában tanárkodott. Alig 
hogy Kecskemétre ment, tüdővész tá-
madta meg és erős szervezete sokáig 
küzdött e sorvasztó betegséggel; végre 
is 1893. ápr. 1. kiszenvedett. Foglalkozott 
a zenével is. — Megirta a kecskeméti 
műkedvelői zenekar tíz éves történetét a 
Kecskeméti Nagy Képes Naptárban (1890-
re) és paedagogiai czikkeket irt a Nép-
tanítók Lapjába (1884. Az iskolai taka-
rékpénztár kezeléséről, Az országos taní-
tói árvaház és az isk. takarékpénztár, 
A beteg tanító, Nyílt levél az országos 
tanítói árvaház ügyében.) — Munkái: 
I. Napikamat fá&Zafc4°/0—9°/0ig. Kecske-
mét, 1884. (Ugyanez németül is. U. ott, 
1884.) — 2. Gyakorlati számtan polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. I. rész 
az I. és II. osztály számára. U. ott, 1885. 
(Lengyel Sándorral együtt.) — 3. Ugyanaz. 
II. rész a III. és IV. osztály számára. 
U. ott, 1886. 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. 1S86. — 
Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1 8 9 4 - r e a r c z k . 

Góts Móricz, bölcseleti s theologiai 
doktor, a jászóvári hittani intézet igaz-
gatója, a keleti nyelvek és mind két 
szövetségi szentírás r. tanára, préposti 
titkár. Meghalt 1873. ápr. 12. élete 63, 
áldozó papságának és tanárságának 40. 
évében Jászóvárott. — Sok munkát ha-
gyott hátra kéziratban. 

Schematismus Can. Reg. Praemonstratentis 
de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 137. 1. és 
gyászjelentés. 

Gotschetz Gábor, ügyvéd; atyja G. 
András az alföldről tanulás végett Turócz-

megyébe vitetvén, ott Tarnó községben 
telepedett meg, s mivel születésére nézve 
magyar, termetére alacsony volt, közön-
ségesen csak Uhrik-(kis magyar)-nak 
hítták, mely név Gábor, Imre és András 
fiaira is tapadva maradott mindaddig, 
míg III. Károly a magyar nemesség ok-
mányainak szigorú átvizsgálását elren-
delve, Gotscheczet is, gúnyneve elhagyá-
sával, ősi nevén kezdék hívni. Fölserdül-
vén. Révay Erzsébet titoknoka s több 
főrendű családnak ügyvéde volt. Ő védte 
Pozsonyban Krmann Dániel ág. ev. super-
intendens ügyét is. Utóbb Pestmegyében 
telepedett le s örökös nélkül halt meg. 
— Munkája: Systema praxis criminalis 
incliti Regni Hungáriáé partiumque eidem 
adnexarum. Budae, 1746. 

Horányi, M e m o r i a I I . 36. — M. Tudományos 
Értekező 1862. I . 251. 1. 

Gotterbarmet Jakab, ág. ev. lelkész, 
medgyesi származású volt és Albrich 
Márton rector alatt tanult 1655-től Brassó-
ban ; 1658 tói a vittenbergai egyetem 
hallgatója volt; azután a medgyesi gym-
nasium lectora lett; 1661-ben Nagy-
Szebenbe hívták meg lectornak és miután 
másfél évig a rectori hivatalt vezette, 
1662. ápr. 22. valóságos rectornak alkal-
mazták; végre 1663. febr. 14. szent-ágotai 
lelkésznek választották meg, hol 1674-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Theses Miscel-
laneae.. . Praeside Martino Albrichio.. . 
publice defendendas suscepit. . . Coronae, 
1656. — 2. De principio & Principiato, 
Causa & Causato . . . Disputatio VIII. U. 
ott, 1657. — 3. Methodica Aug. Con-
fessionis repetitio ex Art. XXIV. Disp. 
XXV. de Missa. Praeside Job. Deutsch-
mann m. Jun. 1659. Vittebergae. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 10. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 232. 241. 1. 

Gottgeisel János, bölcseleti s theolo-
giai doktor, Jézustársasági tanár, szül. 
1726. júl. 16. Pozsonyban; 1743-ban lé-
pett a rendbe, 1761-ben letette a szoká-
sos fogadalmakat. Kolozsvárt, Győrött és 
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Nagyszombatban (1763—65) tanította a 
mennyiségtant; utóbbi helyen a bölcse-
letet is; azután Pozsonyban, Kassán, 
Győrött és Budán a bittudományokat. 
A rendnek 1773-ban történt szétoszlatása 
után az esztergomi főegyházmegye pap-
jai közé soroztatott. Meghalt 1794. márcz. 
11. Pozsonyban. — Munkája: Palatini 
Ungariae sub Regibus Austriacis. Promo-
tore Francisco Lipolt. Cassoviae, 1753. 
(Költemény.) 

Katona, História Critica XLI. 583.— Fejér, 
História Academiae 81. — Stoeger, Scrip-
tores 102. — Zelliger, Egyházi írók Csar-

. noka 152. 1. 
Gotthard Gergely, a székely regélő, 

előbbpostalegény voít, de később kol-
dus lett belőle, az az nem volt rendes 
kereseté"; bejárta a Székelyföldet, mesé-
ket és népdalokat regélt, ez utóbbiakat is 
nem énekelte, hanem csak szavalta. Ez 
volt a keresete. Legnagyobb részét az 
e vidéki daloknak és meséknek, melye-
ket Kriza János közölt a Vadrózsákban, 
G. mondotta tollba az illető beküldők-
nek. Gróf Haller József többször lefény-
képezte 1866-ban. Nem sokára azután 
meghalt. Talán egy Gotthard nevű úrnál 
szolgált regélőnk vagy ennek atyja vagy 
nagyatyja, s innen eredhetett vezeték 
neve. Egyébiránt a székely gyermekek 
rendesen nem Gotthardnak nevezték őt, 
hanem Putzinak, mert piczi kis emberke 
volt; a Gergelyből pedig székelyes mó-
don Geczi lett. És így Putzi-Geczi név 
alatt volt ismeretes a kedvelt regélő. 

Ország-Világ 1880. 5. 1. (Dux Adolf . ) 

Gotthard György, gymnasiumi igaz-
gató, dobsinai származású volt és Kézs-
márkon tanult; később Pozsonyba és 
a hallei egyetemre ment; hazájába vissza-
térvén, 1735-ben a Calis Keresztély báró 
gyermekeit nevelte Bitsén; azután a dob-
sinai iskola conrectorának hivatott meg; 
1737-ben ugyanott rector lett. 1757-ben 
a lőcsei gymnasium igazgatójának válasz-
tották meg. 1770-ben lemondott hivata-
láról és 1776. deczember l-ig Paulini 

András felső-sajói rectornál élt. — Kézirati 
munkája : Praelectiones Philosophicae 
cum observationibus in quaedam capita 
Philosophiae morális D. Jo. Fran. Buddei. 
Leutschoviae 1762. (4rét 305 lap, Rumy 
János György másolata a m. n. múzeumi 
kézirattárban.) 

Bartholomaeides Ladislaus, M e m o r a b i l i a P r o -
vinciáé Csetnek. Neosolii, 1799. 116 1. 

Gotthard Mihály, bölcseleti doktor 
ág. ev. lelkész, szül. 1756. okt. Dobsinán 
Gömörmegyében; 1770-től a lőcsei gym-
nasiumban tanult és innét a magyar 
nyelv megtanulása végett Miskolczraküld-
ték, 1774-ben pedig Pozsonyba ment. 
hol négy évig tanult. 1778-ban gróf Ba-
lassa Ferencz kir. biztos mellett írnok 
volt és beutazta főnökével Magyarország 
és Slavonia nagy részét. 1780-ban a vitten-
bergai egyetemre ment. 1782-ben vissza-
tért hazájába s 1783. okt. 31. lelkészszé 
avattatott föl és nov. 2. Merényben (Wa-
gendrüssel) foglalta el lelkészi hivatalát 
1787-ben Iglóra hívták meg második pap-
nak. Meghalt . . . — Költeménye van a 
Musen-Almanach von und für Ungarn-ban 
(1801.) és czikke a Bredeczky, Beyträge 
zur Topographie des Königreich Ungarn 
cz. folyóiratában (I. 1803. Tobschau). — 
Munkái: 1. K. Piltsius, Kurse Erzählung 
der Verheerung und Plünderung der 
Bergstadt Topschau, welche im J. 1584. 
den 14 Oktob. durch die Filleker Tür-
ken geschehen ist. Aus dem Lateinischen 
übers. Kaschau, 1795. (Eredeti kézirata a 
m. n. múzeumban.) — 2. Leichenrede 
gehalten den. 19. Jänner 1813. bei der 
feyerlichen Beerdigung des Andreas Jo-
nas Czirbesz.. . U. ott, 1813. — 3. Bede 
bei der Einführung des Wohlerwürdi-
gen Herrn Anton Ludwig Munyay neu-
ordinirten evang. Prediger zu Wallendorf. 
gehalten den 10. September 1815. Leut-
schau. — 4. Leichenrede bei der Beer-
digung des. . . Herrn Samuel Toperczer... 
Predigers der ev. Gemeinde der Stadt 
Wallendorf.. . den 18. Julii 1815. Nebst 
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einer kurzen Lebensbeschreibung des Ver-
storbenen. U. ott. — 5. Gesänge bei der 
Todtenfeier des wail. Gregor von Berze-
viczy von der studirenden Schuljugend 
abgesungen in der evang. Kirche zu 
Iglo den 25. März 1822. U. ott. 

Bartholomaeides Ladislaus, M e m o r a b i l i a P r o -
vinciáé Csetnek. Neosolii. 1799. 119. 1. — 
— Zeitschrift v o n u . f ü r U n g e r n I I I . 1803. 
383. 1. — Kis János E m l é k e z é s e i I . 83. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — M. Könyv-Szemle 1893. 
50. 1. 

Gotthardt Károly. orvosdoktor, a po-
zsonyi magyar királyi országos kórház 
első' orvosa, szül. 1835-ben; az orvosi tudo-
mányokat Bécsben tanulta s 1858-ban 
orvosdoktori, szülészi és műtői oklevelet 
nyert; azután Pozsonyban telepedett le, 
hol közkórházi főorvos lett és 1883. szept. 
26. meghalt. — Czikkei a Kórházi Szem-
lében (Pozsony, 1865. Kimutatás a po-
zsonyi orsz. kórházban fölvett és ápolt 
betegek felett, Paizsmirigy daganat mint 
megfuladás oka.Légcsőmetszés. Ficzamok, 
Szokványos vetélés méhtöremlésnél. Emlő-
lob, A bőralatti befecskendezések, Ada-
tok a csontbántalmak kórtanához, A ter-
hesek vízfolyása, Önkénytes méh- és hü-
velyszabás), az Orvosi Szemlében (Po-
zsony, 1866. Adatok a sebek gyógykeze-
léséhez), az Orvosi Hetilapban (1869. 
Észleletek a tályog és sebek Lister mo-
dora szerinti gyógykezelése felett), a Köz-
egészségi és törvényszéki Orvostanban 
(1869. Észrevételek a Magyarország terü-
letén fölállítandó bába-iskolákat illetőleg 
tett indítvány felett.) 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statisztikája. Bjjest, 1876. 253. 1. és 
gyászjelentés. 

Gottier Lajos, gyógyszerész, G. Lipót 
szintén gyógyszerésznek, ki eredetileg Ga-
thier franczia családból származott, és 
Buzáth Julianna fia (Lehoczky Tivadar 
írónak unokaöcscse), szül. 1861. febr. 21. 
Munkácson Beregmegyében; középisko-
láit a budapesti Szőnyi Pál-féle nevelő-
intézetben végezte; azután a gyógysze-

részi pályát atyja mellett megkezdvén, 
1882-ben a budapesti egyetemen gyógy-
szerészi oklevelet szerzett; azóta gyógy-
szerész Munkácson. — Kisebb verses 
közleményeket, rejtvényeket irt a Kis 
Vasárnapi Újságba (1874—75), később a 
M. Bazárba, a Magyarország és a Nagy-
világba (1879—80); tárczaczikkei, szin-
birálatai s költeményei jelentek meg 
1886 óta a Munkácsban. Munkács és 
Vidékében és a Szatmár és Vidékében; 
néhány év előtt tánczdarabokat adott k i : 
Jenny keringő, Hóvirágok, lengyelke — 
Szerkeszti 1893. szept. óta a Munkács 
és Vidékét. 

Vozári Gyula szives közlése. 

Gottier Lipót, gyógyszerész, szül. 
1820-ban; a gymnasiumot Pesten végezte 
1847-ben; azután a gyógyszerészetet ta-
nulta s Munkácson gyógyszertár tulajdo-
nos lett; utóbb gyógyszertárát fiának en-
gedte át és maga nyugalomba vonult. 
Meghalt 1887. jan. 26. Munkácson. — 
Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1862. 
Javaslatok a magyarországi gyógyszeré-
szet ügyeit szabályozó budapesti bizott-
mány munkálataihoz, A csersav, 1864. 
Collodium előállítása ócska vászontépés-
ből, Észrevételek a cubébák szeszes ki-
vonatáról.) 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
Statisztikája 53. 1. és gyászjelentés. 

Gottlieb Elek V., erdőmester a szász-
coburg-gothai herczeg uradalmában, a 
Koburg Erneszt érdem-érem tulajdonosa; 
miután 32 évig szolgált, nyugalomba vo-
nult és 1875. nov. 24. meghalt Apagyon 
Szabolcsmegyében. — Munkája: Die 
Sandebenen Ungarns u. ihre forstliche 
Kultur, nach einem einfachen u. sicheren 
Verfahren. Pest, 1856. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Gottschling Dániel József, ág. ev. 
lelkész, szül. 1774. nov. 3. Nagy-Szeben-
ben; 1801. okt. 20-tól a jenai egyete-
men tanult; azután tanár volt a nagy-
szebeni gymnasiumban, egyszersmindpré-



1321 Gotthardt—' Gottschling ;—Gottwalt 1320 

dikátor az ottani városi templomban, az-
után Kürpödön (Kirchberg) és 1809. nov. 
4-től Új-Egyházán (Leschkirch), hol 1850. 
júl. 16. meghalt. — Munkái: 1. Indicis 
Fossilium Musei Gymn. Cib. A. C. Fasci-
culus I. Metalla complectens. Cibinii, 
1804. — 2. Vorschriften für die Jugend 
in Stadt- und Land-Schulen, geschrieben 
und gestochen 1820. (A szász iskolákban 
használtatott.) 

Trausch, Scbriftsteller-Lexikon II. 11. 1. — 
Mokos, Magyarországi Tanulók a Jenai Egye-
temen 90. 1. 

Gottschling Pál Rudolf, kereskedő, 
nagy-szebeni származású volt és 1750. 
aug. 18. Bécsbe utazott, innét pedig 1751-
ben Boroszlóba, hol a Riemer-féleüzletben 
tanulta a kereskedést; 1757-ben Nürn-
bergbe ment és innét 1763-ban vissza-
tért Sziléziába. Meghalt 1805. máj. 13. 
— Munkái: 1. Betrachtung über die 
Handlung und Oekonomie des Grossfür-
stenthums Siebenbürgen. Bautzen, 1776. 
— 2. Kurtse Schilderung des überaus 
gesegneten Grossfürstenthums Sieben-
bürgen, mit patriotischer Feder entwor-
fen. Budissin, 1781 — 3. Unterthäniges 
Flehen an Kaiser Joseph den II. die so 
schwere Strafen der Schiffziehenden in 
Ungarn in etwas Allergnädigst zu mil-
dern. Hely n , 1787. — 4. Die Sachsen 
in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Erd-
und Menschenkunde. Dresden, 1794. — 
Többi munkáit, melyeket írt vagy ki-
adott, fölsorolja 4. sz. munkájában (111. és 
112. 1.) és utánna Trausch, ezután pedig 
Petrik, számszerint 19-et, melyek mind 
külföldön jelentek meg és nem hazai 
érdekűek. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 11. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Gottvald Gáspár, orvosdoktor, tolnai 
származású, 1839-ben nyert orvosdoktori 
oklevelet Pesten és mint gyakorló orvos 
szülőföldén Tolnán telepedett le. — Mun-
kája: Orvostudori értekesés. A gyer-
mekek testi nevelése a fogantatástól egész 

az emberkorig vagy azon rendtartások 
előadása, melyek szerint a szülők gyer-
mekeiknek ép testet és abban hasonló 
lelket szerezhetnek. Pest, 1839. 

Rupp, Beszéd 161. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gottvald János Gáspár, több nyil-
vános és szabadalmas intézetnek magyar 
nyelvtanítója Pesten. — Munkái: 1. Ma-
gyar nyelvtudomány a magyar ajkú 
tanulók számára és a divatos új és régi 
szavak jegyzéke. Pest, 1836. (2. megbőv. 
kiadás. U. ott, 1840, 3. megjobbított ki-
adás, U. ott, 1841.) — 2. Ungarische 
Sprachlehre in einer sehr kurzen und 
sehr fasslichen Darstellung mit beson-
derer Rücksicht für Anfänger verfasst 
und herausgegeben. Ofen, 1838. (2. bőv. 
kiadás. Pest, 1839.. 3. kiadás. U. ott, 
1841.) 

Tudom. Gyűjt. 1839. X . 1 1 8 . — Petrik B i b l i o g r . 

Gottvald Jóssef, gymnasiumi tanuló 
a költészeti osztályban Tatán Komárom-
megyében. — Munkája: Óda, melyet 
nt. Mihály Alajos úrnak, a tatai királyi 
tanodalomban költészettanítónak neve-
ünnepén mély tiszteletük jeléül hálás 
tanítványi nyújtanak. Pest, 1845. (Stumpf 
Károly költeményével együtt.) 

Petrik B ib l iogr . 

Gottwaldt Ferencz, gymnasiumi tanuló 
a szónoklati osztályban Kassán. — Mun-
kája : Comitia sapientiae. Honor i . . . 
neo-magistrorum, cum in alma episcopali 
universitate Cassoviensi supprema phi-
losophiae laurea condecorarentur pro-
motore rp. F. G. Ab oratoria facultate 
Cassoviensi oblata, anno 1723. Cassoviae. 

Petrik B ib l iog r . 

Gottwalt Ignácz, kath. lelkész a vesz-
prémi egyházmegyében. — Munkái: 1. 
Ehren- und Sitten-Rede, gehalten als 
Ihre Excell. Herr Ignatius Koller von 
Nagy-Mánya, Bischof von Weszprim das 
Gottes-Haus Unser Lieben Frauen zu 
Bód einweihete. Ofen, 1768. — 2. Kan-
zelrede über die Verminderung der Feyer-
tägen, die auf Anordnung Clemens des 
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XIV. im Jahre 1771. ist vorgenommen 
worden. . . U. ott. 

Petrik B ib l i og r . 
Götz Jóssef (kovásznai), ev. ref. lel-

kész Magyar-Bényén Kis-Küküllőmegyé-
ben és a nagy-szebeni egyházkerület 
jegyzője. — Munkái: 1. Edes anyai 
búsongás, elhervadott két ékes virág-
szálaknak, egy pár néhai testvéreknek 
emlékezetekre. Kolozsvár, 1820. (Költe-
mény. József és Rozália gyermekeinek 
halálára.) — 2. Szentegyházi beszéd, 
melyet T. G. Sz. synodus alkalmatossá-
gával a nemes Sz. Udvarhely városabéli 
ev. reformátusok templomában 1824. eszt. 
tartott. N.-Szeben, 1825. 

Petrik B ib l iog r . 

Gotzigh Ignácz. jogi doktor, kassa-
egyházmegyei áldozópap. a történelem, 
statisztika s bányajog tanára a kassai 
akadémián 1794-től 1825-ig, midőn nyu-
galomba vonúlt; az akadémiai könyvtár 
őre volt 1795-től 1804-ig. Meghalt 1834. 
aug. 29. élete 69. évében. Könyvtárát a 
kassai akadémiának hagyományozta. — 
Munkái: 1. Positiones ex história uni-
versali ac statuum quas in regia acade-
mia Cassoviensi anno 1797 propugnandas 
susceperunt Vinc. e com. Klobusitzky... 
Cassoviae. — 2. Oratio, dicta Cassoviae 
in sala academica sub initium anni 
scbolastici. 1799. Hely n. — Kézirati 
munkái: Prolegomena Históriáé Univer-
salis descripta per Stephanum Szöllősy 
anno 1798—99. Cassoviae. (Hét füzet 
4rétben a m. n. múzeumban); De co-
mitatibus et eorum comitibus regni Hun-
gáriáé (a bécsi udvari könyvtárban.) 

Jelenkor 1834. 81. Sz. — Könyv-Szemle 
1882. 6. 28, 1884. 295. 1. — Petrik B ib l iog r . 
Gótzy Károly, bács-bajai növendék 

gyógyszerész. — Munkája: Az arany-
szikany zöldletröl (chloridum auri na-
tronatum) és a ketted-férjagsavas ha-
magról (Biarsenias kali). Pest, 1830. 
(Gyógyszeres értekezések 1830-ban. Ki-
adta Schuster János tanár V. sz.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Govrik Gergely, mechitarista szerze-
tes, szül. 1836. máj. 14. Szamosújvárt 
Erdélyben ; Bécsben 1857. nov. 7. lépett 
a rendbe; 1861. máj. 9. misés pappá 
szenteltetett föl és néhány évig a rend 
könyvnyomdájának igazgatója volt. egy-
szersmind a világtörténet és az örmé-
nyek történetének tanára. 1872-ben Kon-
stantinápolvba küldték, hol öt évig a 
rend tagjainak a német és örmény nyel-
vet. a világtörténelmet, az örmény nem-
zeti történetet és a földrajzot tanította ; 
1877-ben visszabívatott Bécsbe, hol mint 
lelki atya a rend növendékeinek a föld-
rajzot, mennyiségtant és természettant 
adja elő. — Három munkája jelent meg 
új-örmény nyelven Bécsben, u. m. egy 
imakönyv 1867-ben, az általános földrajz 
mathematikai s physikai része 1871-ben 
és rövid világtörténet a nemzeti iskolák 
számára 1871-ben. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 
1881. 140. 1. 

Gózon Antal, a nemzeti szinbáz nyug. 
tagja, G. István és ásvai Jókay Zsu-
zsánna fia. szül. 1811. ápr. 24. Ó-Gyal-
lán (Komáromm.) ; Losonczon tanult ; 
ügyvédi oklevelet is szerzett, de nem 
ügyvédkedett. 1834-ben a Kilényi dal-
szinész-társulatához szegődött. A nem-
zeti színháznál 1840-től 1861-ig kardal-
nok volt és kisebb szerepekben is föl-
lépett. Meghalt 1876. jún. 3. Budapesten. 
— Czikke : A nemzeti színházról. (Hölgy-
futár 1862. 66., 67.. 90.. 98. sz.) Irt még 
a Böszörményi M. Újságba polemikus 
czikkeket álnév alatt. — Ugyanegy sze-
mély lehet (miután akkor kívüle más 
Gózon nevű színész nem létezett) azon 
G. Imrével, kinek költeménye jelent meg 
a Honművészben (1839 40. sz.) és két 
fordított színműve adatott elő, u. m. 
Testvérek ellenkezése, víggal elegy er-
kölcsi játék 5 felv. Kotzebué után magyar 
színre alkalmazta (előadatott Budán 1833. 
decz. 3. és 1834. ápr. 22.) és a Termé-
szet leánya, viggal elegy érzékeny játék 
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Lafontaine A. H. E. után ford. (előada-
tott Budán 1833. decz. 30., 1834. ápr. 
15. és Pesten 1837. decz. 6.) 

Honművész 1837. 100. sz. — Egykorú szín-
lapok. — Gyászjelentés és öcscsének, G. 
Imrének, szíves közlése. 

Gózon Gyula (halasi), ev. ref. lel-
kész, szül. 1849. febr. 26. Keő helység-
ben Baranya megyében, hol atyja G. 
László szintén lelkész volt; elemi isko-
láit a német nyelv kedveért Eszéken, 
az algymnasiumot (1859—63) Uj-Verbá-
szon az ág. evangélikusoknál, a felső 
osztályokat (1863—67) Nagy-Kőrösön vé-
gezte ; innét a theologiai pályára lépett, 
melyből Kecskeméten az első, Pesten a 
2. és 3-at, Sárospatakon a 4. évet vé-
gezte 1871-ben. Ez év júl. 3. letevén az 
első lelkészképesítő vizsgát, a somogy-
csurgói gymnasiumban választatott meg 
a magyar és német nyelv rendes taná-
rának. Itt egy évig működött és ez alatt 
letette a második lelkészi vizsgát Pesten, 
mire az alsó-baranyai egyházmegyében 
Sepsén négy hónapot, a felső-baranyai-
ban Dráva-Szabolcson másfél évet szol-
gált mint segédlelkész; azután Haraszti-
ban hét hónapig, Kovácshidán ötig mint 
időközi helyettes és Bicsén hat hónapig 
mint segédlelkész működött. 1875. jún. 
6. Kilitibe rendeltetett helyettes lelkész-
nek, hol 1876. júl. 2. az egyház rendes 
lelkészének választotta s azóta ott mű-
ködik. 1888-ban a külső-somogyi ev. 
ref. egyházmegye tanügyi bizottsági el-
nöknek, 1889-ben pedig egyházi tanács-
birónak választotta meg. — Czikkei a 
Prot. Egyh. és Iskolai Lapban (1875. A 
modern theologia és a biblia, 1881. Gó-
zon Lászlóról nekrolog, 1883 sat.), az 
Ev. Prot. Lapban (70-es években több 
czikk Kletus névvel), a Téli Újságban 
(1891—94. fordítások németből.) — Mun-
kái : 1. Székfoglaló egyházi beszéd, me-
lyet a kiliti-i ref. templomban, 1876. 
nov. 12. tartott székfoglalása alkalmával 
elmondott, és hallgatói óhajára kiadott. 

Székesfehérvár, 1877. (A tiszta jövede-
lem a prot. árvaházra adatik.) — 2. 
Emlékbeszéd, melyet a nemzet nagy ha-
lottja : Kossuth Lajos temetése napján, 
1894. ápr. 1. a somogy-kiliti-i ref. tem-
plomban tartott gyászünnepélyen elmon-
dott. U. ott. (A tiszta jövedelem a Kos-
suth-szobor javára adatik.) 

M. Könyv-Szemle 1877. 247. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Gózon Imre, ev. ref. tanító, G. Antal 
színész testvéröcscse, szül. 1826. okt. 25. 
O-Gyallán (Komáromm.); középiskoláit 
a rév-komáromi ev. ref. gymnasiumban, 
a VII. osztályt a pápai főiskolában járta. 
1848—49-ben honvéd volt és 1849. máj. 
7.Usdinnál megsebesült. 1850—53-ig mint 
Latabár Endre színtársulatának tagja 
Győrben, Pécsett és Balaton-Füreden mű-
ködött. Az 1853—54. tanévre a pápai 
ev. ref. tanítóképzőbe iratkozott be ; júl. 
10. vizsgát tett és 13. Szent-György-
völgyön (Zalam.) rendes tanítónak vá-
lasztották, hol jelenleg is működik. Még 
1854-ben ő fedezte fel a veleméri (Vasm.) 
régi falfestményeket, melyeket 1863-ban 
Rómer Flóris megismertetett és Storno 
lerajzolt; most már az eredeti falfest-
mények nagyobb része elveszett vagy 
megcsonkíttatott. 1872-től Bómer Flóris 
buzdítására a régészetre adta magát; 
júl. 3. Pauler Tivadar közoktatási mi-
niszter által a műemlékek országos bi-
zottságában való részvételre felszólíttat-
ván. azontúl több hivatalos kiküldetésben 
részesült, nevezetesen: a szécsi szent-
lászlói régi sánczok, a baksai római 
halmok és a veszprémmegyei kéttornyú-
laki ősrégi ref. templomnak régészeti 
szempontból való megvizsgálására. 1875-
ben a műemlékek orsz. bizottság kül-
tagjává neveztetett ki. — Czikkeket írt 
a Politikai Újdonságokba (1857. Feny-
vesi név alatt), a Vasárnapi Újságba 
(1864. Mátyus István életrajza, névtele-
nül), a Zalai Közlönybe (70-es évek. 
régi versek és kortesdalok közlése), a 
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M. Nyelvőrnek (1872—74) dolgozótársa 
és gyűjtője volt, az Archaeologiai Érte-
sítőbe (1872. Vasmegye határában tett 
régészeti kirándulás, 1873—78. régészeti 
Jelentései), a Henszlmann Imre által ki-
adott Magyarország műemlékeinek rövid 
ismertetése. Bpest, 1876. cz. munkába 
(3 czikke), az Adatok Zalamegye Tör-
ténetéhez. Nagy-Kanizsa, 1876—78. cz. 
gyűjteménybe (15 czikk"), a Zalai Köz-
lönybe és Zalai Tanügybe (A népnevelés 
vidékünkön hajdan és jelenben). — Szer-
kesztette és kiadta a győri Szinházi 
Zsebkönyvet 1853—54-re. — Kézirati 
munkája : Emlékeim 1848—1849. évek-
ből. Leírta úgy, miként vele s körüle 
történtek. 1868. (a m. n. múzeum kéz-
irattárában.) 

Önéletrajzi adatok. 
Gózon István (halasi), ev. ref. lelkész 

és tanár ; 1740. ápr. 29-től Debreczenben 
tanult; 1744-ben rektor volt Kecskeméten; 
innét külföldi akadémiára ment; 1752-től 
Kecskeméten tanár, 1761-től csökmői, 
azután czeczei, végre pataji pap volt; 
1782-től egyházkerületi jegyző. Meghalt 
1790-ben. — Munkája: Oratio qua viri, 
de patria optima meríti dni Joannis Be-
leznai de Belezna, generalis campi ma-
reschalli locumtenentis . . . funeri paren-
tavit Pilisii anno 1754. 6. id. Dec. Budae, 
1758. 

Egyházi Almanach 1836. 65. , 79. 1. — Kecske-
méti l.apok 1872. 44. s z . — Figyelő ( s z e r k . 
C z e l d e r ) 1880. 37. 1. — Debreczeni Prot. Lap 
1885. 407. 1. — Petrik Bibi. és Bakóczi János 
szíves közlése. 
Gózony Dániel, kamocsai (Komárom-

m.) származású volt és mint kiszolgált 
es. kir. főhadnagy ügyvédkedett; 1848— 
49-ben már Budán lakott és mint osz-
trák érzelmű, a magyar ügy ellen mű-
ködött ; vezette az osztrákokat; levelei-
ben hódolásra intette a községeket és 
Komárom védőit; takarmányt gyűjtött 
a német csapatok számára. Ezen viselt 
dolgaiért a magyarok többször elfogták ; 
valami komolyabb baj azonban nem érte. 

Még 1861-ben 82 éves korában is Budán 
lakott és szűk anyagi körülmények között 
élt. — Pázmándy Dénes mellett 1849-ben 
Apologiát irt, mely a debreczeni lapok-
ban megjelent. — Munkája: A nagy-
váradi pásztori levélre irt gúny, vagy 
antipásztoláréra paraenesis. Buda, 1842. 
— Kézirati munkái: Uj világ (4-rét 28 
levél; censurai példány 1840-ből), Lehet-e 
a világ roppant alkotmányának határa? 
Van-e gondviselés ? Eshetik-e, a vagy 
volt-e valaha csuda ? (A m. tudományos 
akadémiához intézte, Wittkovics ezt je-
gyezte reá: Ezen zabolátlan szabadsággal 
írt és mindenkit kétségben hozni törekedő 
írás, egyátaljában a közönségre nem bo-
csáttathatik a Tudományos Gyűjteménybe. 
4-rét 13 lap) a m. n. múzeumi kézirat-
tárban. Kiáltó szó a «Világhoz», melyet 
írt gróf Széchenyi István (kelt Kamocsán 
1837, 4rét 34 levél), A forradalomkor 
1848—9-ben életem, 4rét 34 levél, Pénz-
ügyi tervezetéről jelentés Bartakovics Béla 
egri érsekhez. Budán 1861. szept. 2. 
4rét 6 levél, Terv, miként lehessék majd 
300 milliom forintot az álladalom szük-
ségére visszafizetés terhe nélkül legbizo-
nyosban gyűjteni ? Buda, 1860. ívrét 7 
levél, ő felségéhez benyújtva, Hitelinté-
zet, kelt Budán 1859-ben 4rét 10 levél, 
(mind az öt az egri érsekmegyei könyv-
tárban). 

Petrik B i b l i o g r . — Egri érsekmegyei könyvtár 
Czimjegyzéke 1300. 1. és Michalek Manó szi-
ves közlése. 

Gózony György, bölcseleti s theologiai 
doktor és kanonok, szül. 1804. ápr. 15. 
RáczkevénPestmegyében; a gymnasiumot 
és bölcseletet Székesfejérvárt, Szombat-
helyen és Pesten végezte; a hittudományt 
pedig mint fejéregyházmegyei növendék-
pap a bécsi egyetemen hallgatta. Két szi-
gorlatot adott, nevezetesen a keleti s görög 
nyelvekből és a szentírási tanulmányok-
ból, úpyszinte a hittanból is. — 1825-ben 
hazájába visszatérvén, a püspöki megye-
hivatalnál nyert alkalmazást. 1827. márcz. 
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31. miséspappá szenteltetett föl. Azután 
Ercsiben és Székesfejérvárt káplánkodott 
öt évig; utóbbi állomásán egyszersmind 
a helybeli katonai nevelőintézetben hit-
oktató s a magyar nyelv tanítója volt. 
1832. jún. 6. a püspöki udvarba hívatván, 
fokonként szertartó, szentszéki rendes 
jegyző, levéltárnok és titkár lett; a püs-
pöki lyceumban a keleti s görög nyelve-
ket, a sz.-írás tudományt és magyarázatot 
egy évig és nyolcz hónapig tanította. 
Mint titkár (1841-től 1851-ig) ugyanott 
minden díj nélkül a magyar köz- és 
magán polgári törvényt adta elő. 1834-ben 
szentszéki közbirónak, 1841. pedig zsinati 
vizsgálónak nevezték ki. 1852-től zsám-
béki plébános, bicskei kerületi alesperes 
és elemi iskola-felügyelő volt. 1867-ben 
székesfejérvári kanonokká neveztetett ki. 
Meghalt 1871. márcz. 30. Székesfejérvárt. 

— Több politikai s egyházi tudósítást 
közölt az Egyházi Tárban (VIII. 1835. 
Szózat a vegyes házasságról), Századunk-
ban, Nemzeti Újságban és a Religio és 
Nevelésben. — Munkái: 1. Mélt. és fő-
tiszt. Horváth János urnák . . . a szé-
kesfejérvári püspökszékbe beigtatására 
mély tisztelettel szenteli . . . Boldogasz-
szony hava 8. 1832. Székesfejérvár. 
(Költemény.) — 2. Szózat. Mily kilátás, 
minő lépés katholikus és protestánsra 
nézve a vegyes házasság ? U. ott, 1835. 
— 3. Sz. István magyarok első s apos-
toli királya Istennek hív szolgája. Nemzeti 
ünnep alkalmával a székes-fejérvári szé-
kes anyatemplomban hirdet te . . . U. ott, 
1839. — 4. Kalászok az élet kóréból. 
U. ott, 1839. (Kornmann Rupert után.) 
— 5. Egyházi beszéd, melyet új mise 
alkalmával Lovas-Berényben Mária név-
innepén Sz.-Mihály hava 12. 1841. tartott. 
U. ott. — 6. Egyházi törvénykezés Ma-
gyarországban. Papok, ügyvédek és per-
lekedők használatára. Pest, 1841. — 7. 
Keresztény tanulság és vigasztalás igéi. 
1843. szept. 5. sz. kir. Székes-Fejérvár 
városában kiütött nagy tűzvész után a szé-

kes-fejérvári székesegyházban hirdet te . . . 
ugyanazon év mindszenthó 1. Székes-
fejérvár. — 8. lgtatási ünnepély Szigly 
Károlynak. . . ráczkevei plébánia java-
dalmába. Pest, 1845. — 9. A házasság 
kérdése. U. ott, 1867. (2. bőv. kiadás.) 
— 10. Mi az oka, hogy nem vagyunk 
ott úgy, a hol és a mikép lenni óhajtanok. 
Böngészte.. . A sebesült harczosok ja-
vára. Sz.-Fejérvár, 1866. — 10. Sz. István 
magyarok 1-ső és apostoli királyának k. 
k. hitbuzgalma. Nemzeti ünnepén a sz.-
fehérvári székes- és plébánia-egyházban 
hirdette aug. 20. 1869. U. ott. — 11. 
Keresztény népiskoláink múltja és je-
lene. Székesfejérvár, 1870. — 12. A pápa 
és a világ. Kiadta Lonkay Antal, Pest. 
(Különnyomat a M. Állam 1871. 65., 66., 
66., 72., 74. és 76. sz.) 

Danteiik, Magyar írók I. 160. — Pauer 
Joannes, História Dioec. Alba-Regalensis 353., 
385. 1. — Petrik Könyvészete és Bibi. — 
Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k 55., 56. 1. — 
Biblotheca Joann. Card. Simor 503.1. és gyász-
jelentés. 

Gózony János, czímz. m. kir. vezér-
őrnagy, a 3. oszt. vaskoronarend lovagja, 
a katonai érdemkereszt tulajdonosa; 1872. 
nov. 1-től alezredes; jelenleg mint nem 
alkalmazott él Budapesten. — Munkája: 
Foglalkozási tervezet az ujoncz sorvá-
nyok számára. Arad, 1881. 

Horváth Ignáez K ö n y v é s z e t e 1881. — M. kir. 
honvédelmi minisztérium Névkönyve 1888. 1894. 

Gozovits György, kath. plébános, szül. 
1770. ápr. 23. Szekszárdon Tolnamegyé-
ben ; Szányi Ferencz kanonok gondjai 
alatt nevelkedett Pécsett és theologiai 
tanulmányait a pesti papnevelőben vé-
gezte ; 1793. jún. 30. misés pappá szen-
teltetett föl ; azután segédlelkész volt két 
helyen és 1795-ben Szebénvben (Bara-
nyam.); innét 1798-ban Pécsre ment káp-
lánnak, majd Szebénybe administratornak, 

Ihol 1798. júl. 4. plébános, 1731-ben al-
esperes lett és 1835. nov. 23. meghalt. 
— Munkája: Egyházi beszéd, melyet 
pécsi püspök ő méltgnak Király Jósef 
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úrnak, a mohácsi szerencsétlen ütközet-
nek örök emlékeztetésére tett fundatiója 
szerént annak mezején fölállított kápol-
nánál tartott. Pest, 1820. 

Brüsztle Recensio IV. 388.1.— Petrik Bibliogr. 

Gozsdu Elek, jogi doktor, kir. ügyész, 
szül. 1849. nov. 28. Ercsiben Fehérmegyé-
ben ; atyja G. György macedóniai csa-
ládból származott és dédapja Moscopolis 
macedóniai városból a XVIII.századelején 
vándorolt Lengyelországba, majd ennek 
fia Magyarországba s Miskolczon telepe-
dett le, hol a család csakhamar elma-
gyarosodott. G. E. iskoláit a negyedik 
gymnasiumi osztályig Temesvárt és azon-
túl Budapesten az ev. ref. főiskolában 
végezte; a jogot pedig az egyetemen 
hallgatta, hol jogi doctor és ügyvéd lett. 
Az ügyvédség azonban nem felelt meg 
hajlamainak és 1880-ban hírlapíró lett 
és a Függetlenség mellett dolgozott; azon-
ban az éjjeli munkát nem bírván meg, 
1883-ban a hivatalnoki s bírói pályára 
lépett. 1885-ben mint kir. alügyész Fe-
hértemplomban, majd 1887-ben hasonló 
minőségben Budapesten szolgált. 1889-
ben kir. ügyész lett Karánsebesen és 
1892-ben hasonló minőségben Temes-
várra helyeztetett át, hol jelenleg is mű-
ködik. — Elbeszéléseket írt 1886-ig, me-
lyek összegyűjtve Tantalusz cz. alatt je-
lentek meg. írt színi kritikát a Magyar 
Újságba (1872. 179. sz.). rajzot a M. 
Salonba (VIII. 1878—79.) elbeszéléseket 
az Arad és Vidékébe (1888.) és a Hétbe 
(1893.). — Munkái: 1. As aranyhajú 
asssony. Regény. Budapest, 1880. (Ism. 
Ellenőr 607., Fővárosi Lapok 287., Hon 
318. sz.) — 2. Köd. Regény. U. ott, 1882. 
(Ism. Ellenőr 344., Egyetértés 187., Főv. 
Lapok 146. sz., Koszorú VIII. 178. 1.) — 
3. Tantalus. (Kilencz elbeszélés.) U. ott, 
1886. (Ism. Bud. Hirlap 1886. 349. sz., 
Vasárnapi Újság 51., Nemzet 354., Koszorú 
52. sz., Egyetértés 1886. 24. sz., M. Salon 
101. 1., Délmagyarországi Lapok 1887. 
75. sz. Budapesti Szemle LIJ. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1880. — Horváth Ignácz 

K ö n y v é s z e t e 1882. 1884. 1886. — Irodalmi 
Értesítő 1888 . 21 . s z . — A Hét 1893. 9 . s z . a r c z k . 

é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Gozsdu Manó, m. kir. legfőbb itélő-
széki biró, a Lipót-rend lovagja, G. Atha-
náz jó módú kereskedő s király-daróczi 
PoynárAnna fia, szül. 1802. febr. 22. Nagy-
Váradon (Biharm.); tanulmányait az ot-
tani g. n. egy. rumén iskolában kezdette, 
azután a r. kath. gymnasiumban és aka-
démiában folytatta, egész a jogtudomány 
második évéig, melyet 1821-től Pozsony-
ban hallgatott, hova Szlemenics jogtanár 
országos híre vezette. 1823-ban avatta-
tott fel Pesten kir. táblai jegyzővé. 1824-
ben pedig ügyvédi oklevelet nyert. A jurá-
tusi évet és mint ügyvédsegéd három évet 
Vitkovics Mihály ügyvéd és magyar-szerb 
költő irodájában Pesten töltött. Annyira 
ragaszkodott köztiszteletben állott főnöké-
hez, hogy nem bírt élte végéig megválni 
Vitkovics házától, kit batártalanúl tisztelt, 
főkép azon kiváló jellemvonásáért, hogy 
mint született szerb oly határozott ma-
gyar hazafi volt. A mellett, hogy G. keblé-
ben hasonló hazafias érzelmek mindig 
erősebb gyökeret vertek, egyszersmind a 
magyar irodalom iránt is határozott ke-
gyelet fogamzott meg nála, a mi annál 
természetesebb, minthogy a magyar iro-
dalom akkori jelesei: Kazinczy Ferencz, 
Virág Benedek, Berzsenyi Dániel, a Kis-
faludyak, Fáy András és mások, Vit-
kovics Mihálynak vendégszerető házánál 
szoktak barátságos koszorúba fűződni, 
melynek szellemébresztő ihlete az ő ke-
délyére sem tévesztheté el jótékony hatá-
sát. G. az ügyvédséget választván pályául 
elég szerencsével dicsekedhetett; ő volt 
az első, ki 1826-ban a pesti s budai 
tanácsokhoz, hol azelőtt évszázadok óta 
latin volt a törvénykezési nyelv, magyar 
keresetleveleket adott be. Ugyanily ér-
deme van a pesti görög rumén egyház 
könyveit illetőleg, melyeket 1836-ig né-
metül írtak ; az ő hathatós közbevetésé-
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vei kivitte azt, hogy a jegyzőkönyv ma-
gyar nyelven szerkesztessék, a minthogy 
mai napig is e nyelvet használják. 1848. 
máj. 21. a hazai rumének gyűlésén, mely 
Rajacsics patriarchasága ellen tiltakozott, 
a minisztériumnak pedig bizalmat szava-
zott. ő elnökölt. Az 1860. okt. kormány 
Krassómegye főispánjává nevezte ki. A 
főrendiházban jegyzőnek választották; a 
felirati vitában kitűnő beszédet tartott. 
Az országgyűlés föloszlatása után a poli-
tikai térről visszavonult és leginkább a 
gazdasággal foglalkozott. A pesti biztosító-
társaság s a Concordia malom-társaság 
elnökséggel tisztelték meg. 1866-ban Tenke 
(Biharm.) választotta meg képviselőjének. 
1867-ben a Lipót rend III. osztályát kapta. 
1869-ben a legfőbb Ítélőszék birájává ne-
veztetett ki. Meghalt 1870. febr. 3. Pesten. 
— Mint ügyvéd, kitűnő szónok és jogász 
levén, különösen a bűnfenyítő ügyek-
ben volt tekintély: emlékezetes azon vád-
beszéde, melyet a Mosonyi Péter gyilkosa 
ellen tartott; ezt, valamint hasonló irányú 
beszédeit a hazai s külföldi lapok is 
közölték. A magyar és rumén nép köz-
vetítő kapcsának tekintetett; nem mulasz-
tott el alkalmat, hogy ne utalt volna a 
veszélyre, mely a két nemzetet fenyegeti; 
így a főrendi házban tartott beszédében 
a többek között ezeket mondta: «Az isteni 
gondviselés, maga a világ népeinek Istene 
tűzte ki a magyar és román nemzetnek 
azon rendeltetést, hogy együtt kell nekiek 
egy örökké tartó frigyben élniök, egy-
mással van dicső jövendőjök, egymás-
sal szemközt mindkettőjöknek veszniök 
kell.» A választóihoz tartott beszédét 
így végzé: «Testvéreim! ti azt mond-
játok. hogy éljen Gozsdu, én pedig azt 
mondom, hogy csak addig éljen, míg a 
ti érdeketek és javatokra fog közremű-
ködni, s azon perczben, melyben meg-
szűnik a ti érdeketeket képviselni, ne 
éljen többé Gozsdu!» Nagy pártfogója 
volt a rumén irodalomnak, melynek elő-
mozdításán anyagilag és szellemileg is 

közreműködött. Az ő idejében alig jelent 
meg valamely rumén irodalmi munka, 
mely tőle segélyben ne részesült volna. 
A Calendariulu lui Neagoe és Biblioteca 
romana cz. munkákat nemcsak saját 
költségén adta ki, hanem azok szerkesz-
tésében is részt vett; ő adta ki a Juga 
Diaconoviciu által szerkesztett Viatia lui 
Cristosu cz. munkát ; ő viselte a három 
Hunyadi arczképeinek kiadási költségeit. 
Maradéki nem lévén, a mintegy 300,000 
frtnyi vagyonából 80 ezernyi összeget 
nejének s rokonainak, a többit nevelési 
czélokra a görög keleti ruménoknak ha-
gyományozta, nevezetesen magyarországi 
g. k. rumén tanulók részére ösztöndíj 
alapnak rendelte, mely ma már 950,000 
frtra emelkedett és melyből évenként 
15,000 frt osztatik ki. Apróbb versei a 
Szépliteraturai Ajándékban (1826.), beszé-
dei az országgyűlési Naplóban jelentek 
meg. 

Vasárnapi Újság 1861. 36. SZ. a r c z k . — Or-
szággyűlési Emlékkönyv 1866. 1867. 199. 1. a r c z k . 
— Márki Sándor, Bihari írók 60—63. 1. — 
Bozóky Alajos, Nagyváradi Akadémia százados 
múlt ja 191. 1. és gyászjelentés. 
Göbbel János. ág. ev. lelkész, G. Já-

nos márpódi lelkész fia, szül. 1804. máj. 
Nagy-Szebenben; tanult szülővárosában 
és Bécsben; a szászok ág. ev. consisto-
rium ának és a bécsi cs. kir. geologiai 
birodalmi intézetnek tagja volt; a nagy-
szebeni gymnasium conrectora, 1847-ben 
rectora lett. 1854. ápr. 27. kistoronyi 
lelkésznek hívták meg, hol 1862. aug. 
21. meghalt. — Programmértekezése: 
Gründe, welche für die Beibehaltung der 
alt-klassischen Studien in unseren Gym-
nasien sprechen (Programm des Gym-
nasiums A. C. zu Hermannstadt 1852). 
— Munkája: De facultate cognoscendi, 
ejusque persvasionibus. scientia et fide. 
Cibinii, 1834. — Szerkesztette a nagy-
szebeni ág. ev. gymnasium programmját 
1852 és 53-ban. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 5. 

Göbel Celestin, állatorvos Budapesten. 
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— Czikkei a Falusi Gazdában (1862. 
Kergeség, Állatgyógyászat, Lépfene, vér-
tályog. A godricfű, chelidonium május, 
mint óv- és gyógyszer vértályognál, Bor-
jazási láz) sat. — Munkája: Állatgyó-
gyászat, avagy hasznos házi állataink 
betegségeinek megismerése s gyógyítása. 
Állatorvosok, falusi gazdák és gazda-
tisztek számára. Pest, 1862. (Eisenmayer 
Sándorral együtt. 2. kiadás. U. ott, 1865., 
3. kiadás. Bpest, 1879., 4. kiadás. U. 
ott, 1890.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — N. Könyvészet 1879. 
1890. 

Göbel Farkas, ág. ev. lelkész, bras-
sói származású; 1595-től a theologiai 
tudományokat Frankfurtban hallgatta; 
1597. és 98-ban az iskola rektora volt 
Brassóban; 1601-ben Szász-Magyaróson, 
1602. Volkánvban és 1603. Földváron 
(Marienburg) választották meg lelkész-
nek, hol 1613. ápr. 6. meghalt. — Mun-
kái : 1 .De ver a Ecclesia, ejusque notis, 
praes. Christophoro Pelargo. Francof. ad 
Oder., 1595. (Pelargus, Locor. Theol. 
Ektas ie Decad. III. Disp. VII.) — 2. 
De unione duarum Naturarum, et 
communicatione Idiomatum. U. ott, 1595. 
(Dec. VI. Disp. V.) — 3. De matéria 
demonstrationis, seu Principiis, prae-
cipue eorum definitione et divisione. 
Resp. . . .U. ott, 1596. (Aristotelis Ana-
lytici posteriores, Decade Disputationum 
methodice comprehensi ac propositi a 
M. Leonhardo Hermano. IV.). 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 6. 1. 

Göbel (Goebel) János, segesvári szár-
mazású volt. — Kéziratban Krónikát ha-
gyott hátra, mely Segesvár város tör-
ténetét foglalja magában 1514-től kezdve; 
ezt honfitársa Wachsmann György 1663. 
augusztusig folytatta. Kiadta Kemény 
József gróf, Deutsche Fundgruben der 
Geschichte Siebenbürgens, Klausenburg, 
1839. cz. gyűjtemény II. kötetében (92— 
140. 1.) 

Siebenbürg. Quartalschrift V I . 316. — Buda-

pesti Szemle V . 1859. 35. 1. — Trausch, S c h r i f t -
steller-Lexikon II . 6. 

Gőbel János György, igazgató-tanító, 
G. Ferencz tanító s Topits Gertrud fia, 
szül. 1835. aug. 6. Isztiméren Fejérme-
gyében ; bevégezvén Székesfejérvárt a 
gymnasiumot, elment a győri képzőbe s 
tanító lett. 1854—58-ig atyja mellett 
segédtanítói minőségben működött; en-
nek halála (1858. ápr. 14.) után, a köz-
ség őt főtanítónak választotta. 1872. febr. 
15. a székesfejérvári belvárosi iskolában 
főtanító, 1881-ben igazgató lett. A jobb-
hírű osztrák tanítóintézeteket 1856-ban 
látogatta, 1872-ben pedig Németország 
iskoláit tette tanulmányainak tárgyává. 
1873-ban Bécsbe ment, hol a világkiál-
lítás tanügyi osztályát látogatta. 1874-
ben megalakította a fejérmegyei tanító-
testületet, melynek elnöke volt 1888-ig. 
Midőn Székesfejérvárra főtanítóul válasz-
tották meg, annak emlékére, hogy atyja 
s öregatyja vele együtt Isztimérben száz 
esztendeig tanítóskodtak, 100 forintnyi 
alapítványt tett, melynek kamatai jó vi-
seletű szorgalmas tanulók jutalmazására 
fordíttatnak. Huszonötéves jubilaeuma 
alkalmával szintén 100 frtot tett le oly 
czélból, hogy annak kamatait a székes-
fejérvári belvárosi fiúiskola 4. osztályá-
nak oly német ajkú tanulója nyerje, ki 
a magyar nyelv tanulásában legsikere-
sebben haladt előre. 1894. jún. végén 
40 éves tanítói jubilaeumára a székes-
fejérvári tanítói kar ünnepélyt rendezett. 
— Paedagogiai értekezései és czikkei 
régebben a Tanodai Lapokban, azután 
a Néptanítók Közlönyében, Autonómiá-
ban, Heti Postában, Néptanítók Lapjában 
(1868—69., 1881., 1883., 1886.), Székes-
fehérvárban, Székesfehérvár és Vidéké-
ben, M. Paedag. Szemlében (1882. Plen-
czer Jakab emlékezete sat.) és az iskolai 
Értesítőkben jelentek meg, számszerint 
148 czikk; ezek czímeit nagyrészt közli 
a székesfehérvári 1879. kiállítás alkal-
mával megjelent Vázlatos Kimutatás, 
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mely a székesfejérvári községi népiskolai 
tanítók irodalmi működéséről tesz jelen-
tést. — Munkái: 1. A nevelésről a nép-
iskolában. Székesfehérvár, 1879. — 2. 
As iskolai és népkönyvtárak. U. ott, 
1879. — 3. As iskolai takarékpénztá-
rakról. U. ott, 1880. — 4. Az állat-
védelemről. U. ott, 1880. — 5. Janny 
Jóssef emlékesete. U. ott, 1893. (Külön-
nyomat a székesfehérvári polgári leány-
iskola Értesítőjéből.) — Álnevei: Ba-
konyszéli. Székesfehérvári, Gamma, Adá-
nyi, Gajavölgyi. Erdei, Igazságszerető sat. 

Paed. Szemle 1880 . 103. 1. f é n y n y o m . a r c z k . 

— Székesfehérvár és Vidéke 1894 . 8 1 . SZ. 

Gőböl Gáspár, ev. ref. lelkész, szent-
király-szabadjaf(Veszprémm.) származású 
(valószínű, hogy G. Gáspárnak, ki 1740-
ben pápai tanár volt, és Komáromi Erzsé-
betnek a fia), 1760. ápr. 24. a debreczeni 
iskola felsőbb osztályaiba lépett; 1770. 
szept. 29-től 1771. márcz. 7-ig főiskolai 
senior volt; előbb Duna-Vecsén hivata-
loskodott és innét vitetett 1777-ben Kecs-
kemétre lelkésznek ; 1792-től esperesi 
hivatalt is viselt. Meghalt 1818-ban Kecs-
keméten. Polgár Mihály közleményei sze-
rint «hatalmas szónok és nagy tudomá-
nyú férfiú volt» : ugyanezt írja róla Hor-
nyik János is a Kecskeméti Lapokban 
(1872. 44. sz.). Révai szerint, beszélte a 
magyaron kívül a latin, német és fran-
czia nyelvet, az angolban és görögben 
is járatos volt. — Munkái: 1. Ssábadu-
lást óhajtó rab, ki a maga ártatlansá-
gáról való bizonyság leveleit, öt beszé-
dekbe egybe-szedte és minekutánna a 
kecskeméti h. confessiót tartó keresztyé-
neknek gyülekezetekbe szóval elmonda-
tott ; már most az egész keresztyén ma-
gyar hazának kegyes és bölcs ítélettétele 
alá bocsát. Pest, 1784. — 2. Utasó lélek, 
az az szélyeljáró gondolatai egy olyan 
léleknek, a ki az embereknek társaságát 
egy kevéssé elhagyván, felrepült a nap-
hoz. És azzal együtt a világnak bizonyos 
részét bejárván, utazásáról számot ád. 

U. ott 1785. (Költemény. Kézirata a m. 
n. múzeumban.) — 3. As első ember-
nek elesése és azt követő mind szomorú, 
mind örvendetes dolgok hét énekekbe 
foglaltatva. Durand Dávid franczia mun-
kájából ford. U. ott, 1789. (Kézirata a 
m. n. múzeumban.) — 4. A veres barát 
elpusztult templom omlása mellett való 
szomorú képzelései, melyeket Fridrik vers-
költeményeiből fordított de la Plume. A 
Nagyszívüségnél 1790. — 5. Uj vélekedés 
az ó és új testámentomi prófétáknál gyak-
ran előforduló nap, hold, csillagok meg-
sötétedésekről, a napnak Gibeonban, a 
holdnak az Ajjalon völgyében Josue sza-
vára lett megállásokról való toldalékkal, 
melyeket a tudósoknak ítélettételek alá 
bocsát. Pest 1796. (Kézirata a m. n. mú-
zeumban. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1879. 39. sz.) — 6. Liturgia vagy a 
szent keresztség, úri szent vacsora ki-
szolgáltatásoknak ; az Űr asztalához elő-
ször járulandók megvizsgáltatásoknak s 
erősíttetéseknek; a házasulok eklésiai 
öszveadatásoknak módja, melyet a hel-
vécziai vallástételt tartó Dunán innen 
való szuperintendenczia bévett 1806. eszt. 
Vácz. (Névtelenül. 2. kiadás Kecskemét, 
1875.) — 7. Ssivnek ssavai, melyekkel 
néhai. . . superintendens Veresmarty Vég 
Sámuel úr élni megszűnt testét a kopor-
sóba ; halhatatlan s kegyes lelkét a meg-
boldogúltak seregébe elkísérte 1807. júl. 
18. a szomorú háznál. Pest, 1808. (Má-
sok beszédével együtt.) — 8. Keresstyén 
katekismus a helvécziai vallástételt tar-
tók értelme szerint. Vácz. (Több kiadást 
ért ; a kisebb kiadásuak a gyermekek, a 
nagyobbak a felnőttek számára szerkesz-
tettek.) — Kéziratban : Kelkésia cz. mun-
kája, melyben regény alakjában az eklésia 

I (Kelkésia) történeteit adja elő. — Szín-
darabokat is írt vagy fordított, mert Ka-
zinczy Ferencz 1790-ben írja Prónayhoz 
(K. F. levelezése II. 85. 1.) «Gőböl kész 
Brútussal és Caesárral». 

31. Hírmondó 1786. 19. S z . — Hadi Történetek 
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I I . 1790. 69. 1, — Révai, P l a n u m 72. — Tóth 
Ferenci, Magyar- és Erdélyországi Protest. 
Ekklézsiák Históriája I. 164. — Katona, His-
t ó r i a Cr i t ica X L I . 586. — Egyházi Almanach 
1836. 65. 1. — Kecskeméti Prot. Közlöny 1858. 
— Kis János E m l é k e z é s e i I . 91. 92. — Toldy 
Ferencz, M. Költészet Története 353. 402. — 
Kecskeméti Lapok 1872. 44 . SZ. — Egyetemes 91. 
Encyclopaedia V I I I . 725. — Figyelő I I . 1877. 
194. 1. — Radácsi Gy., Az ó-szöv. kánon 
története. S.-Patak, 1881. 40—41. 1, — Homyik 
József, Egy lap irodalmunk történetéből 8 1. 
— Uj M. Athenás 152. 1. — Debreczeni Prot. 
Lap 1885. 208. 1. — Figyelő (szerk. Czelder 
M.) 1887. 391. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy 
Ferencz Levelezése II. és Bakóczi János szíves 
közlése. 
Gőcze Aladár. L. Geó'cse Aladár. 
Göde István, bölcseleti doktor, szakácsi 

származású, 1764. máj. 3. Debreczenben 
az iskolai törvényeket aláírta (a felsőbb 
osztályokba lépett); 1766. ápr. 24. másod-
szor is aláírt; 1768-ban elküldetett az 
ev. ref. kollégiumból. 1778—81-ben Ut-
rechtben tanult, hol 1781. máj. 23. böl-
cseleti doktor lett; hazájába visszatérvén, 
Abaujmegyében telepedett le s a M. Hír-
mondó szerint szerencsés orvoslásokat is 
tett, különösen a sülyben és szárazbe-
tegségekben szenvedőkön. — Munkája : 
Tentamen mathematicum inaugurale de 
modo resolvendi aequationes secundi 
gradus. Trajecti ad Rh., 1781. — Rát 
Mátyás azt jegyezte fel róla, hogy «ma-
holnap algebrát is reményihetünk magyar 
nyelven, Göde István készítette.» (Ez 
azonban nyilván kéziratban maradt); a 
M. Hírmondó tudósítója pedig azt írja 
róla, hogy több munkáit látta nyomtatás 
alá elkészítve, többi közt: De logarithmis 
in primis hyperbolicis, eorumque et quan-
titatumexponentialium differentiatione cz. 

Weszprémi Succincta Meílicorum Biogr. IV. 
143. 1. — Hl. Hírmondó 1782. 38. SZ. — Szinnyei 
Könyvészete. — Figyelő VIII. 169. 1. és Ba-
kóczi János szíves közlése. 

Göde István (csík-szent-simoni), a 
magyar színészet úttörőinek egyike, er-
délyi származású volt és 1801-ben szüle-
tett ; Kolozsvárt tanult és a jogot is ott 
végezte 1821-ben. mikor az énekiskola 

növendéke volt és színész lett. Az orszá-
gos színész-bizottmány Székelyt és őt 
bízta meg, hogy a kolozsvári új szinház 
számára Bécsben festett díszítményeket 
elhozzák. 1821. márcz. 11. nyílt meg a 
kolozsvári szinház, a főrendű műkedvelők 
Zrínyi Miklóst adták elő ; másnap kezdte 
meg a színtársulat Szentjóbi Szabó László 
Corvin Mátyásával előadásait; ebben 
Gödéé volt az első szó. Két évig volt a 
társulat tagja; azután elhagyta Erdélyt 
és Kassán lépett föl; majd vándorolva 
több helyt szerepelt és 5—6 év múlva 
saját társulatot szervezett és azzal vissza-
tért Erdélybe ; később azonban az igaz-
gatói pályával felhagyott és még 1848-ig 
színészkedett. Ekkor mint számvevő tisz-
tet kinevezték a Mátyás huszárokhoz, 
1849-ben is ily minőségben szolgált Bem 
mellett; azonban Vízaknán elfogták és 
Josefstadtba deportálták, honnan fél év 
múlva Marosvásárhelyre hazaeresztették; 
azután jegyző s leánynevelőintézeti tanító 
volt; végre az úrbéri törvényszéknél 

j díjnokoskodott 80 kr. napi bérért. Midőn 
! 1871-ben a kolozsvári nemzeti színház 
fennállásának 50 éves jubilaeumát meg-
ünnepelte, ő akkor az egyetlen élő férfi 
tagja volt (Néb Mária még élt) azon 
társulatnak, mely az előadásokat a ko-
lozsvári színházban megkezdé. Meghalt 
1872. nov. 3. Nyárád-Szent-Lászlón 72 
éves korában. — Munkái: 1. Flóra. Uj 
évi zsebkönyvecske 1835. évre. M.-Vásár-
hely, 1834. (Két elbeszélése.) — 2. Ssin-
füsér mint nyugdíj. Kocsi jegyzetei, s a 
bennidézett írók után szabadon szerkeszté 
s kiadta. Kolozsvár, 1846. (I. évi folyam: 
Életpályám, Régi színészet története, 
görög, római, franczia színészet régi 
kora, Voltaire két levele, Hugo Victor 
akadémiai beköszöntő beszéde.) Több 
nem jelent meg. — Levelei, (1871-ből 
négy), melyek K. Papp Miklóshoz intéz-

I vék és melyekben saját élményeit és a régi 
magyar színészetet írja le, megjelentek 
a Történeti Lapokban (II. 1875. 5—7. sz.) 
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Budapesti Közlöny 1872. 241. SZ. — B e n k ö Kál-
mán, Magyar Színvilág. Bpest, 1837. 173. 1. 
— Vasárnapi Újság 1872. 44 . SZ. ( N e k r . ) — 
Petrik B ib l iog r . 

Gődér István, kath. plébános a rozs-
nyói egyházmegyében, szül. 1850. decz. 
24. Királyiban Gömörmegyében; 1874. 
febr. 3. miséspappá szenteltetett föl; mint 
segédlelkész Rimaszombatban gymna-
siumi helyettes tanár volt; 1878-tól pedig 
a rozsnyói főgymnasiumban a latin nyelv 
és irodalom rendes tanára 1891-ig, mikor 
Bárnán(Nógrádm.) plébánosnak tették. — 
Programmértekezése: Hollók Imre rozs-
nyói nagyprépost kanonok irodalmi mű-
ködése. (Rozsnyói r. kath. főgymnasium 
Értesítője 1884.) 

Wutz N é v k ö n y v e 119. 1. — Schematismus 
Eosnaviensis 1892. 

Gödölley József, ev. ref. lelkész, szül. 
1848. máj. 31. Nagy-Vátyon Baranya-
megyében földműves szülőktől; iskoláit 
a csurgói ref. gymnasiumban, a theologiát 
1869. szept. 10-től a pápai s 1871—74-ben 
a sárospataki ev. ref. főiskolában végezte; 
több helyt volt segédlelkész ; 1889. decz. 
8. Aderjáson, 1890. őszén pedig Magyar-
Peterden választották meg rendes lelkész-
nek, hol jelenleg is működik. — Több 
prédikácziója jelent meg 1880 óta a Pro-
testáns Pap cz. folyóiratban. — Munkája: 
Bibliamagyarázatok az evangyelisták 
irataiból templomi gyülekezet előtt. Pécs, 
1882. (Olcsóbb kiadása. Bpest, 1888.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. — M. 
Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok. 

Gödör György (gödörházi), ág. ev. 
lelkész, G. István és Krégár Éva fia, 
szül. Szent-Györgyvölgyön Zalamegyében 
1767-ben; atyja ev. ref. vallására ke-
reszteltetett ; azonban anyja ág. ev. val-
lásban nevelte s Nemes-Csóra küldte 
rokonához. 1777-ben elhagyván szüleit, 
Iharos-Berénybe (Somogym.) ment, hol 
Bachich István prédikátor rokona ugyan-
azon vallásban nevelte ; innét 1778-ban 
Dédre az ev. ref, iskolába, négy év múlva 
pedig Pozsonyba ment, hol 1783. kezdte 

tudományos pályáját és öt év múlva 
bevégezte ; ezután Csabdin (Fejérm.) há-
rom évig licentiatus, 1791-től pedig két 
évig a jenai egyetem hallgatója volt. 
Haza térvén, szakonyi (Sopronm.) lel-
kész lett és 1793. júl. 2. szentelték fel. 
1796. az urai-újfalusi (Vasm.), 1813. a 
vadosfai (Sopronm.) gyülekezet hívta meg 
lelkészének. 1809-ben a francziák kira-
bolták. 1817. nov. 3. a hittudomány 
licentiatusa lett, 1818. a soproni alsó 
egyházmegye seniorságra emelte. Meg-
halt 1826. ápr. 10. Vadosfán. — Mun-
kái : 1 Gyászos beszéd, melyet . . . Per-
laki Dávid úrnak a nemesdömölki a. c. 
lévő evang. gyülekezet őrállójának . . . 
hamvai felett martius 14. 1802. eszt. a 
dömölki templomban mondott. Veszprém. 
(Bachich István beszédével s Zigán János 
búcsúztató verseivel együtt.) — 2. Ha-
lotti elmélkedés, melyet Kisfaludi Kis-
faludi Trézsia kisasszonynak lelketlen 
teste felett június 23. 1802. mondott. 
Szombathely. — 3. Tiszteletes tudós 
Horváth Péter urnák a meszlényi aug. 
vallástétel szerént való sz. gyülekezet 
lelki tanítójának . . . Bachich Anna kis-
asszonynyal lett öszve kelésekor jun. 3. 
1807. a nemes-kéri templomban mondott 
beszéd, melyet ezen alkalmatosságra sietve 
készített. Sopron. — 4. Halotti elmél-
kedés, melyet Nagy Judith asszonynak 
néh. Vécsei Vécsey István ur kedves 
hitestársának végső tisztességtételekor 
Uraj-Ujfaluban márcz. 4. 1812. élő szó-
val mondott. Győr. — 5. Vigasztaló 
beszéd, melyet néh. Alsó-Káldi Káldy 
Judit k. a.-nak emlékezetére az ő ham-
vainak eltakarittatásakor 1819. aug. 17. 
mondott. Sopron. 1820. — Kéziratban: 
Harmincz esztendőre való vasárnapi és 
ünnepi keresztyén prédikácziók. Egyházi 
szertartások rende, Mesteri utmutatás az 
iskola mesterek számára, Egy evang. 
keresztyén katekizmus, Négy hétre való 
reggeli és esteli könyörgés. 

Zeitschrift von und für Ungern I V . 1803. 58. 1, 
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— Petiik Bibliogr. — Farnek Dávid, Gödör 
György életismertetése. (Kézirat a m. n. 
múzeumban.) 

Gödör József (gödörházi), bölcseleti 
doktor, ág. ev. lelkész-esperes és szász-
weimári nagyberczegi tanácsos, előbbi-
nek és rétalapi Németh Zsuzsánna fia, 
szül. 1795 körül Szakonyban (Sopronm.), 
1817. máj. 3. a jenai egyetemen irat-
kozott be s 1818. nov. 26. bölcseleti 
doktorrá avattatott föl; ugyanott nyil-
vános előadást tartott, mely alkalomból 
azon joggal tiszteltetett meg. hogy ott 
mint rendkívüli tanár nyilvános előadást 
tarthasson; ezen hivatalát még azon 
félévben a szent-írás magyarázásával el-
kezdette ; szándékát azonban megváltoz-
tatta s hazájába tért vissza. Jenában 
ismerkedett meg Eckhardt Emiliával, egy 
nyug. tábornok leányával, Goethe unoka-
bugával, kit 1821-ben nőül is vett; (há-
zasságuk azonban nem volt boldog, egyet-
len leányuk Matild, a ki 1821. nov. 18. 
született, már 1824. okt. 29. meghalt; fér-
jének pedig ellenszenve kisérte a nőt éle-
tében ; meghalt 1866. okt. 19. Szenden 
67 éves korában. Goethe rokonszenvét 
és szeretetét nagy mértékben bírta; 
leánykorában házuknál gyakran tartóz-
kodott ; ajándéka, egy remekmívű ezüst 
pecsétnyomó, örökbe fogadott leánya 
özv. Cser Jánosné birtokában ma is meg-
van.) G. előbb Győrben volt iskolatanító ; 
azután rövid ideig atyja mellett káplánko-
dott. Itt kereste fel a szendi (Komáromm.) 
gyülekezet és papjának vitte; 1821-ben 
egyházmegyei jegyző lett; 1829. jan. 
Alhón (Vasm.) választották meg lelkész-
nek, pár év múlva azonban lemondott 
hivataláról és Szentgyörgyvölgyén (Zala-
m.) visszavonulva élt. 1838-ban a szen-
diek ismét megválasztották lelkészüknek. 
1858-ban az egész községet elpusztította 
a tűzvész. Ekkor G. bámulatos kitartás-
sal. teremtő erejével és a makacsságig 
menő állhatatosságával gyűjtött a hazá-
ban és a külföldön mindaddig, míg az 

összes épületeket újra föl nem építtette 
s 1200 frt tőke meg is maradt a gyüle-
kezetnek ; ő ezalatt csaknem éhezett, 
nem fogadott el lakást, hanem a pin-
czéjében tartózkodott; ez halálos beteg-
séget oltott testébe, mely 1858. márcz. 
30. sirba vitte 63 éves korában. A szen-
diek sirját egyszerű kőemlékkel diszíték. 
Tagja volt a jenai nagyherczegi mi-
neralogiai társaságnak. — Czikke a Lau-
rában (1824. Az újságokról, ennek kéz-
irata a m. n. múzeumban van); gyász-
beszédei a Papi dolgozatok gyászesetekre 
cz. gyűjteményben (Kecskemét, 1855. V.) 
— Munkái: 1. Egy tekintetes uri pár-
nak úgymint: Csáfordi Török Mihály 
urnák és Mankó-Büki Horváth Susanna 
asszonyságnak 1814. eszt. egymással lett 
öszve kelésekkor igy bizonyította hálá-
adatosságát. Soprony. (Költemény.) — 
2. Specimen novae interpretationis Pauli 
epistolae ad Galatas III. 20. Jenae, 1818. 
— 3. Isagoge historica in pericopas 
Evangeliorum et epistolarum adnexa epi-
crisi. In usum praelectionis academicae. 
U. ott, 1819. —4. Urunk Jézus végórái. 
Lelki épülést kereső keresztyén hívek 
számára, népszerű nyelven előadva. Há-
rom füzetben. 1. füz. Jézus szenvedését 
megelőző különféle készületek. Kecske-
mét, 1848. (Több nem jelent meg.) — 
Szerkesztette a Laura cz. szépirodalmi s 
mulattató folyóiratot, melyből 1824-ben 
Komáromban jelent meg a jan. és febr. 
füzet. Ennek előfizetési felhívása a M. 
Kurírban (1823. II. 48. sz.), a Hazai s 
Külf, Tudósításokban (1823. II. 45. sz.) 
és a Hasznos Mulatságokban (1824. 31. 
sz.) — Levelei: Erdélyi Jánoshoz, Szend. 
1846. jún. 27. (az Erdélyi-Tárban, dr. 
Erdélyi Pálnál) és egy ügyvédhez írva 
Szenden, 1857. okt. 23. (gyűjteményem-
ben.) 

Tudományos Gyűjtemény 1819. I I I . 115. 1820. 
I V . 48 . 1. — Hazai s Külf. Tudósítások 1883. 
I I . 39. Sz. — Nagy Iván. Magyarország Családai 
IV. 435. 1. — Haan, Jena Hungarica 148. 1. 
— Petrik Bibl iogr . — Mokos, M a g y a r o r s z á g i 

42. iv sajtó alá adatott 1894. szeptember 19. 
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tanulók a jénai egyetemen 98. 1. és Hering 
Lajos szendi ág. ev. esperes-lelkésznek szí-
ves közlése. 
Gödör Lajos (gödörházi), segédtanító 

volt atyja G. György mellett Vadosfán 
(Sopronm.), hol 1822. márcz 22. meghalt 
22 éves korában. Mint pozsonyi ág. ev. 
lyceumi tanuló, az ottan virágzó magyar 
társaságnak egyik buzgó tagja volt. — 
Költeményei vannak a Szépliteraturai 
Ajándékban (1820—21) és Grosz János, 
Parentale sacrum. . . 1817. Posonii cz. 
munkájában (magyar.) — Munkái: 1. 
Ocla. melyet Stanislaides Dániel urnák 
neve innepére az egész magyar ifjúság 
nevében készített jan. 3. 1819. Pozsony. 
— 2. Öröm-dal, melyet Bilnitza Pál 
urnák neve innepére készített jan. 3. 
1819. U. ott. — 3. Tavaszi koszorú, 
melyet Martiny Kováts Gábor urnák, a 
pozsonyi ev. lyceumprofeszszorának neve-
mnepére az itt serdülő' magyar Helikon 
tagjainak nevében nyújtott márcz. 24. 
1819. U. ott. — Kéziratban: A bécsi 
protestáns theologiai intézetről (a m. n. 
múzeumban.) 

M. Kurir 1822. I . 31. s z . ( N e k r . ) — Petrik 
Bibliogr. — Farnék Dávid, Gödör György 
életismertetése. (Kézirat a m. n. múzeumban.) 

Gödri Ferencz, ev. ref. lelkész-esperes, 
G. Sámuel és Rákosi Anna ős-székely 
szülők fia, szül. 1788. febr. 17. Illyefalván 
(Háromszék); középiskoláit 1798-tól Sepsi-
Szent-Györgyön, 1799-től pedig a nagy-
enyedi Bethlen-főiskolában végezte, hol 
1809-ben togatus diák volt s ösztöndíjban 
részesült; utóbb a neutralisták felügyelője 
s a görög (oratoria) osztály köztanítója lett. 
1816-ban akadémiai censurát tett és a 
göttingai egyetemre ment. 1817-ben a 
sepsi-szent-gvörgyi ev. ref. egyház válasz-
totta meg papjának, hol 1829-ben köz-
ügyigazeató, 1833-ban főjegyző, 1853-ban 
esperes lett; 1855-től a rikánbelőlí egy-
házközönségnek volt elnöke, 1849. jan. 2. 
elnöke volt azon tizes küldöttségnek, 
mely Háromszék és Gedeon tábornok 
közt az árvapataki békét kötötte. A latin 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III. 

és német nyelv mellett a francziát is 
megtanulta. Maradandó érdemet szerzett 
a Székely-Mikó-kollegium megalapítása 
körül kifejtett buzgalmával. Meghalt 1871. 
márcz. 12. Sepsi-Szent-Györgyön. — Czik-
kei a Nemzeti Társalkodóban (1836. I. 
15. sz. Gróf Bethlen Miklós, 17. sz. Vanda 
lengyel királyné. 18. sz. Piné György 
története, vagy egy esmeretlen sziget fel-
találása, Egy angolnának furcsa története, 
1837. I. 9. sz. Negyedik Henrik angol 
király, 10. sz. Egy példája a franczia 
phisophiának, Az erkölcsi erények nagy 
ereje, 13. 14. sz. Egy angol kereskedő 
tudósításai Szibériáról, Prevost után, Kü-
lönös per, 1838. I. 3. sz. Különös törté-
net, sat.) — Munkái: 1. A nemes szívű 
asszony, melyet néhai Mltgs. Petrityevith 
Horváth Mária ur asszonynak, Mltgs. Híd-
végi gróf Mikó Miklós ur ő nagysága 
elfelejthetetlen hitvesének, utolsó érdem-
lett tiszteletére elmondott. 01tszeminl818. 
decz. 5. Brassó. 1819. — 2. Halotti 
beszéd, az öregek főbb ékességeiről és 
azok megszerezhetésének ideje és mód-
járól, melyet néhai lmreh Erzsébet, néhai 
Rétyi Székely László kapitány úr kegyes 
özvegyének utolsó tiszteletére lerajzolt 
és elmondott Rétyen 1834. nov. 14. Nagy-
Enyed, 1835. — Kéziratban maradt egy-
házi beszédeit még jelenleg is használják. 

Nemzeti Társalkodó 1839. I . 17. Sz. — Gross. 
K r o n s t ä d t e r D r u c k e 93. 1. — Erdélyi Prot. 
Közlöny 1871. 24 . s z . — Petrik B i b l i o g r . és 
unokája, ifj . Gödri Ferencznek szives köz-
lése. 
Gödri Ferencz (Ifjabb), városi főjegyző, 

G. Ferencznek, ki 1848—49-ben honvéd 
székelytüzér hadnagy, később városi taná-
csos, legutóbb kir. aljárásbiró volt, és 
Lengyel Luiza fia s előbbinek unokája, 
szül. 1862. okt. 3. Sepsi-Szent-Györgyön ; 
középiskoláit szülővárosában kezdette s 
a nagy-enyedi Bethlen-kollégiumban vé-
gezte ; a jogot 1881-től 1885-ig a buda-
pesti egyetemen hallgatta s 1891 óta 
Sepsi-Szent-György város főjegyzője. — 
Több lyrai költeménye, elbeszélése s is-
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meretterjesztő czikke jelent meg 1881-től 
máig a Magyarország és a Nagyvilágban, 
a Képes Családi Lapokban, a Székely-
földben, a Székely Nemzetben sat. — 
Sepsi-Szent-György város 1892-ben Kos-
suth Lajost díszpolgárává választván, a 
díszpolgári oklevelet 1893. márcz. 23. 
egy küldöttség élén ifj. G. F. nyújtotta 
át Kossuthnak ; ezen utazását és a Kos-
suthnál töltött nap eseményeit leírta a kö-
vetkező munkában: Sepsi-Szent-György-
től Turinig és vissza. (Útleírás.) Sepsi-
Szent-György, 1894. (Ism. Nemzet 129. 
sz., Egyetértés 133. sz , Budapesti Hirlap 
134. sz„ Kolozsvár 119. sz.) 

Gödri (Geodri) János, ág. ev. lelkész, 
bácsfalui származású volt és előbb Brassó-
ban. azután a lőcsei gymnasiumban ta-
nult; 1763-tól 1771-ig magyar nyelvmes-
ter és 1788-ig a magyar ág evangélikusok 
prédikátora volt Brassóban, végre lelkész 
Újfaluban, hol 1795. febr. 20. meghalt. 
— Munkái: 1 .Az Erdélyországban gya-
korta uralkodó marha dögéről és annak 
eltávoztatásának jelesebb eszközeiről. For-
dít. (Lange Márton után). Kolozsvár, 1791. 
— 2. A nőtelen és nehézkeseknek az az 
anyáknak és gyermekeknek az ő külö-
nös nyavalyájokban és változásaikban 
való gyógyításokról és gondviselésekről 
való oktatás. A leányoknak, anyáknak 
és gyermekeknek orvos-asszonyjok. Vagy 
a köz és faluhelyt lakó népnek számára 
íratott könyv, mely főképen a faluhelyt 
levő bába asszonyoknak kedvekért ké-
szíttetett, de minden jó anyáknak is az 
olvasásra hasznos és nekiek mint-egy 
ajándék az ő leányjaiknak férjhez mene-
telekor ajánltatik. Dr. Marschal Henrik 
György által, németből magyarra ford. 
Kolozsvár és Szeben. 1791. — 3. Egy 
sok próbákra kitétetett, sok országokat 
megjárt; sok tudományokban jártas; és 
sok nehézségeket meggyőzött érdemes 
orvos doktornak, t. i. néhai Kaposi Mol-
nár Ádám úrnak az utolsó ellenségen, az 
halálon vett győzedelméről való rövid 

halotti tanítás, melyet nov. 8. 1780. tör-
tént halála után a Bolonyai szász és 
magyar templomban elmondott. Mostan 
pedig Molnár Sándor kinyomtattatott. Po-
zsony, 1793. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 7. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iog r . 

Göhring Tódor, ág ev. népiskolai s 
tanítóképzőintézeti tanító Sopronban, hol 
1851. szept. 14. született. — Munkája: 
Tornászati vezérfonal. Tanítók, tanító-
jelöltek és tornászok számára. Sopron, 
1880. (Nyolcz rajztáblával. Józsa Meny-
hérttel együtt.) 

Horváth ignácz Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Göldner Bániéi, ág. ev. lelkész és 
nevelő, a ludvégi ág. ev. lelkész fia ; mint 
theologiát végzett, hivatott meg a Kendeffi 
Ádám gróf mellé nevelőnek Marosvásár-
helyre, hol a nevelés bevégeztével állan-
dóan lakott ugyanazon a szálláson, melyet 
nevezett gróf lakásul adott mint hála-
datos tanítvány ; később ezt tulajdonúi 
engedte át a családnak leánya gróf Ken-
deffi Rozália, ifj. br. Wesselényi Farkasné. 
G. 1837-ben bekövetkezett haláláig isko-
lát tartott és főleg a német nyelv tanítá-
sával foglalkozott. 0 volt az első prédiká-
tora a néhány hívő buzgólkodására meg-
alakult ág. ev. gyülekezetnek Marosvásár-
helyt. Gyászjelentését Bolyai Farkas írta. 
— Munkája: Ode dem Andenken des 
verewigten Grafen Adam Kendeffi von 
Malomvíz. Marosvásárhely, 1834. 

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 43. 1. és fiának G. Nándornak szives 
közlése. 

Göldner Károly, gyógyszerész és a 
marosvásárhelyi Bandecker-gyógyszertár 
kezelője, G. Nándor nyug. tanár bátyja. 
Meghalt 1846. júl. Marosvásárhelyt. — 
Munkája; Gyógyszeres értekezés a hor-
gagról (flores zinci) és a jegesedett eczet-
savas rézaljról (acetas cupricus crystalli-
satus). Pest, 1836. 

Szinnyei Könyvészete és öcscsének G. Nán-
dornak szives közlése. 
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Göldner Nándor, ev. ref. főiskolai 
nyug. tanár, G. Dániel német nyelvtanító 
fia, szül. 1826. nov. 11. Marosvásárhelyt; 
középiskolai tanulását az ottani ev. ref. 
kollégiumban végezte (1838-1846). Ek-
kor Nagy-Enyedre ment és 1848-ig ott 
hallgatta a jogot. A szabadságharczban 
Marosvásárhelyt Kiss István őrnagy mel-
lett szolgált a parancsnoki irodában ; a 
szabadságharcz után az ottani adóhiva-
talnál nyert alkalmazást. 1855. aug. 31. 
az ev. ref. főiskolában a német nyelv és 
irodalom tanítója lett; 1857. aug. 31-től 
1860. nov. 10-ig jegyzőkönyveit is vezette. 
1864. decz. 10. az intézet pénztárnokának 
választatott. 1869. nov. 6. lemondott a 
német nyelv tanításáról és a marosvásár- ' 
helyi erdélyi kereskedelmi s hitelbanknál 
pénztárnok lett. 1878-ban ismét a ref. 
főiskola német nyelv tanítója lett, hol 
1888-ban rendes tanári czímet nyert és 
1892-ben mint tanár nyugalomba vonult, 
megtartván azonban a collégium pénz-
tárnoki hivatalát. — Munkája: Gyakor-
lati német nyelvtan. Marosvásárhely, 
1859—60. Két rész. (2. jav. kiadás: Né-
met nyelvtan iskolai és magán haszná-
latra cz. U. ott, 1884.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Koncz József, M a r o s -
vásárhelyi ev. ref. Kollegium Ismertetése 
490. 1. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. 
és önéletrajzi adatok. 

Göllner Károly, főreáliskolai tanár, 
szül. 1860. szept. 28. Déván Hunyadme-
gyében; a gymnasiumot és az egyetemet 
Kolozsvárt végezte (1889—93-ig a jog-
akadémiát Pozsonyban). 1882-ben Brassó-
ban r. kath. gymnasiumi, 1888 óta Po-
zsonyban állami főreáliskolai tanár, hol 
a mathematikát és természettant tanítja. 
— Tanügyi s társadalmi czikkeket írt 
a Brassóba, a Tanáregylet Közlönyébe 
(1885—87), a Középiskolába (1892-93. 
A tanáregyesület és a vidék sat.), a 
Nyugat-Magyarországi Híradóba (1892. 
A harmadik egyetem.) — Munkái: 1. 
Az iskolai fegyelemről. Brassó, 1888. 

í (Különnyomat a r. kath. főgymnasium 
Értesítőjéből.) — 2. A pozsonyi Toldy-
kör könyvtárának Czímjegyzéke. Po-
zsony, 1892. (A könyvtár történetével 
együtt.) — A pozsonyi Toldy-körben 
1894-ben Kossuth Lajosról tartott emlék-
beszédet. 

liajner N é v k ö n y v e 103. 1. — Fővárosi I.apok 
1894. 74. sz. es önéletrajzi adatok. 
Gömbös Antal (jákfalvai). megyei 

táblabíró és földbirtokos, 1768-ban Hő-
gyészen (Vasm.) született; 40 évig megyei 
hivatalt viselt és 1816 táján visszavonult 
jószágára Ostfi-Asszonyfára. hol a gazdál-
kodás mellett a költészettel is foglalko-
zott. — Czikkei a Tudományos Gyűjte-
ményben (1818. X. E. f. 1818. eszt. Tud. 
Gyűjt. 2. kötetjében a jószágnak ősi vagy 
keresményi volta bebizonyításáról közlött 
gondolatokra szolgáló felelet, 1819. XI. 
A nemzetiségről.) — Munkája: Kemenesi 
lyra. Szombathely, 1817. 

Danielik, M . í r ó k I I . 94. 1. — Vasárnapi 
Újság 1865. 11. SZ. — Petrik B i h l i o g r . 

Gömbös János (jákfalvai), Vasvár-
megyének volt al-. később helyettes fő-
jegyzője, hosszú időn át főbírája s több 
megye táblabírája. Meghalt 188J. szept. 
27. Kemenes-Hőgyészben 98. évében. — 
Munkája : Méltgs Dénesfalvi és Cziráki 
gróf Cziráky Antal ö Nsgának, gróf 
Bátyán Mária kis asszonynyal történt há-
zossági innepét ekképen idvezlette 1816. 
eszt. Szombathely, 1816. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 
Gömöry Dávid, orvosdoktor, G. Dá-

vid és Wachsmann Katalin fia, szül. 
1708. máj. 5. Rozsnyón; atyját korán 
elvesztvén, anyja nevelte s Csetnekre 
adta iskolába; lr/20-ban a kézsmárki 
gymnasiumba került Bucholtz György 
keze alá; innét négy év múlva Sopronba, 
hol Deccard, és végre Pozsonyba, hol 
Beer tanította ; az orvosi pályát választ-
ván, visszatért Kézsmárkra, Szepesme-
gyébe és Fischer Dániel orvos mellett 
két évet gyakorlatban töltött. 1731. okt. 
8. a jenai egyetemre iratkozott be s 
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1733. okt. 26. ott nyert orvosdoktori ok-
levelet. Hazatérvén, előbb Rozsnyón s 
röviddel utóbb Győrben telepedett le. 
1741. okt. 28. testvérével G. Jánossal 
együtt Mária Terézia királyasszonytól 
czímeres nemes levelet nyert. Főleg a 
vegytant kedvelte és, mint írják, előre 
megérzé, megjósolá halála idejét. Meg-
halt 1795. okt. 14. — Munkái: 1. Dis-
sertatio philosophica pro consequendo 
magistri philos. titulo praes. Joan. Andr. 
Segnero. De Syllogismo. mathematica 
noua methodo conscripta. Jenae, 1732. 
— 2. Dissertatio inaug. med. praes. 
Joan. Adolpho Wedelio. De Peripneu-
monia. U. ott, 1733. — 3. A pestisről 
való orvosi tanácslás, a melyben mi-
képpen kiki okos értelmének és az or-
vosi tudomány fundamentomának útmu-
tatása szerint, magának, mind az egész-
séges testnek megoltalmazásában, mind 
pedig az dögleletes nyavalyában önnön 
maga orvosa lehet. Győr, 1739. — 4. 
Praxis medica usui apothecae manua-
lis pharmaceuticae accommodata. Hely 
és év n. — Kézirati munkái : De Sym-
bolica Macrocosmi et Microcosmi consi-
deratione tractatus problematicus, ubi 
ostenditur idem esse Superius secundum 
Hermetem, quod Inferius; et ínferius, 
quod Superius ; Chaos confusum occultae 
Naturae distinguibile, problematice defi-
nitum, de Ente triuno necessario, con-
tingentis necessariis, de Ente Triuno 
necessario, contingentibus necessariis, 
Spiritualibus. et systemate astrali, et 
globi terraquei nundum praesentem con-
stituente, undique triunum ex Ratione 
et Reuelatione depromtum, 1775; (ezen 
munkáján húsz évig dolgozott); Repeti-
tio et supplementum operis de Chaote 
confuso distinguibili adnexum, siue Re-
formatio rerum omni um historice hacte-
nus cognitarum catholice distincta; A 
Bodajki ferdő orvosi viznek eredetéről 
és azzal való hasznos éléséről rövid ér-
telem, 1770. 

H'eízpréini, SuccinctaMedicorum Biograpliia 
II. 67. IV. 443. 1. — Cntalogus Bibi. Fr. Com. 
S z é c h é n y i I . 424. 1. — Bartholomaeides, C o m . 
Gömör Notitia 410. — Kis János Emlékezései 
I . 138., 139. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai IV. 435. — Szinnyei Könyvészete. 
— Petrik B ib l i og r . 

Gömöry Dávid, orvosdoktor, előbbinek 
és Halvachs Mária Zsuzsánnának legidősb 
fia, győri származású; Bécsben tanulta 
az orvosi tudományt és mint gyakorló-
orvos Pozsonyban telepedett le. — Mun-
kái: 1. Dissertatio inaug. physico-medica 
sistens tentamen de indole aeris Hunga-
rici. Vindobonae, i765. — 2. Commen-
tatio de quibusdam Hungáriáé thermis. 
U. o t t . . . — 3. Nachricht an das Publi-
cum von dem St. Georger Schwefel-
baade. Pressburg, 1793. 

[Veszprémi, Succincta Medic. Biogr. II. 71. 
— Hör ányi Memoria II . 32, —• Almcmctch voll 
Ungarn 1778. 79. 1. — Szinnyei Könyvészete. 
Gömöry Frigyes, ügyvéd és nyug. 

városi tisztviselő, G. János vaskereskedő 
és Rúhz Mária fia, szül. 1813. nov. 10. 
Kecskeméten ; a gymnasiumot és a böl-
cseletet a selmeczi ág. ev. lyceumban. a 
jogot pedig az eperjesi kollégiumban vé-
gezte 1835-ben; ügyvédi gyakorlaton 
Eperjesen a kerületi kir. táblánál, majd 
a pesti kir. itélő táblánál volt jurátus. 
1837. decz. ügyvédi censurát tett. 1839-
ben Kecskeméten telepedett le, s miután 
az ügyvédeskedés nem egyezett meg 
hajlamaival, rajz- és szépírási magán-
iskolát nyitott. 1848-ban városi pénztár-
nokká s irodai főnökké választatott meg. 
A szabadságharcz kitörésekor a Pest-
megye által fölállított 2. önkéntes mozgó 
nemzetőr-zászlóaljba állott és a schwechati 
ütközetben, Hanswörth falunak rohammal 
történt bevétele alkalmával, az utczai 
harczban életveszélyesen megsebesült; 
sebeiből fölépülvén, a komáromi vár át-
adásáig mint a 71. honvédzászlóalj szá-
zadosa harczolt és harmadrendű érdem-
rendet kapott. 1849. decz. hivatalát a 
városnál ismét elfoglalta. 1852-ben nőül 
vette Sántha Károly ág. ev. lelkész és 
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költő nővérét Rozáliát. Kecskemét városát 
41 évig szolgálta mint aljegyző, főjegyző, 
törvényszéki tanácsos, közgyám és jelen-
leg ugyanott nyugalomban él. — Humo-
risztikus beszélye jelent meg a Jáczintban 
(1836), költeménye a P. Divatlapban 
(1847). 1848-49-ben lelkesítő költeménye-
ket írt. melyek közül A csonka honvéd, 
Egy zászlótartó, Guyon sat. a Márczius 
Tizenötödikében és a Komáromi Lapok-
ban jelentek meg; 1848-ban czikkeket 
írt a Pesti Divatlapba, tábori leveleket 
Verbászról a Budapesti Divatlapba £ en-
nek társlapjába a Nemzetőrbe ; 1850-től 
pedig neve s Kecskeméti álnév alatt a 
Hölgyfutárnak volt munkatársa, hol még 
1862-ben is jelent meg egy költeménye; 
Kecskeméti leveleket írt a Pesti Naplóba 
(1851. 322., 480.. 514. sz. 1852. 689., 
696. sz. sat.) ; a Délibábba (1853) és a 
M. Sajtóba (1857. 87., 90. sz.) ; a Müller 
Gyula Nagy Naptárában A puszták kórója 
cz. beszélye s Belgrád ostroma 1854-ben 
cz. korrajza jelent meg; a Vasárnapi 
Újságban (1862) egy humorisztikus köl-
teménye van a Főző gazda cz. A Vadász 
és Versenylap megindultával (1857), mint 
szenvedélyes vadász ezen lap munkatársa 
volt húsz évig. hova körülbelől XO czik-
ket írt, melyekben vadász élményeit, a 
125,000 holdnyi vadászterületek ismerte-
tését, azok óriási buczkásait és mocsaras, 
vadregényes vidékeit írta le kedélyes 
modorban. Komárom vára 1848 —49-ben 
cz. czikke az Egyetértésben (1884. 215. 
sz.) jelent meg. 1891—92-ben a kecske-
méti lapokban és a Kecskeméti Nagy 
Képes Naptárban (1893) jelentek meg 
hattyúdalai. — Munkái: 1. Szépírást 
tanító. Czélszerű felvilágosításokkal, pél-
dányokkal és egy mintalappal népiskolák 
számára. Pest, 1842. (tömött szöveg és 12 
igen szép vonás, magyar és német írás-
példa kőbe metszve.) — 2. Mit kiván a 
magyar nemzet? Legyen béke, szabad-
ság, egyetértés. Magyarázata a 12 pont-
nak. A köznép számára írta a sajtósza-

badság 6. napján 1848. Pest, 1848. (4000 
példányban nyomatott költemény, 4-rét 
egy levél, mely a nép közt szétosztatott.) 

Toldy B ib l iogr . ( T u d . T á r 1843. XII . 499. 1.) 
— Petrik Bibliogr. és önéletrajzi adatok. 

Gömöry István, orvosdoktor, G Dávid 
orvos fia, győri származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de aqua soteria 
Sancto Ladislaiensi, quae in inclyto comi-
tatu Vesprimiensi sita est. Posonii, 1777. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gömöry Károly, gyógyszerész és pol-
gárőrségi százados. — Czikke az Orvosi 
Tárban (1842. I. Kopajbalzsammal töltött 
mézgatokocskák.) Neve azonban a Gö-
möry-codex által, melyet 1821. ápr. 30. 
ajándékozott a nemzeti múzeumnak, is-
meretes irodalmunkban. Ezen codex a 
XVI. századból származik; tizenketted-
rétű 164 levélből álló imádságos könyv ; 
több kéznek az írása. Az 59. lap hason-
mása megjelent a Tudományos Gyűjte-
ményben (1835. X. k.); Szilády Áron is 
közölte belőle az Igen szép Imadsak zent 
leieknek cz. imádságot, mai orthogra-
phiával a Régi M. Költők Tárában (Bpest, 
1877. I. 217—218. 1.); az egészet pedig 
közrebocsátotta Volf György a Nyelvem-
léktárban (Bpest, 1882. XI. k. 293—379.1.. 
bevezető ismertetéssel és jegyzetekkel.) 

Göncz Miklós, ág. ev. lelkész, lindvai 
származású volt és 1612 óta a vittenber-
gai egyetemen tanult. — Munkája: De 
usu Philosophiae in S. S. Theologia; 
praes. Jacobo Martini. Vittebergae, 1614. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 117. 
1. — Figyelő XVIII. 64. 1. 

Göncz (Pálházy) Miklós, ág. ev. su-
perintendens, szülőföldéről Pálházynak 
is neveztetett, előbbinek testvérbátyja; 
1601-ben sárvári rector volt, azután hegy-
falvi, később lévai, győri, végre szeredi 
pap és 1614-től a dunáninneni s túli 
egyházak superintendense. Meghalt 1620. 
febr. — Munkái: 1. Az Vr Vachoraia-
rol, az igaz Augustana Confessio sze-
rint : Melly az boldog emleközetö fölse-
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gös ötödik Carolvs Rom: Ghaszarnak. 
Christus Vrunk születese vtan, 1530. esz-
tendőben alazatosan be r.yoitatott volt: 
mostani nyomorult időre keszitetott kezi 
konyuetske.. Keresztúr, 1613. — 2. A 
Gyernietskék Credoja. Elsőben Witem-
bergaban Rhauus György által nemet 
nyeluön öszue szedögettetődött: mostan 
pedig az közönsegös körösztieni Anya-
szentegyháznak epüleletire magyarra for-
ditatott. . .U. ott. 1615. — 3. Az Romai 
Babylonnak Kőfalai. Az az : Egy ne-
minemü Jesuvita. ez tegetlen, az Szent 
Varas Kőfalainak Nevezeti alatt magya-
rázta gondolt XII. Fondamentomi: Mely-
lyeknek röuid ereösségökben bé foglalt 
le rontását, az szent Lélek Istennek se-
gétségébűl: Dresdai Meiszner Boldisar, 
. . .o l ta lma alatt, az szent írásbeli Doc-
torsagra menendeö igyeközetbűl. közön-
séges oltalmazásra föl vett : Antverpiai 
Rodenborch János . . . Magyarrá fordita-
tott. . .U. ott, 1619. 

Katona, História Critica XXXI. S2-J. — 
Hibini, Memorabilia I. 422. — Fabó, Monu-
menta I. 86. IV. 154. — Szabó Károly, Réeri 
M. K ö n y v t á r I. 200., 205., 222. 1. — Figyelő 
XVIII. 64. 1. 
Gönczi Ferencz, tanító, szül. 1861. júl. 

29. Rádon Zalamegyében, hol atyja bor-
kereskedő volt, ki korán elhalván, anyja 
gondoskodott neveléséről és Nagy-Kani-
zsára, azután Zalaegerszegre adta a pol-
gári iskolába, hol anyja halála miatt a 
4. osztályt sem végezhette be; felvételi 
vizsga alapján a znióváraljai (Turóczm.) 
állami képzőbe vették be. Tanulását be-
végezvén képesítő vizsgát tett 1880-ban és 
mint nevelő egy évet Istvándiban (Somogy-
in.) töltött. 1880—81-ben Mikében (So-
mogyin.) német-magyar nyelvű iskolában 
működött mini segédtanító ; innét Duna-
szekcsőre (Baranyam.), majd Nagy-Pali-
»ára (Zalam.). a vend-nyelvű iskolába 
hívatott meg helyettes tanítónak ; ez 
utóbbi helyen 1884-ben önálló tanító 
lett. 1885 őszétől Zrinyifalván (Kursanecz) 
a horvátnyelvű állami elemi iskolában 

tanít. — Czikkeket írt a Zalai Tanügybe 
(1883—84 A divatozó népiskolai tan-
könyvekről, A franczia nevelőnők Magyar-
országban. A magyar nyelv a nem ma-
gyarajkú népiskolákban. Az ének mint a 
magyarosítás eszköze a nem magyar-
ajkú népiskolákban, A tanító mint katona. 
1885. A Chaosz, Egy kis statisztika a 
Vendségből. A III. egyet, végrehajtó bi-
zottság aug. 20. nagygyűlése. A pályáza-
tok. A népiskolai olvasókönyvekről, sat.). 
a Néptanodába (A tanító mint kántor, 
A magyar nyelv tanítása a magyar és 
nem magyarajkú népiskolákban, kiváló 
tekintettel a nemzeti szellem ápolására), 
a Paedagogiai Szemlébe (A társadalmi 
bajok néhány kifejlett kútforrása, A fel-
nőttek oktatása a magyar nyelvre sat.), 
a Zalai Közlönybe (1887. 7. sz. A zala-
megyei rendek társadalmi életéből); újab-
ban főleg a néprajzi irodalom terén mű-
ködik, így a Muraközben (1887) leírta 
a zalai rendeket, az Ethnographiában 
(1890) a muraközi nép lakodalmi szoká-
sait. 1888 óta a muraközi népre vonat-
kozó adatokat gyűjti Muraköz és népe 
czímű munkájához. 

Önéletrajzi adatok. 

Gönczi (Fabricius vagy Kovács) 
György, ev ref. püspök. Gönczön szüle-
tett és 1557-ben Vittenbergában tanult. 
1559. jan. 2. ugyanott az iskolai törvé-
nyeket aláírta először és 1566. febr. 8. 
másodszor ; ekkor az ottani magyar tanu-
lóknak 15. seniora lett. Külföldön tartóz-
kodása alatt utazott Franczia-. Olasz- és 
Németországban. 1571-ben visszajött ha-
zájába s Nagyváradon lett lelkész. Midőn 
1575. márcz 3. ifj. Szikszai Hellepoeus 
Bálint meghalt, ennek helyére vitték Deb-
reczenbe papnak. Károli Péter váradi pap 
és püspök halála (1577. febr. 6 ) után a 
tiszántúli egyházkerület püspöke lett. Zsi-
natokat tartott 1582. szept. 4. és 1588-
ban Nagyváradon, 1591-ben Nagv-Károly-
ban. Meghalt 1595-ben Debreczenben. — 
Munkái: 1. De Disciplina Ecclesiastica 
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Sev Gubernationis Ecclesiasticae Legitima 
Forma. In Vngarica Natione Cis Tibiscvm, 
ex verbo Dei petita, conforrni cumveterum 
recentiorumque in Ecclesia doctorum 
constitutionibus. ad vitám & mores minis-
trorum regendos, atque ad decentem 
ordinatamque in Ecclesia functionem, ac . 
ad tuendam pietatem & honestatem com-
posita. . . Vitebergae, 1577. (Ujabb kiadá-
sa i : Debreczen, 1591., 1613., 1633. és 
Várad, 1646.)— 2. Keresztyéni Énekek, 
mellyek a Gradual mellett, s a nélkül is, 
hol azzal nem élhetnek a Magyar Nem-
zetben Reformáltatott Ekklesiákban szok-
tanak mondani. Debreczen 1592. 4rét 
333 levél registromon kívül 60 frt. (Igy 
írja le Jankovich Miklós kézirati Biblio-
graphiájában ezen ritka könyv első ki-
adásának czímét; melyhez még a követ-
kező megjegyzést csatolta: «Kezemben 
levő példánya e ritkaságnak T. Nagy 
Gábor pesti ügyvéd tulajdona, ki 1840 
eszt. önnön vallása szerint eladta B. Pod-
maniczky Lajosnak, néhai Sinai Miklós 
gyűjtb. volt. Elején fogyatkozván, csak a 
XXXV. levelen kezdődik és CCCXXXIII. 
levéllel befejeztetik, melynek túlsó oldala 
az Énekek betűrendszerint készített Lai-
stromát e lőadja . . . Mely nevezetes magyar 
költők szinte 1540-től vollanak szerzői 
ezen énekeknek, a könyv szerfeletti ritka-
sága miatt és a magyar költés litt°raturá-
jának bővebb ismerete okáért neveiket 
ide iktatjuk». Ez azonban elmaradt. E 
szerint a kolozsvári ev. ref. kollégium-
ban levő csonka példány nem 1592-ből 
való. Későbbi kiadásai: U. ott. 1602., 
1616.. 1620., Lőcse, 1635., Bártfa 1640. 
és Lőcse, 1642., 1652., 1654., Várad, 1648., 
1651.. 1654., Kassa, 1662., 1683., Lőcse, 
1652., 1654., 1675., 1682., Kolozsvár, 
1675., 1680., 1690. és Lőcse, 1690., 1691., 
1694. 1696., Debreczen, 1697. és Lőcse, 
1699. — Kiadta Félegyházi Tamás. Vy 
Testamentoma . . . Debrecen, 1586. cz. 
munkáját és ahhoz Ajánlást írt a deb-
reczeni tanácshoz, melyben a magyar-

országi reformáczióról és abban szere-
pelt jelesebb egyénekről is megemlékezik. 

Bod. M. Athenás 100, 282. — Weszprémi. 
Succincta Medic. Biogr. IV. 363., 367. — 
Horányi M e m o r i a I . 33. — Tóth Ferencz, T ú l 
a Tiszai Reform. Püspökök Élete 67. — 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 77. 1. 
— Toldy Ferencz, M. Kö l t é sze t T ö r t é n e t e 
184. 1. — Szűcs István, D e b r e c z e n v á r o s Tör -
t é n e t e 291., 543.. 563., 591. 1. — Szilády Áron, 
Bégi M. Költök Tára IV. V. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár. I. 111., 125., 174., 209., 
224.. 284., 304.. 313., 364., 376., 379., 490., 
528., 559., 568. 1. II . 60., 96., 134., 186. 1. — 
M. Könyv-Szemle 1881. 118. 1882. 87., 88. , 266. 1. 
1893. 371. 1. és Bakóczi János szives közlése. 

Gönczi István, ev. ref. lelkész; 1582. 
júl. 17-től Vittenbergában tanult és ké-
sőbb Gönczön lelkészkedett. Midőn Gra-
wer Albert a lőcsei s kassai iskolákban 
és külön munkáiban is a református 
vallás ellen kikelt, G. a következő mun-
kát adta ki : Panharmonia, Sive Vni-
versalis consensus Jesv Christi veri Dei & 
Hominis, & Joannis Calvini oppositus 
rancidis calumnis M. Alberti Graver i . . . 
quibus ille doctrinam non Calviniano-
rum, sed ipsius Dei De Persona Christi, 
Coena Domini, Baptismo & Praedestina-
tione, exagitare & invisam reddere co-
natur Vbi palam ex verbo Dei & ortho-
doxa vetustate demonstratur, eum ipsum 
cum suis gregalibus teneri horrendissi-
mae illius blasphemiae, cujus fideles 
Christi Ministros impudenter insimulat. 
Visolij, 1599. (Ez ellen Grawer. több évi 
munka után, egy terjedelmes könyvet írt 
és adott k i : Absurda Absurdorum Ab-
surdissima. Calvinistica absurda. Jenae, 
1614. cz.). 

Bod, M. Athenás 100. — Horányi, Memoria 
II. 34. 1. — Bartholomaeides, Memoriae Unga-
rorum 77. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár II . 82. 1. 

Gönczi József, ev. ref. püspök, Debre-
czenben tanult, hol 1591-ben a felsőbb 
osztályokba lépett és segédtanár (collabo-
rator) is volt. 1595. júl. 12. a vittenbergai 
egyetemre iratkozott be. Haza térvén, 
1610 körül Nagyváradon iskola-rector 
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lett és megjelent a csengeri zsinaton; 
azután Diószegen, később Nagybányán 
választották papnak és 1618. nov. 18. 
a tiszántúli egyházkerület püspökének. 
1620. nov. 22. Nagyváradon, lb21. nov. 
21. Szatmár-Németiben, 1623. jún. 18. 
Debreczenben tartott zsinatot. Meghalt 
1628-ban. — Károlyi Susánna fejedelem 
asszonynak Gyulafejérvárt 1622-ben tör-
tént temetésekor G. is tartott Beszédet 
a nagy templom előtt az udvar kapuján 
kívül júl. 1. (Exeqviarvm Caeremonia-
l i vm. . . Albae-Juliae, 1624. cz. gyűjte-
ményben a II. osztály 4.) — 1613. máj. 
19. Hodászi Lukács püspök fölött tartott 
halotti tanítást Debreczenben, mely azon-
ban tudtommal nem jelent meg. 

Tóth Ferencz, Helvét vallású Túl a Tiszai 
Püspökök élete 98. 1. — Bartholomaeides, 
M e m o r i a e U n g a r o r u i n 98. I. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 242. 1. és Bakóezi János 
szives közlése. 
Gönczi Lajos. ev. ref. főiskolai tanár, 

szül. 1852-ben Kelementelkén Maros-
Tordamegyében, hol atyja ev. ref. lel-
kész volt; középiskoláit Marosvásárhelyt, 
az egyetemet Kolozsvárt végezte, hol a 
természetrajzból és vegytanból tanári ké-
pesítést nyert. 1875-ben mint helyettes 
tanár a székely-udvarhelyi kollégium 
szolgálatába lépett; 1876-ban az erdélyi 
ref. egyházkerület közgyűlése ugyanazon 
iskolához rendes tanárrá választotta. 
1880-ban tanvezető tanár lett és ezen 
felül 1888-ban az igazgatói tisztet is reá 
ruházták. — Tanügyi s egyéb czikkeket 
írt az Erdélyi Protestáns Közlönybe (1878. 
Tanári székfoglaló beszéd, Tanodáink ér-
tesítőiről. Az iskolai értesítők kérdésé-
hez, 1879—80. Az állatok és növények 
táplálkozásáról) ; természetrajzi tanulmá-
nyokat a kolozsvári Orvos-Természettu-
dományi Értesítőbe (1889—90.); az Imák 
és beszédek. Sz.-Udvarhely, 1888. cz. 
munkába (A collegium építésének rövid 
története); a sz.-udvarhelyi ref. colle-
gium Értesítőjébe (1»89. Egy lap iskolánk 
történetéből. Névtelenül.) — Munkái: 1. 

Emlékbeszéd Kis Gergely felett. Székely-
Udvarhely, 1887. — 2. Vázlat Székely-
Udvarhely környékének flórájából. U. 
ott, 1888. (Mindkettő különnyomat a 
sz.-udvarhelyi ref. collegium Értesítőjé-
ből.) — 3. Udvarhelymegye flórájának 
főbb vonásai. Kolozsvár, 1890. (Külön-
nyomat a kolozsvári Orvos-Természet-
tudományi Értesítőből.) — Szerkeszti 
1888 óta a székely-udvarhelyi ev. ref. 
kollégium Értesítőjét. 

Daday, A magyar állattani irodalom 11. 
149. 1. és dr. Kovács Gábor orvos szives köz-
lése. 
Gönczi Mátyás, ev. ref. theologiai ta-

nuló volt 1640. jún. 19-től a franekeraí 
egyetemen, hol neve Gunzinak van be-
jegyezve. —• Munkái: 1. Disputatio I. 
De officio Christi (84-86 . 1.) — 2. Dis-
putatio II. De sanctificatione et cultu 
Dei per bona opera lege morali prae-
cepta (167—174. 1.) Mindkettő Nicolai 
Vedelii, Collegium Hungaricum. Fra-
neckerae, 1640. cz. gyűjteményben jelent 
meg. — 3. Theses theologicae ex nono 
decalogi praecepto depromptae; praes. 
Joh. Maccovio. Franeckerae, 1642. 

Uj M. Athenas 551. 1. — Történelmi Tár 188G. 

605. 1. és Koncz József szives közlése. 
Gönczi Miklós (Pálhásy). L. Göncz 

(Pálhdzy) Miklós. 
Gönczi Mór, bölcseleti doktor s mi-

nisztériumi fogalmazó, szül. 1865. máj. 
5. Nagy-Károlyban Szatmármegyében. 
hol atyja a megye tiszt, főorvosa volt; 
jogi tanulmányait a budapesti és becsi 
egyetemen végezte. A zenéber, nevezete-
sen a zongorán Leschetizky Tivadar mes-
ter tanítványa volt s jeles ismereteket szer-
zett. Jelenleg a magyar vallás- és köz-
oktatási minisztériumban fogalmazó. — 
A külföldi zenei szaklapokba több czik-
ket írt. Szerkeszti a Zene és Színművé-
szeti Lapokat 1893. szept. 15. óta Buda-
pesten (Dr. Váli Bélával együtt.) 

Dr. Váli Béla szíves közlése. 

Gönczy Pál (sebesi), a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium államtitkára, a 
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főrendiház tagja s a in. tudom, akadémia 
lev. tagja, szül. 1817. decz. 26. Hajdú-Szo-
boszlón, oda beköltözött szabolcsmegyei 
kálvinista nemes családból, hol atyja városi 
tanácsos volt; az algymnasiumot szülővá-
rosában járta ; 183í-ben a debreczeni kol-
légium felsőbb osztályaiba lépett; böl-
cseletet hallgatott és gyakorolta magát 
a természet utáni rajzolásban; innét ment 
1838 tavaszán Köbölkútra iskola-tanító-
nak. 1838-tól 1844-ig ugyanott a Saárossy 
s Gálos-Petriben a Dráveczky család fiai 
mellett nevelő volt; tanítványaival ismét 
visszament Debreczenbe, hol Zákányt, a 
híres ábécze-szerzőt, és Vécseyt, a philo-
sophust hallgatta. 1845-ben Karap Sán-
dorváltótörvényszéki biró és annak sógora 
Diószegi Sámuel volt bécsi kereskedő tár-
saságában Karap zeleméri pusztáján (Deb-
reczen közelében) egy svájczi mintára 
berendezett árvagyermek-nevelőintézetet 
állítottak ; előbb azonban G. a szükséges 
ismeretek megszerzése s az ügy tanul-
mányozása végett 1844-ben kiutazott 
Svájczba. Az intézet 1849-ig állott fenn, 
mikor azt a betört muszka hadsereg fel-
szereléseivel együtt feldúlta. Ekkor az 
érmelléki Kolyban egy kis birtokot szer-
zett, hol nevelőintézetet nyitott. Itt kapta 
Pestről Szőnyi Pál meghívását, hogy tan-
és nevelőintézeténél vállaljon segédigaz-
gatói s tanári állást. Igy G. 1850 őszén 
Pestre költözött. 1852. őszén ő maga egy 
különálló tan- és nevelőintézetet alapított. 
1857-ben tagja lett a reformátusok orszá-
gos tanügyi bizottságának is, s ez időtől 
fogva élete végéig részt vett úgy az egye-
temes ev. ref. egyház, mint különösen 
a dunamelléki egyházkerület tanügyeinek 
vezetésében. 1858. deez. 15. a m. tudom, 
akadémia megválasztotta levelező tagjá-
nak. Török Pál dunamelléki superinten-
denssel szövetkezve, a fővárosban meg-
alapították az ev. ref. gymnasiumot; G. 
a maga intézetét összes fölszereléseivel 
és tanerőivel együtt átbocsátotta az egy-
ház tulajdonába, ő maga az így alakított 

gymnasium igazgatását vállalta el. 1867. 
június 16. b. Eötvös József a közoktatás-
ügyi minisztérium osztálytanácsosává ne-
vezte ki, 1874-ben miniszteri tanácsossá 
lépett elő, 1888-ban pedig czímzetes állam-
titkárrá neveztetett ki. A közoktatási mi-
niszter jelentéseinek népoktatásügyi része 
az ő tollából került ki s az ő eszméit 
vitték be azok a magyar népoktatásba. 
Tevékeny részt vett a bécsi s a párisi 
világkiállítás magyar osztályának rende-
zésében. 1888. máj. a nevelés- és tan-
ügy terén való működésének ötvenedik 
évfordulóján az egész ország népoktatá-
sának férfiai jubiláris ünnepélyt rendez-
tek tiszteletére. 1889 őszén nyugalomba 
vonult. Érdemeit ő felsége ekkor a fő-
rendi házba való kinevezéssel jutalmazta. 
Ezentúl az év nagyobb részét falusi bir-
tokán, Karácsondon töltötte, hol 1892. 
jan. 10. meghalt. A természettudományi, 
a földtani s a földrajzi társaságok, a prot. 
irodalmi társaság és a magyar gazda-
sági egyesület alapító tagja, a szent-
István-rend és a Lipót-rend kiskeresztjé-
nek tulajdonosa, a III. oszt. vaskorona-
rend lovagja, a franczia becsület-rend 
tisztje. — Paedagogiai, természetrajzi s 
mezei gazdasági czikkeket írt a Mezei 
Gazdák Kezikönyvébe (Pest, 1855. III., 
IV. Az eperfa- és selyemtenyésztés egész 
kiterjedésében.), a Vasárnapi Újságba 
(1856.), Falusi Gazdába (1856. Mikép 
lehet a gyümölcsfákat szemzés által neme-
síteni. 1865. Selymészet, Dinnvészet sat.), 
a Gazdasági Lapokba (1857. Faültetések 
kapcsolatban a Tisza folyó szabályozásá-
val 1864-65.). a P. Naplóba(1857. márcz. 
Nevelésünk ügye, szept. Nevelési irányesz-
mék), a Prot. Naptárba (1857. 1859. Tanul-
junk a mások példáján), a Prot, egyház és 
Iskolai Lapba (1858. Népiskoláink sat. 
1859. Könyvism., 1860. Emlékbeszéd Me-
lanchton mint nevelő és tanár felett, 
1866. Előleges értesítés a fali abroszok-
ról), az Akadémiai Értesítőbe (1859. A 
növénymagva kifejlése és csírázásáról). 
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a Falusi Gazda Naptárába (1866. Selv-
mészet), a Kertész Gazdába (1866. Láto-
gatás a gazdasági s kertészeti vigadói 
bazárban), a Népiskolai Könyvtárba (1868. 
A termő föld), a Budapesti Közlönybe 
<1867. 203. '208. 211. sz. Pestváros nép-
nevelése rendezésének rövid tervezete), 
a Budapesti Szemlébe (VII. 1867. Nép-
iskola a XIX. században. IV. Porosz-
ország, X. 1868. A közoktatás Magyar-
országban, Ph. . . P. jegyekkel, XI. Váz-
latok a svájczi köz-, különösen a nép-
oktatás köréből), a Néptanítók Lapjába 
(1868. A népiskolai kertek sat.. 1869—72. 
1877. 1881—82. Az iskolai testgyakorlás 
és fegyvergyakorlatok tanítása és még 
valami. 1884. Az iskolai padokról, 1885. 
Az iskolák szervezete a jelenben, 1888.. 
1890.), a Néptanítók Ismerettárába (1873. 
Árvaházak, ABC, ABC-és könyv, Anya-
nyelv), a Miniszteri jelentésbe (1872. 
Magyarország népoktatásának története), 
a Természettud. Közlönybe (1874. Kovács 
Gyula életrajza). — Munkái: 1. Vezér-
könyv a növénytan tanítása és tanulá-
sára. Tanítók és öntanulók számára. Lü-
ben után készítette. Pest, 1852. (Ism. M. 
Hirlap 18- 2. 832—838. sz.) — 2. Ürtani 
feladványok a körről, a melyeket a . . . 
nevelőintézetében adandó közvizsgálaton 
a III. gymnasiumi osztály növendékei 
feloldandanak. U. ott, 1853. — 3. Okta-
tás a gyümölcs- és eperfa tenyésztésben. 
Vezérfonalul a nép és népiskolák szá-
mára. A cs. kir. földmívelési és bánya-
ügyi magas minisztérium által jutalma-
zott pályamunka. U. ott. 1856. (2. bőv. 
kiadás. Budapest, 1881. 7.? bőv. kiadás. 
U. ott. 1882. Ruménül Pap János által 
ford. U. ott, 1889.) — 4. Népiskolai szer-
veset, a reform, négy egyházkerületi is-
kolák választmánya megbízásából. Pápa. 
1859. — 5. Két emlékbeszéd Melanchton 
Fülöp felett. Pest, 1860. (Ballagi Mór 
beszédével együtt.) — 6. Egy protestáns 
gymnasium terve. U. ott, 1860. (Sebessi 
János álnévvel.! — 7. Útmutatás az ! 

eperfa- és selyemtenyésztés, és a seíyem-
gubó lemotollázására. Lelkészek, nép-
iskolai tanítók és gazdák számára. U. 
ott, 1860. (Németül Jakab Istvántól.) — 
8. Az eperfa- és selyemtenyésztésről. 
Népiskolák számára. U. ott, 1860. (Ugyanaz 
németül Jakab Istvántól, szerbül és rumé-
nűl. U. ott, 1860.) — 9. Latin nyelvtan. 
Kézikönyv gymnas. és reáltanodák szá-
mára. I. folyam. U. ott, 1861. — 10. Tan-
módszeres vezérkönyv a latin nyelv taní-
tására. U. ott, 1861. — 11. ABC. Vezér-
fonal az írva-olvasás tanítására. U. ott. 
1862. (2. kiadás 1863.. 3. k. 1867. U. 
ott.) — 12. Vezérkönyv az «ABC vezér-
fonal tanításához» cz. munkácskához. U. 
ott, 1863. — 13 Rövid utasítás a se-
lyemtenyésztésre a köznép számára. U. 
ott, 1863. — 14. Pestmegye és tájéka 
viránya. Vezérfonal az e megyében vadon 
termő növények könnyű meghatározására 
a tanuló ifjúság és a füvészet kedvelők-
számára. U. ott, 1864. (2. jav. kiadás. 
Bpest, 1879.) — 1.5. A magyar korona 
tartományai fali abrosza. Gotha, 1866. 
(Ehhez magyarázó jegyzetek). — 16. Fel-
hívás népoktatási központi kör alakítá-
sára s ehhez alapszabályjavaslat. Pest. 
1867. (Somssich Pállal együtt.) — 17. 
Európa fali abrosza. Gotha, 1868. (Ehhez 
magyarázó jegyzetek.)— 18. Vezérkönyv 
a magyar ÁBC és elemi olvasókönyv 
tanításához. Tanítók számára, a m. kir. 
vallás és közoktatási miniszter által ko-
szorúzott pályamű. Buda, 1869. (Ujabb 
kiadások. U.'ott, 1877. és 1882.) — 19 
Emlékirat Pest városához az iskolák 
rendezéséhez. Pest 1869. — 20. Magyar 
ABC és elemi olvasókönyv. U. ott. 1870. 
(A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium által jutalmazott pályamű, bőv. 
és jav. kiadás U. ott, 1882.) — 21. Ve-
zérkönyv az írva-olvasás tanításához. U. 
ott, 1870. — 22. Fali olvasó táblák. U. 
ott, 1870. (Jutáim, pályamű.) — 23. Föld-
gömb (magyar nyelven.) Prága, 1870. 
— 24. Az iskolás gyermekek testi és 
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szellemi épsége fentartdsdról. Dr. Bock 
utáu magyar nyelvre ford. Pest, 1870. 
— 25. Természettani (pkysikai) fali táb-
lák, 8 színezett lap. G. P. által írt külön 
«Magyarázó jegyzetek »-kel. U. ott, 1870. 
— 26. Népiskolai épülettervek, magya-
rázó szöveggel. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter megbízásából. U. ott, 1871. 
— 27. A természetrajz rendszeres átné-
zete. Vezérfonal Rasch K. természetrajzi 
tábláihoz. Ford. U. ott, 1871 — 28. P. C. 
Geisler öt fali természetrajzi abroszá-
hoz magyar szöveg. (Ford.) Ugyan ott, 
1871. — 29. Magyarország kézi abrosza 
gyermekek számára. Gotha, 1871. — 30. 
Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, 
Dél-Amerika, Ausztrália. (Fali cs kézi 
térképek.) U. ott, 1871. és Budapest, 1874. 
(Magyarázó jegyzetekkel.) — 31. Mérges 
növények. Hartinger után. Pest. 1871. 
(Fali tábla szöveggel.) — 32. Utasítás 
a földgömb és tellurium ismertetésére és 
használatára népiskolai tanítók számára. 
U. ott 1872. (2. bőv. kiadás 1873. Ism. 
M. Tanügy, 3. bőv. k. 1886. Ugyanez 
németül. Pest, 1873. ruménül Kozma 
András ford. Bpest, 1882.) — 33. Az 
osztrák-magyar monarchia fali és kézi 
térképei. Pest. 1872. — 34. Az osztrák-
magyar monarchia domború térképe. 
Berlin, 1872. — 35. Schotte sima és 
domború földgömbjei különféle átmérők-
kel. U. ott, 1872. — 36. Európa kézi 
térképe iskolai használatra, (Ford.) Pest, 
1872. — 37. Tellurium Planetarium. 
Berlin, 1872. — 38. A hazai feltűnőbb 
mérges növények leírása, hatása és ellen-
szerei. Magyarázó jegyzetek a Hartinger 
A. által kiadott és természethűn színezett 
mérges növények 14 fali táblájához, írta 
Nitsch Adolf. Magyar kivonatban közli. 
Bécs, 1873. — 39. Stieler iskolai atlasza. 
Berlin 1874. (Ford.) — 40. Emlékbeszéd 
Kovács Gyula fölött. Bpest. 1874. (Érteke-
zések a term. tud. köréből V. 1.) — 41. 
Utasítás a métermértékek rendszere tanu-
lására és tanítására. Egy színezett táblá-

val népiskolai tanítók számára. U. ott, 
1874. (Ugyanez más nyelvekon is. 3. ki-
adás. U. ott, 1887.) —42. Bopp Károly 
természettani (géptani) fali táblái. Ma-
gyar nyelvre ford. TJ. ott, 1880. — 43. 
Schneider képes atlasza: a természet-
tudományi földrajz kézi atlasza, magyarra 
fordította G. P. és Hunfalvy János. U. 
ott, 1881. — 44. A kerti és mezei kár-
tékony rovarok. Dr. Hoffmann Ernő és 
dr. Jäger Gusztáv után. U. ott, 1882. — 
45. A mezei gazdaságra nézve hasznos 
és kártékony állatok. Dr. Hoffmann és 
dr. Jäger G. után. U. ott, 1882. — 46. 
Magyarország megyéinek fali és kézi 
térképei. U. ott, 1883—1890 ig. (Mintegy 
30 megyéről. Ism Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 1890.) — 47. Tanulmányok. U. ott, 
1888. (Életrajza Kis Árontól, Utazás 
Svájczban, naplójegyzetek 1844-ből és 
megjelent paedag. czikkei; kőnyom, arczk. 
és több rajzzal.) — Szerkesztette az Ifjúság 
Lapját 1853—1854-ben Pesten hetenként. 
3 kötetben. — Arczképe : kőnyomat, raj-
zolta Giehsz év n. és Schilling 1877-ben 
(Verebv Soma, Honpolgárok Könyve XII.) 

Danielik, M . í r ó k I . 1 Gl. 1. — Jelenkor. 
Ericyclopaedia 264. 1. — Kanitz. Versuch 
einer Geschichte der ungarischen Botanik. 
Halle, 18G5. 232. 1. — lubrich, Neveléstudom. 
T ö r t é n e t e I I . 2. r . 451. 1. — Egyetemes M. 
Encyclopaedia VIII. 744 1. — Szinnyei Köny-
vészete. — \'ereby Soma, Honpolgárok Könyve. 
Bpest, 1877. XII. füzet, arczk. — Hl. Könyv-
Szemle 1879. XLIV. 1. — Baloghy, M. le. egye-
temi nyomda Czimjegyzéke. 159. — Kiss Aron, 
Nevelés- és Oktatás Tört. Kézikönyve 253. 
259. 1., M. Népiskolai Tanítás Története 
184., 274.. 350., 409., 420 , 428., 434.,v 438. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibliogr. — Horváth 
Ignácz Könyvészete 1880., 1882., 1886. — 
Nemzeti Nőnevelés 1882. — Vasárnapi Újság 
1883. arczk., 1884. 1888. 19. sz. arczk., 1892. 
3. SZ. a r c z k . — Uj III. Athenás. — Prot. Egy-
házi és Isk. Lap 1883. 21. SZ. 1890. 14. SZ. 1891. 
3. SZ. — Paedagogiai Plutarch. P o z s o n y , 1886. 
I. (Dr. Kiss Áron) arczk. — Diáramarosi Tan-
ügy 1887—88. 8., 9. sz. — Karánsebesi áll. 
tanintézetek Értesítője 1887. (Bánfi J ános ) . — 
1888: Egyetértés 126., 127. s z . P. Napló 12G.. 
127. SZ. Budapesti Hirlap 126., 127. SZ. Föv. 
Lapok 126., 127. Sz . Nemzet 127. SZ. Nyitra-
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megyei Közlöny 18. SZ. Ország- Vtlag 1 9 . SZ. 
arczk. (dr. Gerevieh E.) M. Salon X. (Kéz-
irata), XVI. 1 8 9 1 — 9 2 . arczk. — M. Könyvészet 
1890. és gyászjelentés. 

Gönczy Sámuel (Soma), a pesti nem-
zeti szinház súgója 1843-tól 1866-ban 
történt haláláig. — Kiadta a Nemzeti 
Színházi Zsebkönyvet Pesten 1844-re; 
1852-reGillyén Sándorral, 1853 és 1854-re 
Turcsáni Imrével, 1855—1864-re Nóvák 
Györgygyei és 1865-re egyedül. 

Nemzeti Színházi Zsebkönyv 1 8 4 3 — 1 8 6 7 . — 
Petrik Bib l iogr . 

Göndöcs Benedek, apát-plébános, szül. 
1824. júl. 23. Nagyváradon magyar ne-
mes családból; középiskoláinak befeje-
zése után 1843-ban a nagyváradi egy-
házmegye papi növendékei közé lépett 
és theologiai tanulmányai bevégeztével 
1847. okt. 6. áldozó pappá szenteltetett 
föl, mire Új-Kigyóson segédlelkész lett, 
hol magára vonta Kígyós kegyurának, 
Wenckheim József Antal grófnak figyel-
mét, a ki őt udvari káplánjáúl magához 
vette s 1852-ben bekövetkezett halálakor 
végrendeletében egyetlen gyermekének 
egyik gyámjául nevezte ki, s őt bízta 
meg a teljesen árván maradt Krisztina 
grófi leányka, az ország akkor leggaz-
dagabb árvája nevelésének felügyeleté-
vel. G. a gondjaira bízott grófnőt hon-
leányi erényekben gazdaggá, fenkölt lel-
kűvé és könyörületes szívűvé nevelte, 
ki 1872-ben Wenckheim Frigyes gróffal 
történt egybekelésekor 100,000 frttal a 
gyulai árvaházat megalapította s később 
a Gyulán felállítandó gymnasiumalapra 
50,000 frtot adott. G. 1863-ban lett Uj-
Kigyós lelkészévé. Az új plébános, az 
aszály által okozott ínségről oly szomo-
rúan emlékezetes évben 12 családot a 
sajátjából tartott el és az új aratásig 
50—60 éhező nyert főtt eledelt a plébá-
nián, míg a betegek segélyben és ápo-
lásban részesültek. E mellett templomot, 
halottas kamrát, kálváriát, lelkészi lakot 
és elemi iskolát építtetett és a nép ré-
szére könyvtárt szerzett be. Kigyósi ta-

nyáján méhészetet rendezett be s az ő 
adományából létesült békésmegyei minta-
méhészetet valódi mintául emelte az 
egész országban. Zeer-monostori (puszta-
szeri) apátnak 1868-ban nevezte ki ő 
felsége. 1869-ben szentszéki ülnök lett. 
Békés-Gyulára 1873-ban választatott meg 
plébánosnak s aug. 15. foglalta el hiva-
talát. Itt öt iskola, két tanítói lakás, bat-
osztályú női kézimunka- és leányiskola, 
a temető rendezése, a nagy templom 
orgonája mind az ő buzgalmának bizo-
nyítékai. A népnevelés előmozdítására az 
új lelkész pályadíjakat tűzött ki a békés-
megyei tanítók részére, állított egy ifjú-
sági ének- és zeneiskolát, sat Beutazván 
egész Európát, módjában volt ismereteit 
és tapasztalatait gazdagítani. Az állat-
tenyésztés és állatnemesítés terén a leg-
ismertebbek egyike az ő neve. A városi 
polgárok kényelmét és szórakozását is 
szem előtt tartván, létesítette a népker-
tet és az abban lévő pavillont. A kul-
turális téren azonban egyik legnagyobb 
érdeme a békésvármegyei régészeti és 
művelődéstörténeti egylet megalakulása 
1874-ben, mely leginkább az ő, továbbá 
Haan Lajos és Zsilinszky Mihály buzgó-
ságának köszönhető. Az 1870-ben ala-
kult magyarországi méhészeti egyesület-
nek elnöke lett és 1873-ban megalakítá 
a békésmegyei okszerű méhész-egyletet 
és 1878-ban Budapesten Kriesch János-
sal az országos magyar méhészegyletet. 
Gyula város közönsége 1881 és 1884-
ben országgyűlési képviselőjének válasz-
totta. Meghalt 1894. jan. 4. Gyulán. A 
nemzeti múzeum képtárát 12 darab olaj-
festmény- és rézmetszettel gazdagítá, az 
akadémia könyvtárának sok becses mű-
vet és kigyúlt palotájának helyreállítására 
tekintélyes összeget adományozott, az 
ethnographiai-néprajzi múzeumnak ere-
deti népviseleteket ajándékozott, a nem-
zeti szinház, az országos zenede, az ál-
latkert bőkezű adományaiban osztozott; 
az írói segélyegylet, a m. természettudo-
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mányi, szent István és László társulatok, 
a szent Vincze egylet, a budapesti s 
debreczeni zenede, a békésvármegyei ré-
gészeti és az okszerű méhészegylet, az 
országos és a megyei gazdasági s az 
országos méhészegylet, a gyulai polgári 
kör és a kath. olvasó kör: valamennyi 
alapító tagjául tiszteli, sat. — Czikkeket 
írt a Vasárnapi Újságba (1863. Bémer 
László báró. Szaniszló Ferencz nagy-
váradi püspök), a Gyakorlati Mezőgaz-
dába (1872. A dohány okszerű termesz-
tése és kezeléséről), a Kertész Gazdába 
(1872. Dohánymunka), a Békésbe (1873. 
Elnöki beszéd a békésm. régészeti egy-
let tárlatának megnyitásán, 1889. Báró 
Wenckheim Béla emlékezete), a békés-
vármegyei régészeti és mívelődéstörté-
nelmi társulat Évkönyveibe (1875—79. 
Elnöki megnyitó beszédek. Geist Gáspár 
életrajza, 1880. báró Wenckheim László 
emlékezete, 1883. A méhészet hetedfél-
százados múltja, XI. 1886. Bonyhai Ben-
jamin emlékezete), a Békésmegyei Köz-
lönybe (1878. Békésmegye a török ura-
lom alatt és az erdélyi fejedelmek korában), 
a Néptanítók Lapjába (1880 A selyem-
tenyésztés érdekében, 1886. Szükségben 
segély a méhészet részére), a M. Koro-
nába (1880. 127. sz. Néhány újabb szó 
a selyemtenyésztés érdekében). Egyes 
egyházi beszédei a Jó Pásztorban jelen-
tek meg; írt a sz. Istvántársulat Nap-
tárába (1885) és az Iparosok Naptárába 
(18d6) sat. — Munkái: 1. Ssent beszéd, 
melyet lelkipásztorrá ünnepélyes beigta-
tásakor karácson hava 30. az új-kigyósi 
templomban mondott. Pest, 1863. — 2. 
Hogyan lehet a kenyeret megszaporí-
tani. hogy tiz család három hónapon 
át az éhenhalástól megmentessék. U ott, 
1863. — 3. Reggeli ima, esti ima. gyer-
mekek számára. Ü. ott, 1864. — 4. Is-
ten az én örömöm. Oktató imakönyv 
növendékek számára. U.ott. 1864. (Több 
kiadást ért.) — 5. Németországban szo-
kásos ünnepélyes szertartás az eretnek-

ségből vagy a szakadárságból a r. kath. 
anyaszentegyház kebelébe visszatértek 
fölvételénél. U. ott, 1866. — 6. Sirvirá-
gok. A gyászos kesergők vigasztalására 
összeszedve. U. ott, 1868. — 7. Gyász-
ének elhunyt szeretteink emlékének szen-
telve, hangjegyekkel és orgonakísérettel. 
Eger, 1871. — 8. Népszerű beszélgetések 
a dohány okszerű kezeléséről. Különös 
tekintettel a szivarlevelekre, mely a ter-
mesztőnek legtöbb jövedelmet biztosít. 
Gyula, 1872. (3. bőv. kiadás. U. ott. 
1878.) — 9. Szent beszéd, melyet gr. 
Wenckheim Frigyes és gr. Wenckheim 
Krisztina egybekelésük alkalmával jún. 
18. Ó-Kigyóson mondott. Pest. 1872. — 
10. Lelkipásztori biícsúzása Üj-Kigyós-
ról. U. ott, 1873. — 11. Hogyan lehet 
a kolerában levőket meggyógyítani ? 
U. ott, 1873. — 12. Szent beszéd lelki-
pásztori beiktatása alkalmával, szept. 28. 
Gyula, 1873. — 13. Szent beszéd, me-
lyet a Jézus szent Szíve társulatának 
megalakításakor a gyulai r. kath. tem-
plomban mondott. Bpest. 1874. — 14. 
Szent beszéd gr. Wenckheim Frigyesné 
által alapított árvaház megnyitásának 
alkalmára. Gyula. 1875. — 15. Szent 
beszéd, melyet gr. Wenckheim Géza úr 
ő mélt. és Dehé Zsenni úrhölgy ő nagys. 
ünnepélyes házassági egybekelésök al-
kalmával O-Kigyóson 1876. febr. 9. el-
mondott. Bpest, 1876. — 1 J é z u s szent 
Szíve tisztelete. Elmélkedések, imák és 
énekek. Békés-Gyula, 1877. — 17. Szent 
beszéd a gyulai német temetői beszen-
telés alkalmával 1878. júl. 28. U. ott. — 
18. Em,lékbeszéd, melyet b. Wenckheim 
László arczképének B.-Gyulán 1880. 
márcz. 23. a békésmegyei takarékpénztár 
gyűléstermében ünnepélyes leleplezésekor 
tartott. Bpest, 1880. — 19. Szent beszéd, 
melyet a b.-gyulai iparos ifjúsági ön-
képző és betegsegélvző egylet zászlajának 
fölszentelése alkalmából a r. kath. nagy 
templomban 1880. aug. 15. elmondott. 
U. ott, 1880. — 20. Hogyan kell te-
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nyészteni a selyemhernyót ? Legszük-
ségesebb tudnivalók a selyemtenyésztés-
ről a gyermekek és a nép számára 
kérdések és feleletekben. 2. jav, kiadás. 
Gyula, 1880. (3. jav. kiadás. U. ott. 
1884.) — 21. Szent beszéd, melyet Gyu-
lán a Stefanie menház megnyitása al-
kalmával 1880. febr. 2. mondott. U. ott, 
1880. — 22. Gr. B. országgyűlési kép-
viselő beszéde a földmivelési-, ipar- s 
kereskedelmi minisztériumi költségvetés 
tárgyalása alkalmával a képviselőház 
1882. márcz. 4. ülésén. Bpest. 1882. — 
23. Emlék a Budapesten 1882. aug. 19. 
tartott országos méhészegyleti kiállításról. 
U. ott, 1882. — 24. Gróf Wenckheim 
József emlékezete. U. ott, 1882. — 25. 
Pusztaszer és az évezredes ünnepély. 
U, ott. 1883. (Két melléklettel. A tiszta 
jövedelem, fele részben a Pusztaszeren 
létesítendő emlékkápolna, s másik fele 
részben a szent Gellérthegyen felállítandó 
magyar dicsőség csarnoka, pantheon ja-
vára fog fordíttatni. Ism. Századok.) — 
26. Országgyűlési beszédek, melyeket 
Gyula városa országgyűlési képviselője 
1881—84. években tartott és azokra vo-
natkozó nyilatkozatok. Összeszedte Bauer 
Ferencz. U. ott, 1884. — 27. Pár őszinte 
szó a méhészet-, gyümölcsészet- és sely-
mészetnek az országban mielőbbi elter-
jesztése ügyében. B.-Gyula. 1884. — 28. 
Az iparosokhoz és tanonczokhoz, «van-e 
szükség az ipar-tanoncz-iskolára?» «és 
mi ennek a haszna?» U. ott, 1885. — 

29. Báró Wenckheim, Béla emlékezete... 
Mellszobrának ünnepélyes leleplezése al-
kalmával 1889. júl. 7. U. ott, 1889. — 
30. Szent beszéd, melyet a b.-gyulai m. 
földészi társulat zászlójának fölszentelése 
alkalmából tartott. U. ott. 1889. — 31. 
Szent beszéd kereszt megáldása alkal-
mával a szent József templom előtt 1891. 
U. ott. — 32. Hasznos tudnivalók. I. 
Gyakorlati tanácsok a virág- és gyümöl-
csös kertnek mikénti berendezéséről. II. 
Gvakorlati tanácsok a méhészet köréből. 

III. Tanácsok betegség esetén. U. ott. 1891, 
(2. bőv. kiadás. Gyula, 1893.) — 33. A 
pokolvarbetegség biztos gyógyítására 
használati utasítás a nép számára. U. 
ott, év n. — 34. A halottas kamarák-
nak minden községben leendő létesítése 
tárgyában. U. ott, év n. — 35. Gyula 
város lakossága megváltsa-e a regále-
jogotP...U. ott, év n. — Szerkesztette 
a Népbarát cz. ismeretterjesztő hetilapot 
a nép számára 1878. decz. 21-től 1879. 
márcz. 15-ig Békés-Gyulán. — Kiadta: 
Fekete Pál szőlőszeti vándortanár elő-
adása B.-Gyulán ápr. 23. 1882. cz. mun-
káját. (Ebben G. czikkei: Hogyan lehet 
a kerti bort jóvá tenni ? Hogyan lehetne 
névnapokra, lakodalmakra és baráti ösz-
szejövetelekre ízletes, kellemes bort min-
den nagyobb költség nélkül előállítani ?) 

M. Könyvészet 1876., 1878. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1880., 1882—84., 1889. — Vasár-
napi Újság 1882. 34, s z . a r c z k . , 1894. 1. s z . 
(Nekr.) — Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor 
504. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Bactaszéky 
Lajos, Alföldi Képes Emlékkönyv. Arad, 
1888. 19. 1. arczk. — Gyula fi, Emlékírat G. B. 
tiszteletére. B.-Csaba, 1890. arczk. — M. Sión 
1892. 50 . 1. — Békés 1894. 1. SZ. 

Göndöcs Lajos, igazgató-tanító, G. 
Benedek apátplébános testvérbátyja, szül. 
1819. aug. 6. Nagyváradon ; a gymna-
siumot és a tanítóképzőt ugyanott vé-
gezte; azután Bukovinában, Andrásfalván 
kezdett tanítani, hol kántor is volt. 1848 
—49-ben honvédtiszt volt. 1861-ben jött 
Pestre, hol 1873-ig a belvárosban osz-
tálytanítói minőségben szolgált; azután 
pedig haláláig Ó-Budán mint igazgató-
tanító működött, hol a magyar nyelv-
és szellemnek terjesztője volt. 1868-ban 
néhány lelkes társával megalkotta a Nép-
nevelők budapesti egyesületét és annak 
mindenkor egyik legbuzgóbb munkása 
volt. Az 1870-ben tartott első egyetemes 
tanítógyűlés, melyen 2000 tanító vett 
részt, nagy részben szintén az ő érdeme. 
Meghalt 1887. nov. 24. Budapesten. — 
Czikkeket írt a Vasárnapi Újságba (1858., 
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1859. A bukovinai magyarok szokásai-
ról), a Néptanítók Lapjába (1870. Minő 
volt a mult századokban, minő a jelen 
században ? s minő lesz a jövőben a 
tanítói, de csakis a néptanítói hivatal, 
1871. A magyar tanítókhoz és tanügy 
barátaihoz.) 

Vasárnapi Újság 1887. 49. SZ. ( N e k r . ) — 
Néptanítók Lapja 1888. 2. sz. (LakitS Vendel) . 
— István bácsi Naptára 1889-re a rczk . (Ráze l 
József) és gyászjelentés. 
Göntér Gábor Endre, népiskolai ta-

nító, egyszerű paraszt szülők gyermeke, 
szül. 1860. máj. 28. Csömödéren (Zala-
m.). 13 éves koráig a szülői háznál ne-
velkedett, azután Alsó-Lendvára került 
a polgári iskolába, hol a négy osztályt 
bevégezvén, 1877-ben a budapesti állami 
tanítóképzőbe vétetett föl teljes állami 
segélylyel; az első osztályt ott, a má-
sodikat Znióváralján végezte. Ekkor 
Pördeföldre ment nevelőnek, majd Kerka-
Szent-Miklóson osztálytanító volt az elemi 
iskolánál. 1880-ban a kis-szigeti róm. 
kath. felső népiskola tanítójává nevezték 
ki. Itt magánúton készülve, 1882-ben 
tanképesítő vizsgát tett Znióváralján és 
nov. elejétől fogva Náprádfán működik 
mint osztálytanító. 1881—85-ig jegyzője 
volt a zalamegyei ált. tanítói testület 
novai járáskörének és az 1885. országos 
kiállítás tanulmányozása czéljából s az 
orsz. egyetemes tanítógyűlésre ezen kör 
képviselőjéül kiküldetett. — A Zalai 
Tanügynek 1880 óta rendes munkatársa, 
ebben nevezetesebb czikkei; (1881. A nép-
tanító és a babona, 1882—85. A nyelv-
érzék a magyar nyelv és nyelvtan taní-
tásának szolgálatában, Egy falusi gazda 
levelei, Czéltévesztett szemléltető eszkö-
zök sat. — Álnevei és jegyei: Göndör 
András, Endrefi és G—r A - s . 

Önéletrajzi adatok. 
Göőz István, ev. ref. főgymnasiumi 

tanár, szül. 1842. febr. 9. Páliban (Ung-
m.), hol atyja ev. ref. lelkész volt; is-
koláit Sárospatakon végezte, hol segéd-
tanár lett; 1866. okt. 1. óta Hódmező-

vásárhelyen a classica philologia tanára 
volt, hol 1883. febr. 27. meghalt. — 
Munkája: Emlékbeszéd néhai Vajda Sá-
muel h.-m.-vásárhelyi lelkész fölött. H.-
M.-Vásárhely, 1874. 

festi Napló 1883. 61 . SZ. — Hódmezővásárhelyi 
ref. fögymn. Értesítője 1882. 37. 1. 1883. 12. 1. 
— Hód-Mező- Vásárhely 1883. 9. SZ. — Petrik 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Göőz József, bölcseleti doktor, polgári 
iskolai igazgatótanár, szül. 1855. márcz. 
28. Aszalón Abauj-Tornamegyében föld-
míves szülőktől; atyja halála (1859) után 
mások jóakaratú támogatása mellett, fő-
ként saját erejére volt utalva. Vécsei Pál 
aszalói tanítónak köszönheté, hogy tanu-
lását folytathatta, ki magánoktatással is 
elősegítette a gymnasiumba juthatását; 
ennek négy osztályát 1864-től Szik-
szón, az V. osztályt 1868-ban Debre-
czenben végezte s a Vl-ra 1869-ben Sá-
rospatakra ment. 1870-ben tanítói pályára 
lépett. Ez időtől fogva tíz évig, hogy 
magát fentarthassa s iskolai pályáját is 
bevégezhesse, nyilvános és magántaní-
tással kereste kenyerét. Tanító volt Po-
roszlón (Hevesm.), Szalacson és Csoka-
lyon (Biharrn.), Aszalón (Abauj-Tornam.), 
Bőcsön (Borsodm.) és Budapesten. A 
budai m. kir. állami tanítóképző három 
éves tanfolyamát elvégezvén 1875-ben, 
tanítóképesítő vizsgát tett Sárospatakon ; 
1876-ban érettségi magánvizsgát Mis-
kolczon. 1877—79-ben a budapesti egye-
temen magyar irodalmi, bölcseleti, pae-
dagogiai s történelmi előadásokat hall-
gatott és 1879-ben tanári vizsgát tett és 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1881-ben 
még egy tanári vizsgálatot állott ki, hogy 
tanszékhez juthasson; ez időtől fogva 
reál, polgári s középkereskedelmi isko-
lákban tanárkodott Budapesten. 1887-ben 
egy évi tanulmányi úton volt külföldön, 
beutazva Németországot, Svájczot és 
Olaszország egy részét; a berlini egye-
temen félévet töltött philosophiai s pae-
dagogiai előadások hallgatásával. — 
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Czikkei a Vasárnapi Újságban (1880. 6. 
sz. Kisfaludy K. levele Szemere Pálhoz, ; 
1882. Magyar nők az 1790. budai ország-
gyűlésen, 1886. Buda visszafoglalása 
1686.), a M. Paedagogiai Szemlében 
(1880. Ábel Márton életrajza, 1881. Vaj-
dafy Gusztáv fővárosi tanító életrajza); 
írt még a Néptanodába. Ált. Tanügyi 
Közlönybe, Néptanítók Lapjába, sat — 
Munkái: 1. A természet-philosophiai 
álláspontok ismertetése és bírálata. Bpest, 
1879. — 2. A budapesti (budai) ta-
nítóegylet Emlékkönyve. U. ott. 1879. 
(Trájtler Károlylyal együtt). — 3. Pae-
dagogiai értekesések. U. ott, 1880. (Ism. 
Néptanítók Lapja.) — 4. Budapest tör-
ténete. A magyar nép és ifjúság szá-
mára. U. ott. 1883. (Ism. Néptanítók Lapja 
1882 752. 1.) — 5. Magyar irálytan. 
Feladatokkal és olvasmányokkal egybe-
kapcsolva. Polgári iskolák és rokon in-
tézetek számára U. ott, 1883. (2. jav. 
kiadás. U. ott, 1889.) — 6. Állítsunk 
Budapesten a Duna jobb partján kö-
zép kereskedelmi iskolát. U. ott, 1883. 
— 7. Magyar nyelvtan. Polgári iskolák 
számára. U. ott, 1884. — 8. Magyar 
nemzeti olvasókönyv, elemi iskolák szá-
mára U. ott, 1889. Hat kötet. (Trájtler 
Károlylyal és Schön Józseffel.) — 9. 
Magyar olvasókönyv. A polgári fiúisko-
lák számára. Három kötet. (Tóth József-
fel együtt. U. ott, 1890. 2. kiadás. U. ott, 
1893.) — 10. Magyar olvasókönyv a 
polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
U. ott, 1890. Három kötet. (Bóra Fe-
renczczel és Tóth Józseffel együtt. 2. 
kiadás. U. ott, 1893. Póra Ferencz és 
Tóth J.-vel együtt. Ism. Egyet. Közokt. 
Szemle és Nőnevelés.) — 11. A Buda-
pest III. ker.. köss polg• leány- és nöi 
ipariskola szervezete. U. ott, 1890. (2. 
és 3. kidolgozásban. U. ott, 1893 és 
1894.) — 12. Magyar nyelvtan, külö-
nös tekintettel a helyesírás és fogalmazás 
gyakorlati tanítására polgári fiú- és leány-
iskolák számára. U. ott, 1891. (Tóth Jó-

zseffel együtt. 2. kiadás. U. ott, 1893.) 
— Szerkeszti a Polgári Iskolát 1888 óta 
Budapesten. 

M. Könyv-Szemle 1879. LVIII. LXX1I. 1. — 
Horváth Ignácz Könyvészete 188U. 1883—S4. 
1890—91. — Hl. Könyvészet 1889—92. — Corvina 
1894. 6., 7. sz. és önéletrajzi adatok. 

Görbe Geyza. városi hivatalnok és 
ipariskolai tanár. szül. 1858. aug. 2. Nagy-
Károlyban Szatmármegyében, hol atyja 
(1848-ban honvédtiszt), gróf Károlyi György-
uradalmi számvevője. 1865. szeptember-
ben elhalván, a fiú nevelését anyja (Káldy 
Terézia) gondozta, ki két év múlva Ud-
ránszky Károly uradalmi számvevőhöz 
ment férjhez, a ki szintén gondos ne-
velésben részesíté; középiskoláit Nagy-
Károlyban a kegyesrendieknél és Szat-
márt a kath. főgymnas.umban végezte. 
1876-ban mostoha atyja is meghalt és 
ekkor G. a maga szárnyára bocsáttatott. 
1877-ben Budapestre ment az egyetemre, 
hol a bölcseleti szakban a természettant 
és mennyiségtant hallgatta; 1879 őszén 
a vérhányás megszakasztá tanulmányait, 
melyeket csak 1881-ben végezhetett be. 
1881. nov. ismét erőt' vett rajta a beteg-
ség és haza ment, hogy a tanári pályára 
készüljön; ettől azonban, orvosi tanácsra, 
megvált és a városnál vállalt hivatalt. 
1883 őszén Nagy-Károlyban megalakult 
az ipariskola s ide hívatott meg tanár-
nak ; az első évben a két felső osztály-
ban a mennyiségtant tanította ; 1883— 
1884-től pedig a III. osztályban tanította 
az összes tárgyakat. Meghalt 1885. ápr. 
13. Nagy-Károlyban. — Már mint VII. 
oszt. gymnasiumi tanuló Dózsa György 
és a pórlázadás cz. történelmi munkájá-
val az önképzőkörben egy darab aranyat 
nyert; 1878-tól a Szatmármegyei Köz-
lönynek munkatársa volt, midőn abban 
Philosophus névvel két fővárosi levele 
jelent meg (1879. A színköltészet árnv-
és fényoldalai, Vörösmarty és Petőfi haza-
fias lyrája); továbbá beszélyeket, rajzokat 
és bírálatokat írt (1880—84.); a Szat 

43. iv sajtó alá adatott 1894. szeptember 22. 
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tri árba (1880-83.), a Nagy-Bánya és Vidé-
kébe (1880. 1884). a Szamosba (1881.), 
a Budapestbe (1881.) és két levelet a 
Függetlenségbe (1883.) — Munkája : Baj-
sok az élet színpadáról. Nagy-Károly, 
1885. — Alapította mint tulajdonos és 
szerkesztette a Nagy-Károly és Vidéke 
cz. társadalmi helyi érdekű hetilapot 1884. 
szept. 1-től, melyből az első öt szám 
Szatmáron nyomatott, azontúl Nagy-Ká-
rolyban; ezen lapba írt vezérczik-keket 
D jegygyei, közleményeket az iskola, 
ipar, gazdászat és a közérdek köréből sat. 

Nemzet 1885. 103. SZ. ( N e k r . ) — Nagy-Károly 
és Videke 1885. 16. sz. — Önéletrajzi adatok 
és gyászjelentés. 
Görcsei (Gvercse) János, zágrábi kano-

nok. — Codexérol (Lajos vagy Zsigmond 
magyar királyok korából) Toldy ezt je-
gyezte föl: «mindeddig kiadatlan ; erősen 
használták több horvátországi írók. mint 
Levakovics Ráfael, Vitézovics Pál, kik 
magok is kiadatlanok, és Kerchelich, ez 
leginkább egyháztörténetében (Historia-
rum eccl. Zagrab. Partis I. tomus 1. Zagr. 
1770. fok), hol G. J.-nek gyakran saját 
szavai is idéztetnek». 

Toldy Ferencz, M. N e m z e t i I r o d a l o m T ö r -
ténete. Pest, 1852. I. 162. 1. 

Görcsönyi (Gercseni) Ambrus, deák, 
máskép Gosárvári Ambrus. — Munkája: 
Históriás Enek Az Felseges Mattyas 
Királynac az nagyságos Hunyadi Ianos 
íiánacieles viselt dolgairol, életiről, vitéz-
ségiről, végre az ő ez Világból való ki 
múlásáról. Kolozsvár 1577. (Ez a históriás 
enek négy részből áll s 1485-ig, Bécs 
megvételéig terjed; folytatását Bogáti Fa-
zekas Miklós írta meg 1576-ban. Min-
den rész versfejeiben így nevezi meg 
magát a szerző : Ambrosius Literátus de 
Gercian dicit cronicam. Első kiadása, 
melyet Heltai rövidítve adott, megvan az 
1574-iki Cancionaléban. Ujabb kiadásai: 
Kolozsvár 1581. Neve a versfejekben itten 
Gercien ; év nélkül, Debreczen, XVI. szá-
zad és Lőcse, 1683. 

Toldy Ferencz, M. Költészet Története. Pest, 
Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

1867. 143. 1. — Szilády, Régi M. Költök Tára 
I , IV., V. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
I. 72, 94, 155, 536. 1. 

Görgey Arihur (görgői és toporczi). 
18í§—49. honvéd-tábornok, G. György 
földbirtokos, megyei főadószedő, táblabíró 
és Perczián Vilma lőcsei kereskedő leányá-
nak fia, szül. 1818. jan. 30. Toporczon 
Szepesm.; tanult a kézsmárki s eperjesi 
ág. ev. iskolákban ; 1832-ben a tullni cs. 
kir. utászkari iskolába vétetett föl, hol 
öt évig folytatta tanulmányait. 1837-ben 
Beregmegve ajánlatára, mint hadnagy, 
a m. kir. nemesi testőrségbe s onnét 
1842-ben mint főhadnagy a nádor-huszár-
ezredbe lépett. 1845. júl. 23-án odahagyta 
a katonaságot és a prágai egyetemen 
régi kedvencz tárgyát, a vegyészetet tanul-
mányozta, mit addig édes atyja," ki idő-
közben meghalt, ellenzett. Prágában meg-
nősülvén Toporczra vonult vissza. 1848 
tavaszán Pestre jött, hol a vegytani tanári 
állásra pályázni szándékozott. Azonban 
a viszonyok harczias alakulása folytán 
jún. 13. mint százados az 5. honvéd-
zászlóaljba lépett; aug. 27. őrnagygyá 
és a tiszáninneni kerületi önkéntes mozgó 
nemzetőrség szervező parancsnokává ne-
veztetett ki. Jellachich beütésekor gróf 
Batthyány L. miniszterelnök által, mint 
hadparancsnok, korlátlan meghatalmazás-
sal a Csepel szigetére rendeltetett és ott az 
általa felállított hadi törvényszék hajtotta 
végre Zichy Ödön gróf kivégeztetését. Ez 
vonta a közfigyelmet G-re, s talán ez al-
kalommal tanúsított vas határozottsága 
vonta reá Kossuth L. szemeit is, kinek ez 
időben kedvencze lett. Részt vett Perczel 
Mór alatt azon sikerdús hadjáratban, mely 
Róth és Philippovits hadtestének elfogá-
sával végződött Ozoránál, melynek egyik 
vezérlő szelleme ő volt; okt. 9. ezredessé 
mozdíttatott elő s Pozsonynál gondosko-
dott a sánczépítésről. A schwechati ütkö-
zet után G. vette át a fővezérséget. Midőn 
Windischgrätz hg. az országba nyomúlt, 
G. a még gyakorlatlan seregével, kényte-

44 
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lenségből, folytonosan retirált a fővárosig. 
E miatt már ekkor voltak összeütközései 
Kossuthtal és a kormánynyal. A moóri 
szerencsétlen ütközet után a főváros is 
föladatott. A sereg egy részével G. a 
bányavárosokba sietett. Váczon adta ki 
azt a proclamáüóját, melyben nyiltan ki-
mondá. hogy ő V. Ferdinánd király ő fel-
ségeért és a márcziusi nyereményekért har-
czol. A nevezetes felsőmagyarországi téli 
visszavonulás G. vezéri tehetségének egyik 
fényes bizonyítványa. Környezeténél mind-
végig megmaradt a monarchicus szellem, 
valamint a kormány s polg. hatalom iránti 
feszültség, sőt lenézés és engedetlenség. 
Tetemesen növekedett ez 1849. febr., mi-
dőn Dembinszkynek fővezérré kinevezte-
tése megtörtént. A kápolnai ütközet (febr. 
26—28.) alkalmával azonban Dembinszky, 
mint a helyi viszonyokkal ismeretlen, 
menthetlen stratégiai s főleg taktikai hi-
bákat követett e l ; ekkor G. ellenszenve 
kitört, mely azzal végződött, hogy Dem-
binszky Tisza-Füreden Szemere Bertalan 
főkormánybiztos által letétetett és G. ne-
veztetett ki ideiglenes fővezérré. Ez ellen 
Kossuth sem tehetett egyebet, mint hogy 
Vetter tábornokot neveztette ki fővezérré ; 
de ez megbetegedett és a fővezéri hatalom 
ideiglenesen ismét G. kezében maradt; 
márcz. 9. a katonai érdemrend második 
osztályával diszíttetett föl. Következett a 
fényes áprilisi hadjárat a győzelmek sza-
kadatlan sorával Hatvantól (Hatvan áp-
rilis 2., Tápió-Bicske ápr. 4.. Isaszeg ápr. 
6., Vácz ápr. 10., Nagy-Sarló ápr. 19., Ko-
márom fölmentése ápr. 26.) Komáromig, 
melynek sikere a kormányelnököt is ki-
békélteté Görgeyvel. A győzelmek sorát 
megszakítva, a kormány rendelete szerint 
Buda várát fogta ostrom alá, melyet 
tizenkét heves és véres nap után elszánt 
honvédeivel máj. 21, be is vett. Kossuth 
L. kormányzó máj. 22. sltábornagygyá 
nevezte ki s a katonai érdemrend nagy-
keresztjével díszítette föl. Még ápr. 14. 
hadügyminiszterré is kineveztetett; a mi-

niszterséget elvállalta ugyan, tárczájával 
azonban vezéri foglalatosságai mellett 
keveset bíbelődhetett s alig-alig jelent 
meg Debreczenben, hol egy ideig Klapka 
volt helyettese; mint hadügyminiszter 
fizetést nem vett fel. G. mint vezér s 
mint hadügyminiszter igen szigorú volt. 
Hadtesténél hasonlíthatlanúl kitűnőbb is 
volt a fegyelem, mint más hadtesteknél; 
minden kötelességfelejtést, fegyelmetlen-
séget letevéssel, gyakran lőpor- és golyó-
val büntetett. Ez időben tanúsított maga-
tartásával ugyan külsőleg az április 14. 
függetlenségi nyilatkozatot elismerni lát-
szott, de e miatt fel volt indulva s 
az ügy diadalában kétkedett. A nyári 
hadjárat kezdetével az egyenetlenség is 
fejlett, és az oroszok az Ausztriával 
kötött beavatkozási szerződés alapján 
több ponton át az országba nyomúltak. 
Máj. 21. Kossuth Bemet bizta meg, hogy 
a feldunai főhadsereget Bécs ellen ve-
zesse ; Bem azonban nem jött el a fő-
vezérség átvételére s így G. tényleg to-
vább is a hadsereg élén maradt és június-
ban megtámadta Haynaut a Vágnál, 20. 
Perednél győz, 21. a hátráló osztrákok-
nak segítségül jött orosz Paniutint vissza-
nyomja s a kormány meghagyásából 
Komáromnál concentrálja hadi erejét. 
Az ácsi (júl. 2.) véres ütközetben szemé-
lyes hősiességének fényes jelét adá és 
fején kapott aggasztó sebbel vonúlt vissza 
Komáromba. Miután G. intézkedése sze-
rint Klapka vezetése alatt a Haynau-
Paniutin hadseregén keresztül megkisér-
lett áttörés a Duna jobb partján nem 
sikerült, a kormány ekkor meghagvá, 
hogy G. Komáromot legott odahagyva, 
a Tiszavidékén álló déli hadsereghez 
csatlakozzék. Július 13. a Tisza felé 
indúlt. Folytonos küzdelemben folytatta 
útját az orosz seregek támadásai közt 
és a váczi (július 15.), sajói, hernádi 
fényes ütközetek nem adhattak a harcz-
nak szerencsésb fordulatot, míg végűi 
Nagy Sándornak Debreczen melletti meg-
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veretése (augusztus 2.) által tetemesen 
gyöngíttetvén. elkedvetlenített és fáradt 
seregével aug. 8. Aradra érkezett, hova 
már előtte a kormány is menekült. Ezen 
visszavonulás G. vezéri lángeszét és ka-
tonai tehetségeit újból tanúsítá. A déli 
hadsereggel nem egyesülhetett már, mert 
ez időközben (aug. 9.) szétveretett. Az 
aradi vár volt tanuja azon jelenetnek, 
midőn Kossuth, erkölcsileg kényszerítve, 
a katonai s polgári főhatalmat Görgey-
nek átadá, s mielőtt ezt G. aug. 11. 
estve 8 órakor átvette, a várat elhagyá. 
A vitéz katona tehát dictátorrá lett, de 
már későn. Az orosz főerő által hátulról 
szoríttatva, Erdélytől Lüders tábornok 
által elmetszve, a Maros túlpartján az osz-
trák hadsereg főteste által fenyegetve, már 
aug. 13. végrehajtá a legvégsőt Világos-
nál, letevé a fegyvert és 20 ezernyi gya-
logságból. kétezer főnyi lovasságból álló 
hadsereggel és 130 ágyúval kegyelemre 
megadta magát a Rüdiger tábornok alatt 
álló oroszoknak. A fegyverletevés után 
G. maga előbb a czártól, azután az osztrák 
császártól kegyelmet nyert és Klagen-
furtba belebbezve élt a koronázásig. Itt 
írta önvédelmére emlékiratát. Az alkot-
mánynak 1867-ben történt helyreálltával, 
a hazába visszatért G. neve is újból föl-
merült, és midőn a Gazdátlan levelekben 
újabb tisztázó adatokat közölt, mellette 
és ellene vita keletkezett hirlapok- és 
röpiratokban. 1884. máj. 30. 268 egy-
kori honvédtiszt sajátkezű aláírásával 
mondta ki G. rehabilitását (ezen okirat 
a m. n. múzeumban van elhelyezve). 
Ez ismét mozgalmat indított a hírlapok-
ban és röpiratokban. Jelenleg testvér- | 
öcscse Görgey István visegrádi nyaraló- i 
jában visszavonúltan él. — Czikkei a 
Márczius Tizenötödikében (1848. Egy 
quiétált huszártiszt aláírással), a Pesti 
Naplóban (1861. 31. sz. G. levele a szer- ! 
kesztőhoz, Viktring, febr. 1., 1867. 126.! 
sz. G. nyilt kérelme Kossuth Lajoshoz, I 
Viktring. máj. 29.), a Honban (1867. 231. ' 

sz. Történészeti megjegyzések, Jókai vá-
laszával), a Budapesti Szemlében (VII— 
XIV. 1875—77. Dembinszky emlékira-
tairól, Demár János álnévvel, XXV., XXVI. 
1881. Kossuth és Görgei, Még egyszer 
Kossuth és Görgei.) — Proelamátiói: 
Katonák és nemzetőrök! Pozsony, 1848. 
nov. 3. (ívrét, egész ív), Szózat. Pozsony, 
1848. nov. 3. (ívrét, egész ív, magyar-
német). A felállítandó magyar honvéd 
építész-kar érdekében, Pozsony, 1848. 
nov. 5., ívr. falragasz, Szózat. Önkéntes 
nemzetőrök! Pozsony, 1848. nov. 23., 
falragasz, Szózat a magyar hadsereghez ! 
(1848. decz., ívrét, félív). Aufruf an die 
Herren Ober- und Unteroffiziere und 
Kadetten der Armee (Hely és év n.. ívr. 
félív), A feldunai magyar királyi had-
sereg nyilatkozata. Pozsony, 1848. decz. 
10. (ívrét, egész ív, magyar-német), Vi-
tézek ! 1849. jan., G. a magyar had-
sereghez. Vácz, 1849. ápr. 10.. G. a ma-
gyar hadsereghez. Komárom, 1849. ápr. 
29., G., a magyar hadsereg főparancsnoka 
a néphez. (Bpest. 1849. ápr. végén), Föl-
szóllítás ! (Henczihez), Buda, 1849. máj. 
4. (ívr.. egy ív ; ugyanez németül, Hentzi 
válaszával), G. Klapkához, Buda, 1849. 
máj. 6. (német), G. a miniszteri tanács-
hoz. Komárom, 1849. júl. 2., G. Rüdi-

j gerhez, 1849. júl. (német), G. Paskie-
vitschhez. Rimaszombat, 1849. júl. 21. 

J (német), G. Nagy Sándor, Leiningen és 
Pöltenberg tábornokokhoz. 1849. júl. 21. 
(német), G. Rüdigerhez. Ó-Arad, 1849. 
aug. 11. (német és magyar), Polgárok, 
Aradvára, 1849. aug. 11. (ívrét, egy ív, 
magyar-német, Kossuth nyilatkozatával 
a nemzethez), G. Klapkához, Nagyvárad, 

i 1849. aug. 16., G. báró Steinhez az er-
délyi hadak főparancsnokához. Nagy-
várad, 1849. aug. 16. (német.) — Mun-
kái : 1. Über die festen, flüchtigen, 
fetten Säueren des Cocusnussöles. Wien, 
1848. (Különnyomat a Sitzungsberichte 
der kais. Akademie der Wissenschaften ; 
40 p. frttal jutalmazott munka. Egv-
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idejűleg a Liebig, Annalen der Chemie 
und Pharmacie cz. folyóiratban is.) — 
2. Mein Leben und Wirken in Ungarn 
in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 
1852. Két kötet; (angolul London, 1852., 
olaszul Torino, 1852., svédül Stockholm, 
1852., Kmety György birálata. London, 
1852. Németül.) — 3. Gazdátlan levelek. 
Pest, 1867. (németül Lipcse, 1867.) — 
4. Mit köszönünk a forradalomnak ? 
Bpest, 1875. (Névtelenül.) — Levele 
Assermannhoz, Viktring, 1867. aug. 4. 
(Hentaller Lajos gyűjteményében.) — 
1848—49. levelezési és parancskönyvei, 
valamint vegyes iratai, úgy szintén a 
Görgey-család levéltára a m. n. mú-
zeumban vannak letéteményezve. — 
Arczképe : olajfestés Barabástól (Bánfai 
Simon kir. tanácsos birtokában Pécsett), 
ezután kőnyomat 1849-ben; C. C. A. 
Last-tól; Alophetól Párisban, Goupil et 
Cie; Kurowsky után Remi-tői (Berlin, 
Rocca); Borowsky után Bülow-tól (Ber-
lin, Rocca); olaj festés Paczkától, ennek 
birtokában van Rómában. — Nevét 1848 
óta Görgei-nek írja. 

Közlöny 1848. 7. , 81. , 117., 120 — 122., 124., 
126., 145., 147., 173., 178—179., 194., 200., 203. 
sz. 1849. 3., 10., 26—28., 49., 81., 89., 93., 97.. 
100., 106., 108., 111., 113., 120., 125., 132., 135., 
137., 139. SZ. — Pesti Hirlap 1848. 147., 179., 181., 
191., 203., 227., 232., 233., 241., 245—46. sz. — 
Honvéd 1848. 9 . , 71. Sz. 1849. 85., 86., 89., 113., 
122. , 123., 128. , 166., 179. SZ. — Esti Lap 1848. 
15. szám. — 1849: Respublica 7., 15., 17. sz. 
Szegedi Hirlap 8. , 20. Sz. Komáromi Érte-
sítő ápr. 21., maj . 15., 23., jún. 8. (életr.) 
Komáromi Lapok 2. sz. (L i sznya i „Görge i u cz. 
költ.) 8., 9., 48., 53. sz. (Bulcsú „Világosvár" 
cz. költ.) , 65. sz. Alig. Zeitung ( P r e s s b u r g ) . 
12. szám. Oesterr. Courier (Bäuerle) Wien, 
220., 221., 231. szám. Oesterr. Volksbote Wien, 
203. sz. (G. Prágában) 207., 226., 257., 269., 
270. SZ. 1850. 148. SZ. ( I r á n y i D.) Wiesner, 
A. C., Ungarns Fall und Görgey's Verrath. 
Zürich. Ludasi Mór, Pest ágyúzása és Buda 
megostromlása. Pest. Putnokí József, Budavár 
bevétele 1849-ben. (Népirat.) Die magyarische 
Revolution. Pest. Boldényi J. (Szabó Pál), Page 
de la revolution Hongroise. Paris. — 1850 : 
Kossuth, Die Catastrophe in Ungarn. Leipzig. 
lewitsclmigg, Heinrich Ritter v., Kossuth und 

seine Bannerschaft . Pest. I. 62—80. 1. Ritters-
berg, Kapesni slovniőek. (Tört. szótár.) Prága. 
I. 500—570. 1. Weldycz, Sylvester, Der Antheil 
der Polen an dem ungarischen Freiheits-
kampfe. 1848—49. Altona. Lapinsky, Theophil. 
Feldzug der ungarischen Haupt-Armee im 
J . 1848. Hamburg. Kritische Bemerkungen 
v o n F r . I g n . Nedbal. U . o t t . Horn, I . F . , . 
Arthur Görgey ég Ein Beitrag zur Geschichte 
der ung. Revolution. Leipzig. Wolf, Sigism., 
A. Görgey, eine Charakteristik. Leipzig. 
steger, Dr. Fr. , Ergänzungs-Conversations-
Lexikon. Leipzig. V. 714.1. Goergey's Förräderi. 
Afslöjadt of Ludvig Kossuth. Göthaborg. 
Aufzeichnungen eines Honvéd. L e i p z i g . K é t 
kötet . Irányi és Ckassin, Histoire politique-
de la Revolution de Hongrie. Paris. Tolstoy, 
I., Relation des opérations de 1' armée russc 
en Hongrie. Paris. Szilágyi Sándor, A magyar 
forradalom története, A magyar forradalom 
napjai 1849 júl. 1. után, Görgei és fegyver-
letétele, Kossuth a forradalom végnapjairól. 
A magyar forradalom férfiai. Pest. Görgei-
Klapka. Világos, Komorn, Leipzig u. Pest. Der 
Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im 
Sommer des J. 1849. Pesth. Memoiren v. Georg 
Klapka, Le ipz ig . Schlesinger Max, A u s U n g a r n . 
Berlin. Szenen und Bilder aus dem ungarischen 
Revolutions-Kriege. Pesth. 52., 91. 1. Auf-
zeichnungen eines Honvéd. Leipzig. Ivét kötet. 
Kocziczka Franz, Der Winter-Feldzug des 
Graf Schlick'schen Armeekorps 1848—49. 
Olmütz. Rüge, A., Die letzten Wochen Un-
garns. Leipzig. Günther J., Die Ereignisse 
des Jahres 1848 in ihrer Zeitfolge und ihren 
Zusammenhange dargestellt. Jena. Pinto, 
Michel Angelo, Don Pirlone a Roma. Torino. 
Három kötet, (305 gúnyképpel, a III . kötet 
a magyar szabadságharcára vonatkozó ké-
pekke l . ) Streckfuss Adolf, Der F r e i h e i t s k a m p f 
in Ungarn in den Jahren 1848. u. 1849. Bérlin. 
Magyar Emléklapok I . 56. 1. Görgey u n d d i e 
Capitulation bei Világos. Von einem Officiere 
des Generalstabs der ungarischen Armee. 
Leipzig. Görgei Buda alatt. Német novella. 
Pest. (Olcsó Szépir. Könyvtár 2.) Pesti Napló 
1850. 29. sz. (Szemere B.), 44—67. sz. (Breier 
Ede, G. Buda alatt. Tört. regény németből 
ford.) M. Hirlap 97. sz. (G. ifjúsága), 321. sz. 
Kölnische Zeitung 117., 147. SZ. ( I r á n y i D . ) 
220. SZ. ( P u l s z k y F . ) Oesterr. Soldatenfreund 
W i e n . 8. SZ. Ostdeutsche Post. W i e n . 69. sz. 
Pester Morgenblatt 96—99. SZ. Reichszeitung 
Wien. 88. sz. Schnellpost Wien, 268., 271., 275., 
279. SZ. Frankfurter Zeitung 1. s z . Allg. Zeitung, 
Augsburg. Beilage 117., 129. sz. Deutsche 
Monatschrift für Politik. S t u t t g a r t . I . 171. 1. 
— 1851: Kemény Zs. báró, Forradalom után 
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és Még egy szó a forradalom után Pest , 1851. 
Ein Oesterreichischer Commentar z u d e r R u s s i -
schen Darstel lung des ungar ischen Revo-
lutionskrieges. Pesth. Zur Geschichte des 
ungarischen Freiheits-Kampfes. Leipzig. I . 
155—176. 1. Bericht über die Kriegs-Operatio-
nen der Russischen Truppen gegen die 
ungarischen Rebellen im J . 1849. Berlin. 
Szillányi, Komorn im J . 1849. Leipzig. Der 
Winterfeldzug 1848—49. in Ungarn. Wien. 
Ungarns politische Charaktere v o n F . R . M a i n z . 
Klapka, Georg, Nat ionalkr ieg in Ungarn u. 
Siebenbürgen. Leipzig. Két kötet. Didaskalia 
Frankfur t 290. sz. (G. k lagenfur t i tartózko-
dása). Beck (Wilhelmine Baronin). Memoiren 
einer Dame. London. Két kötet, Blaze de 
Bury, H., Voyage en Autriehe, en Hongrie 
«t en Alemagne, pendant les événements 
de 1848 et 1849. Paris. (Ugyanez németül, 
W e i m a r . ) — 1852: Ujabbkori Ismeretek Tára 
IY. 19. 1. Bulharyna, Jerzegói pamietnik 
1848—49. Paris. (Emlékiratok). Magazin für 
die Literatur des Auslandes 79. sz. Wanderer, 
Wien, 210., 211. sz. Lloyd, Wien 105. sz. — 
1853: Weiden, Ludwig Fre iherr von, Episo-
den aus meinem Leben. Gratz. Majláth, Joli., 
Neuere Geschichte der Magyaren. Regens-
burg. Két kötet. Szemere. B., Arthur Görgei. 
Hamburg. (Polit. Charakterskizzen II.) Né-
medy. Die Belagerung der Fes tung Ofen in 
den Jahren 1686 und 1849. Pesth. Kmety. 
Georg, Ar thur Görgey. Leipzig. — 1855: Bal-
leydier, Alplions de, Histoire de la guerre 
de Hongrie en 1848—49. Par is . — 1856: Kovács, 
Emerich, Kampf und Verrath. Grimma. Ca-
rinthia. K l a g e n f u r t , 44., 45., 47. s a t . sz. — 
1857 : Nagy Iván, Magyarország Családai. Pest , 
I V . 437. 1. Wiener Vorstadt-Zeitung 140. SZ. — 
1858: Inlcey von Pallin, Meine Rückerinne-
rungen an den Fe ldzug 1848—49. Wien. 
Starck, J. Beitrag zur Geschichte des Win-
terfeldzuges in Ungarn von 1848 u. 1849. 
Wien. — 1860: Rüstow, Geschichte des Un-
gar ischen Insurrect ions-Krieges im J . 1848 
u. 1849. Zürich, 1860—61. Két kötet. (Magya-
rul Áldor Imrétől, Pest, 1866.) — 1861 : Mészá-
ros Károly, Kossuth levelei a magyar sza-
badságharcz karvezéreivel . Ungvár. Honvé-
dek Könyve. Pest , 1861—62. Három kötet. 
Új folyam 1867—68. Három füzet. Pimodan, 
Er innerungen aus den Feldzügen in Italien 
und Ungarn. 1848 u. 1849. Leipzig. Népbarát 
308. 1. (Vas Gereben.) Üstökös 2. sz. (Jókai.) 
— 1862: Asbóth Emlékira ta i az 1848—49. ma-
gyarországi hadjára tból . Pest . — 1865: Hor-
váth Mihály, Magyarország függet lenségi har -
czának története 1848 és 1849-ben. Genf. 
Három kötet. — 1866: Neioliczka, August , 

Geschichte des k. k . g. Linien-Infanter ie 
Regiments Graf Hartinann-Clarsten, Comorn. 
299—312. 1. — 1867: Mészáros Lázár E m l é k -
iratai. Pest. Két kötet . (Görgei István) A moóri 
csata. Történet-kri t ikai tanulmány. Irta P. 
Pest. Assermann Ferencz, E g y nyilt SZÓ Gör-
gei Arthur honvédtábornok ügyéhez. Pest. 
Asbóth Lajos, Görgei. Czáfolat Assermann 
honvédezredes és ministeri t i tkár védiratára. 
Függelék: Észrevételek Görgei. . Gazdátlan 
leveleire. Pest . Viszhang a czáfolatra. Asser-
m a n n t ó l . P e s t , 1868. Magyarország képekben 
355. 1. Potemkin (Egervári) Ödön, A m a g y a r 
hadsereg feloszlásának okai. Pest . — 1868: 
Ungarns vier Zeitalter. L e i p z i g . I I . ( K á s z o n y i . ) 
Országos Honvéd Naptár 97. 1. Vén Honvéd 
Naptár 26. 1. Egyetemes M. Encyclopaedia V I I I . 
755. 1. Szokoly Viktor, Világos hőse. Pest . 
Csutak Kálmán, Aradi fogságom alatt irt 
adatok az 1848—49. évi szabadságharczról. 
Pest. — 1869: Hamary Dániel, Komáromi na-
pok 1849-ben. Pest . Magyarország 1849-ben 
és 1866 után. Pest. Pap Dénes, Okmánytár 
Magyarország függet lenségi harczának tör-
ténetéhez 1848—49. Pest. Két kötet. Reform 
2., 5. sz. ( S z e m e r e B.) — 1870: Bátori-Schulcz 
Bódog Emlékira ta i az 1848—49. szabadság-
h a r c z b ó l . P e s t . — 1871: Tóvölgyi Titusz. A 
magyar forradalom és önvédelmi harcz tör-
ténete. 1848—49. Pest . Mészáros Lázár, Eszmék 
és jellemrajzok az 1848—49. forradalom ese-
ményei és szereplőiről. Pest. — 1872: Száza-
dok (G.-család Árpádkori okmányai.) — 1873: 
Danzer, F. Aifonz,Dembinszki in Ungarn, nach 
den hinterlassenen Papieren des Generals. 
Wien. (Magyarul is megjelent Bpesten 1874.) 
— 1874: Történeti lapok I . 10. s z . — 1 8 7 5 : 
Egy honvéd köztüzér élete. B p e s t . — 1876 : 
Helfert, Jos . Alex. Fhr . v., Der ungarische 
Winter-Feldzug. Prag , 1876. 1886. Három 
k ö t e t ) -— 1878: Abauj-Kassai Közlöny 46. SZ. 
(G. s zemé ly l e i r á sa 1849-böl.) Áldor Imre, Az 
1848—49. szabadságharcz története. Pest. — 
1879: Vargyas Endre, M . S z a b a d s á g h a r c z t ö r -
ténete 1848—49. Bpest, (2. kiadás.) — 1881 : 
Boross Mihály, É l m é n y e i m 1848—61. I . 96. 1. 
Krivácsy József, Görgei és Klapka, vagy az 
1848—49. önvédelmi harcz. Bpest. — 1883 : 
Madarász József, Emlékira ta im 1831—1881. 
Bpes t . — 1884 : Gelich Richárd, M a g y a r o r s z á g 
függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bpest. 
Három kötet. Kovács László, A világosi fegy-
verletétel. Bpest . Buda védelme 1849. máj . 
(Osztrák katonat isz tek naplója. Különny. a 
P . N a p l ó b ó l . ) M. Könyvészet. Szabadság ( S z é -
kesfejérvár) 64. sz. Hazánk J. 80. II. 159., 
398. 1. (G. rehabi l i ta t iójának irodalma). III . 
1885. 80. 159. 1. — 1885 : Görgey István, i d . , 
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1848 és 1849-böl élmények és benyomások. 
Bpest, 1885. 1888. Három kötet. Petrik Köny-
vészete és Bibliogr. — 1886: M. Salon VI. 
a r c z k . — 1887: Szinnyei József. K o m á r o m 
1848—49-ben. (Napló-jegyzetek.) Bpest. — 
1889: Hentaller Lajos, Görgei mint politikus 
(2. kiadás, 1890.) és Kossuth és kora. Bpest, 
1894. — 1891 : Vasárnapi Vjság 664. 1. (G . é s 
vezérkara) és 1893. 21. sz. arczk. (Buda 
v i s s z a v é t e l e . ) — 1893: Budapesti Hirlap 122— 
139. sz. ( B u d a v á r o s t r o m a ) . Budapesti Szemle 
LXXIV. (Than Károly, Egy magyar hadve-
zér mint chemikus). — 1894: Vukovics Sebő 
Emlékiratai. Pest. Frankfurter Zeitung 197. és 
köv. sz. (Görgeyana. K. A. Ellsberg kapi-
tánytól Bécsben). 

Görgey György (görgői és toporczi), 
főhadnagy a cs. kir. Nádasdy gyalog-
ezredben; az 1788. hadjáratban, szept. 21. 
török fogságba esett és Perából azon év 
decz. 7. kelt levelet írt haza, melyet a 
M. Merkur (1789. 16. sz.) közölt. 

Görgey György (görgői és toporczi), 
G. Guido, a bécsi pénzügyminisztérium 
osztálytanácsosának fia, cs. kir. főhad-
nagy (1869. máj. 1-től) az 1. sz. Ferencz-
József dragonyos ezredben; később mint 
tartalékos tiszt nyugalomba vonúlt. — 
Munkája: Leitfaden des Pferdewesens. 
Wien, 1873. (Bauer Eduárddal együtt). 

Hlilitär-Schematismus. W i e n , 1874. -— Szinnyei 
Könyvészete. 

Görgey István (görgői és toporczi idősb), 
G. Arthur testvér-öcscse, kir. közjegyző, 
szül. 1825. febr. 23. Kézsmárkon Szepes-
megyében ; tanult a lőcsei ág. ev. és a 
podolini piaristák gymnasiumában ; az-
után az eperjesi ág. ev. kollégiumban, a 
miskolczi ev. ref. főiskolában, a pozsonyi 
ág. ev. lyceumban és megint az eperjesi 
kollégiumban, hol 1841-ben jogot végzett; 
1843 tavaszáig a debreczeni kerületi táb-
lánál jurátus és az 1843—44. ország-
gyűlésen Pozsonyban Zsedényi Ede mel-
lett Szepesmegyétől küldött írnok volt. 
1844-ben ügyvédi vizsgát tett Pozsonyban 
és 1845-ben váltó-ügyvédi oklevelet nyert 
Pesten. 1847 őszéig felváltva szepesme-
gyei aljegyző és Pesten Zsivora mellett 

ügyvéd-segéd, 1847—48-ban pedig Bécs-
ben Kiss Lajos udvari ágens első segéde 
volt. A márcziusi forradalmat Bécsben 
élte á t ; azután Pestre jött ügyvédnek; 
a szabadságharcz kitörésekor azonban 
mint közember a Földváry pesti I. ön-
kéntes zászlóaljába lépett. Később mint 
nemzetőri hadnagy, utóbb honvéd főhad-
nagy és százados G. Arthur tábornok 
segédtisztje s 1849. jún. és júl. az 51» 
honvéd-zászlóalj ideiglenes parancsnoka 
volt. 1850-ben Kassán besorozták; út-
közben Sziléziában hagymázba esett • 
máj. beosztották az 57. sz. Haynau-sor-
gvalogezredbe közlegénynek, honnét 1853-
ban 500 frt váltságdíjjal elbocsátották. 
Azontúl ügyvédeskedett Budapesten; 1874 
óta pedig Budapest-belvárosi kir. köz-
jegyző. — Költeményeket írt a Honderűbe, 
a Pákh Albert által szerkesztett Szép-
irodalmi Lapokba (1853), Arany Koszorú-
jába, a Budapesti Szemlébe s a Fővárosi 
Lapokba ; politikai s történelmi czikkeket 
a régi P. Naplóba, a Bud. Szemlébe (XL. 
1884. Miért nem Bécsnek? Miért Budára? 
1886. Az 1849. júl. 2. komáromi csata, 
1891. Kossuth és Görgey, 1892. tót nép-
dal), a Hazánkba (XI. 1889. Görgey 
Arthurról). — Munkái: 1. Die Aviticität 
und sonstige Besitzverhältnisse, geordnet 
durch das Allerhöchste Patent vom 29. 
Nov. 1852. Pest, 1853. (Tóth Lőrincz után 
ford.) — 2. A moóri csata. Történet-
kritikai tanulmány. Irta P.' U. ott, 1867. 
— 3. 1848 és 1849-ből. Élmények és 
benyomások. Okiratok és ezek magya-
rázata. Tanulmányok és történelmi kri-
tika. Bpest, 1885., 1887-88. Három kötet. 
(Ism. P. Napló 1884. 349. sz. 1888. 57. 
sz., Fővárosi Lapok 1884. 305. sz. 1888. 
82—84. sz., Függetlenség 1884. 350. sz., 
Egyetértés 1888. 57. sz., Nemzet 1888. 
10., 14. sz., Budapesti Szemle LIV.. LV. 
1888. Hunfalvy Pál). — Álneve s jegyei: 
Toporczy, G. I. és G—i I—n. Nevét 
1848 óta ő is Görgeinek írja. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth tgnácz K ö n y -
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vészete 1884—85. — ill. Könyvészet 1886—88. 
és önéletrajzi adatok. 
Görgey István (görgői és toporczi if-

jabb), osztrák-magyar államvasúti hiva-
talnok Bécsben; G. Guidó bécsi pénz-
ügyminisztériumi osztálytanácsos fia és 
G. Arthur unokaöcscse. — Munkája: 
Magyar-német és német-magyar vasúti 
szakszótár. A legújabb szaktudományi 
művek, szolgálati utasítások és hivatalos 
iratok nyomán az összes műszaki és 
igazgatási vasúti szolgálat számára. Bpest, 
1886-90. Két kötet. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1886—87. 1890. 
Görgey Kristóf (görgei és toporczi). 

bölcseleti s theologiai doktor. Jézus tár-
sasági áldozópap és tanár. G. Kristóf és 
Kálnássy Anna fia. szül. 1685-ben; 17 
éves korában lépett a rendbe; Kolozs-
várt (1718—21.)ésNagy-Szombatban több 
évig tanított ; ugyanott a papnevelő-inté-
zet igazgatója volt két évig, mire a besz-
terczebányai negyedik probaéves theolo-
gusoknak a theologiát adta elő; a kassai 
rendház igazgatója s az egrinek is rectora 
volt, hol 1747. decz. 1. meghalt. — Mun-
kái : 1. Decenna magni indiarum philo-
sophi, seu theses Xaverianae. Claudiopoli, 
1718. — 2. Theologia catholica, a . . . 
Franc.Berkess. . .dum conclusiones tbeo-
logicas de deo uno, et trino praes. Chr. 
G. m universitate Cassoviensi publice 
propugnaret. dicata anno 1732. Cassoviae. 

Catalogus Societ. Jesu 1794. 49. 1. — Stoeger, 
Scriptores 100. 1. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai IV. 443. 1. — Petrik Bibliogr. 

Görgey Márton (görgői és toporczi), 
pécsi püspök, G. Ezechiel cs. kir. taná-
csos, Szepesmegye alispánja s pécsujfalusi 
Péchy Anna fia, szül. 1740. nov. 1. Pécs-
ujfaluban (Sárosm.) ; kilencz éves koráig 
szülőhelyén nagybátyja. Péchy Zsigmond 
alnádor nevelte ; azután a lőcsei nemes 
ifjak nevelőintézetében bevégezte a gram-
matikai osztályokat, mire a papi rendbe 
lépett, és a pozsonyi sz. Imre szeminá-
riumban tanulta a költészeti és szónok-
lati osztályt, a nagyszombatiban pedig a 

bölcseletet és theologiát; azután gróf Bar-
kóczv Ferencz esztergomi primás hely-
nökségi levéltárnokká nevezte ki. 1765. 
okt. 15. Püskiben (Pozsonym.) plébános 
lett. 1774-ben pozsonyi s 1777. ápr. 14. 
esztergomi kanonok, 1778-ban Batthyány 
bíbornok oldalkanonokja és sz. Lászlóról 
nevezett sümegi cz. prépost, 1787, nov. 
24. barsi, 1790. szept. 13. honti főesperes, 
1791-ben pedig kir. táblai főpap lett. 
Szemeinek gyengesége miatt azonban 
kénytelen volt a primási káptalanba visz-
szatérni. 1802. aug. 24. sz. Györgyről nev. 
préposttá s főszékesegyházi főesperessé 
nevezték ki. 1805. patari fölszentelt püs-
pök és esztergomi érseki helynök, 1807. 
aug. 1. pécsi megyés püspök lett; azon-
ban mielőtt székét elfoglalhatta volna, 
meghalt 1807. aug. 23. Budán. — Mun-
kái : 1. Igaz és kedves jegyese a meny-
nyei vőlegénynek. Az az okos szűz és 
boldog apácza, dicsőséges szent Klára. 
Avagy azon szűz szent Klára szerzetén 
levő nagy szombati tisztelendő apácza 
szüzek templomában 1772-ben, kisasz-
szony-hava 1 2 . . . élő nyelvel mondatott, 
és most a világi szüzek oktatására, és a 
tiszt, apáczáknak lelki vigasztalásokra 
egy nagym. úrnak költségeivel kinyoma-
tott prédikáczió. Pozsony. (Kézirata a 
budapesti egyetemi könyvtárban.) — 2. 
Encomia vitae S. Adalberti episcopi et 

martyris, ecclesiae metrop Strigo-
niensis patronis titularis. Oblata avener. 
archicapitulo Strigoniensi ad festum ejus-
dem titulare. anno 1791. sabato ante 
resurrectionem dominicam celebratum. 
Tyrnaviae. (Névtelenül.) — Kéziratban: 
Sermo funebris M. Görgey tempore exe-
quiarum M. Theresiae. Strigonii. 1781. 
(az esztergomi főegyházmegyei könyv-
tárban.) 

Vereinigte Pest-Ofner-Zeitung 1807. 69. SZ. — 
M. Kurir 1807. I I . 18. s z . — Nagy Iván, M a -
gyarország Családai IV. 444. 1. — Lrüsztle, 
R e c e n s i o I . 508. 1. — M. Könyv-Szemle 1882. 
327. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Necrolog. Strigon. 
82. 1. — Zelliger Egyházi í rók Csarnoka 152.1. 
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Görgei Pál, orvosdoktor, ev. ref. lel-
kész Kaposon Ungmegyében. 1654-ben 
Utrechtben tanult és ott nyert orvos-
doktori oklevelet. 1657. jan. 22-től a 
franekerai egyetemen theologiát hallga-
tott. — Czikke: Observatio de foetus 
extra uterum propendentis eiulatu, et 
reditu in uterum (Miscell. Nat. Curios. 
Decad. I. An. I. Observ. 62.) — Munkái: 
1. Emlékezetnek Oszlopa. Melyet Néhai 
kegyes Urának, Méltsg.GroffRedei Ferencz-
nek örökké-való dicsiretes emlekezetire fel-
emelt. Saros-Patak. 1668. (Szántai Pócs 
István Halotti Praedikatió-jával együtt). 
— 2. Szomorú Halotti Pompa. .. (Bocs-
kai István temetésekor). . . a háznál a 
test felett. Kolozsvár, 1674. (Többekkel 
együtt.) 

Weszprémi, Succincta Med. BiOKl'. I. 59. 
IV. 138. 1. — Horányi, M e m o r i a I I . 35. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 447. 482. 
1. — Történelmi Tár 1886. 793. 1. 

Görög Demeter, cs. kir. udvari fő-
nevelő, cs. kir. kamarás, udvari tanácsos, 
a m. tud. akadémia tiszteletbeli tagja, 
G. Demeter városi hadnagy és Tóth Sára 
nemes szülők fia, szül. 1760. nov. 4. 
Dorogon Szabolcsvármegyében; a gymna-
sium négy osztályát Debreczenben, az Y. 
és VI. Ungvárt végezte ; onnét 1779-ben 
Nagyváradra ment, hol a bölcseletet és 
jogot hallgatta. 1783-ban Bacsinszky And-
rás tanácsára Bécsben hallgatta a jogot 
Zeilern tanártól. 1787-ben a m. kir. udvari 
kanczelláriához folyamodott járulnoki hi-
vatalért, de kérése, rosz írása miatt el-
vettetett ; ekkor tehát igyekezett írását 
megjobbítani s azután élete végéig szépíró 
volt. Ez alatt correpetitiókra s a magyar 
nyelv tanítására fordította üres idejét, 
Kolonits László gróf mellett pedig nevelői 
s tanítói állást nyert. 1789. júl. 7-től 
Kerekes Sámuellel együtt kiadták Bécsben 
a Hadi s más nevezetes Történetek czímű 
folyóiratot; jutalmakat tűztek ki, többi közt 
50 aranyat egy jó magyar nyelvtanra, 
mely 1794-ben Gyarmathy Sámuel, Okos-

kodva tanító magyar nyelvmesterét és 
1795-ben a debreczeni Magyar Gramma-
tikát eredményezte. Ők adták ki 1790-ben 
Bessenyei. Egy magyar tudós társaság iránt 
való jámbor szándék cz. munkáját is. 
A hírlapjuk és a mellett kiadott rézmet-
szetek érdekében 20-nál több rajzolót, 
metszőt, festőt és könyvnyomtatót tanít-
tattak ; hírlapjukat, (mely 1792-ben Ma-
gyar Hírmondóra változtatta czímét), 
úgy az általuk kiadott magyar munkákat, 
megküldték ingyen a hazai gymnasium-
ban magyar nyelvet tanító professzorok-
nak és a jobb tanulóknak. Ezen hírlapé 
az érdem, hogy legelőször magyar olvasó 
közönséget teremtett. A mezei gazdaságra 
is kiterjesztvén figyelmöket, az ő érdemük, 
hogy a lóhere termesztése elterjedt az 
ausztriai tartományokban. G. növendéké-
vel az ország 15 megyéjét beutazta ; ezen 
utazás czélja volt az ország megismeré-
sén kívül a megyék térképét kimetszetni 
s egy Atlaszban kiadni, a mit végre is 
hajtott. Az ifjú gróf nevelését bevégezvén. 
100 arany évi nyugdíjban részesült. 1795-
ben hg. Eszterházy Miklós választotta 
fiának, Pálnak nevelőjeül; ezután a M. 
Hírmondó kiadója maradt ugyan, de a 
lapba (mely 1803-ban megszűnt) keveset 
dolgozott. 1803-ban József főherczeghez 
hivatott az udvarhoz nevelőnek; ez 1807-
ben elhalt; G. 1809-ben, midőn az udvar 
Budán volt, a hét éves Ferencz Károly 
főherczeg mellé rendeltetett, kinél 1824. 
októberig volt főnevelő, rridőn 8000 frt 
évi fizetéssel nyugalomba ment. Ekkor 
a felség őt megelégedése jeléül a szent 
István rend középkeresztesévé nevezte ki; 
a m. tudom, akadémia 1831. febr. 15. 
tiszt, tagjai közé választotta s több kül-
földi társaságoknak is tagja volt. G. éltesb 
korában különös előszeretettel űzte a 
szőlőművelést s híres grinczingi szőlejébe 
mintegy ötszázféle nemes szőlőfajt hoza-
tott Európa minden bortermő vidékéről. 
Meghalt 1833. szept. 5. Bécsben. A m. 
tudom, akadémiában Kállay Ferencz tar-
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tott fölötte emlékbeszédet. — Munkái: 
1. Európának közönséges táblája, melyet 
a legjobb mappák után s az égvizsgá-
lóknak újabb kinyomozásaik szerént ké-
szítettek. Bécs, 1790. (Kerekes Sámuellel 
együtt.) — 2. Magyar átlás az az Magyar, 
Horvát, és Tót országok vármegyéi, s 
szabad kerületei és a határ őrző katona-
ság vidékinek közönséges és különös táb-
lái. U. ott, 1802—11. (60 térkép és 18 
levél szöveg. Latin czímmel is. Újabb 
kiadása. Pest, 1848. 52 térkép.) — 3. 
Sokféle szőlőfajoknak lajstroma, melye-
ket Európának majd minden nevezetesebb 
szőlőhegyeiről meghozatott. Bécs, 1829. 
— Arczképe kőnyomatban, rajzolta Rad-
mansdorf A. R. lovag (Márton József, G. 
D. életleirása. Bécs, 1834. mellett.) 

Révai, P l a n u m 73. 1. — Zeitschrift v o n u n d 
für Ungern III . 1803. 43., 89., 193. 1. — Ka-
tona, H i s t ó r i a Cr i t i ea XLI. 586. 1. — Tudom. 
Gyűjt. 1824. X I I . 113. — Hazai s Külf. Tudósí-
tások 1833. I I . 22. SZ. — Márton József, G ö r ö g 
Demeter életleirása. Bécs, 1834. arczk. — 
/V. Tud. Társ. Évkönyvei I I . 1835. 179. 1. ( K á l -
l ay F . emlékbeszéde ) és Névkönyv 1836. 74. 1. — 
Kis János E m l é k e z é s e i I . I I . — Ujahbkori 
Ismeretek Tára. IV. 27. 1. — Figyel ö I I . 1877. 
238. 1. V . 375. X I X . 48. , 302. 1. — Toldy F., 
M. Nemzeti írod. Tört. Pest, 1865. 165. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, P é t e r i T a -
káts József. Bpest, 1890. 37., 44. 1. — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e I — I I I . — Vasárnapi Újság 
1894. 3. sz. arczk. 

Görög Gyula (Remetei Filep), főreál-
iskolai tanár, szül. 1844. szept. 1. Szath-
már-Némethiben ; a gymnasiumot szülő-
városában végezte 1865-ben; a pesti 
egyetemen hallgatta a bölcseletet, magyar, 
latin és görög nyelvet és irodalmat. 1868-
ban az egyetemen szorgalmi díjat nyert 
a philosophiából tartott verseny-colloquiu-
mok alkalmával. 1868 okt. 15. a buda-
pesti IV. ker. főreáliskolában a magyar 
irálytan, történelem és földrajz tanára 
lett. 1869. ápr. állami ösztöndíjjal Ber-
linbe ment, hol különösen a bölcseletet 
és a természettudományokat hallgatta két ; 

évig az egyetemen. 1871. okt. 9. a szegedi | 
főreáliskolához neveztetett ki a német I 

nyelv és irodalom tanárának. 1872. nov. 
22. tanárvizsgálatot tett a magyar nyelv-
tudomány és irodalomból és decz. 16. 
rendes tanár lett. 1874. aug. 2. a lőcsei 
állami főreáliskolához, 1876. júl. 2. pedig 
a kassaihoz neveztetett ki a magyar és 
német nyelv tanárának, hol jelenleg is 
működik. — Czikkei a Tanodai Lapokban 
(1876 óta, Gróf Dessewffv Emil az aka-
démiában és több czikk G. Gv. és 44. 
jegyek alatt), az Idők Tanújában, a Sze-
gedi Híradóban (1873. decz. Emlékbeszéd 
Csokonai Vitéz Mihály felett), a lőcsei 
főreáliskola Értesítőjében (1875. A bölcse-
let oktatása középiskoláinkban), a Kassai 
Lapokban (1876—77. Az oroszok nemzeti 
ünnepéről), a Figyelőben (III. 1877. XVII. 
1884.), a kassai főreáliskola Értesítőjében 
(1877—94. beszéde ő felsége névünnepén 
és a koronázás évfordulóján, Trefort Ágos-
ton miniszter felett és Neumann János 
bittanár sírköve felavatása alkalmával, 
összesen 27 és 17 Jelentése az Eötvös 
önképzőkörről), az Abauj-Kassai Közlöny-
ben (1885. Beszéd Klimkovics Béla rajz-
tanár sírjánál febr. 12.), a Felsőmagyar-
országi Muzeum-egylet Évkönyvében (V. 
1884. Egy eddig ismeretlen nyomtatvány 
1626-ból), a M.-Könyv-Szemlében (1884), 
a Verédy Károly, Paedag. Encyclopae-
diájában (1886. Értesítő, Nyelvtudomány 
és nyelvészet). — Kéziratban: Pázmány 
Péter, Luteristák cz. művének feldolgo-
zása. 

Önéletrajzi adatok. 

Görög Imre, magán elemi tan- és 
nevelő-intézet tulajdonos; 1840 előtt az 
első volt, ki a kisdedóvás eszméjét nálunk 
felkarolta s Pesten kisdedóvót nyitott 
Az országos tanáregyletnek alapító tagja 
volt. Meghalt 1881. iún 24. Budapesten 
63 éves korában. — Munkái: 1. A ne-
lésről. Pest, 1863. (Programmja.) — 2. 
Szemléleti nyelvtan. Magyar, német, 
franczia és angol gyermekek számára. 
U. ott, 1866. 

Hölgyfutár 1861. 120. SZ. — Orsz. Középtanodai 
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Tanáregylet Közlönye X V . 93. 1. ( N e k r . ) — Petrik 

Könyvészete és a gyászjelentés. 
Görög István, színész ; már 1812-ben 

Balogh Istvánnal, mint a pesti magyar 
színtársaság tagjai, Cserni György és 
Angyal Bandi cz. színműveikben magyar 
népdalokat kezdtek használni. Neki tu- : 
lajdonítják a Peleskei Nótárius cz. két 
részből álló színművet, melyet 1813. márcz. 
14. és jún. 20. adtak elő Pesten ; azon-
ban valószínű, hogy ezt is Balogh István-
nal együtt írták. 

Hí. Theátrumi AImanak 1 8 1 4 - r e . — M. Akad. 
Értesítő 1852. 225. 1. — Benkö, M . S z í n v i l á g 
102. 1. 

Görög Joachim, örmény szertartású 
plébános Gyergv ó-Szent-Miklóson.— Mun-
kája : Beszéd, melyet Kossuth Lajos ki-
lenczvenedik születésnapjának előestéjén 
1892. szept. IS. Gvergyó-Szent-Miklóson 
rendezett ünnepségen mondott. Gyergyó-
Ditró, 1892. 

Görömbei Péter, ev. ref. lelkész, szül. 
1845. decz. 31. Berczelen Szabolcsmegyé-
ben jó módú polgári szülőktől; közép-
iskoláit szülővárosában és 1857. február-
tól 1864-ig a sárospataki főiskolában vé-
gezte •, ugyanott hallgatta a bölcseletet s 
theologiát, mire 1868. júl. 8. segédlelkészi 
vizsgát tett. Ekkor nevelőnek ment Ber-
czelre Inczédy István fia mellé s egy-
szersmind segédlelkészi teendőket is vég-
zett. 1869. márcz. 1. mint segédlelkész 
Nagy-Kallóba, 1871. márcz. 31. Szakolyba 
rendeltetett; innét hat hét múlva Eper-
jeskére (Szabolcsm.) választatott meg 
rendes lelkésznek, hol vezetése alatt (1871. 
máj. 21-től 1876. ápr. 3-ig) új templom 
és iskola épült; ez alatt az ev. ref. lel-
készi kör jegyzője, a felekezetnélküli nép-
nevelési egylet titkára és a ref. tanítói 
kör elnöke volt. 1875-ben az egyházmegye 
aljegyzője lett. 1876. ápr. 3. választatott 
meg rendes lelkésznek Nagy-Kallóba, hol 
jelenleg is működik. Itt az egyház ügyeit 
rendezte, magtárt alapított sat. 1879 óta 
egyházmegyei levéltárnok, 1886 óta ta-
nácsbíró s 1892. nov. 24—decz. 6. a 

Budapesten tartott ref. zsinaton képviselő 
volt. A polgári olvasó-egvletnek és a 
temetkezési társulatnak elnöke, a casino-
nak alelnöke, a ker. nőegylet jegyzője s 
a kisdedóvó szervezője (1885. máj. 26-tól), 
az állami főreáliskolai segélyegyletnek 
1878—83-ig titkára volt. — Czikkei a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1869—1884. 
1889—92. A püspöki censura, A zsinat 
és a ref. tanítók, A felügyelési jog, A 
magyar prot. egyháztörténelmi társulat 
kérdéséhez, Az országos segélyalap, Az 
affiliálás kérdéséhez, Lelkészi értekezletek, 
Nem személy, hanem elv, A vallásos 
népirodalom érdekében sat., Könyvismer-
tetések, életrajzok, mint Révész Imréé, 
Pethő Károly emlékezete, litkei Tóth Péter 
emlékezete, Széchy Mihály, Nemes Ben-
jamin, s adatok Tompa Mihály életéhez, 
több gyűlési tudósítás), a Czelder Márton 
által szerk. Lelkészi Tárba írt prédiká-
cziókat; szintén az ő Figyelője s Vasárnapi 
Lapjába vegyes czikkeket; a Pesti Nap-
lóba álnév alatt vagy névtelenül apróbb 
dolgozatokat, a Szabolcsba (1873. A tanító 
mint erkölcsnemesítő, pályamű), a Sáros-
pataki Lapokba főleg vezérczikkeket (1881. 
Halotti énekeink a XVIII. század első 
éveiből, 1883. A biblia magyarázása ér-
dekében, 1884. A néptanítók függetlenségi 
törekvései, 1886—87. Ujfalussy József 
emlékezete, 1888. A választhatóság, 1889. 
Károlyi Gáspár és a magyar prot. marty-
rok élete, 1890. A vallásos nevelés álta-
lában, különösen az állami középiskolá-
ban, 1891—94. vezérczikket, könyvism. 
sat.); írt még a Néptanítók Lapjába (1871. 
1873), a Debreczeni Prot. Lapba (1893.), 
a Vasárnapi Újságba (1893. Adalék báró 
Jósika Miklós életéhez), a Nyírvidékbe 
Nyírbe és a Nyíregyházai Hírlapba. — 
Munkái: 1. A zászló, mint győzelmi 
jelvény. Nyíregyháza, 1881. — 2. A 
nagykállói ev. ref. egyház története. 
Sárospatak, 1882. (Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap és Századok). — 3. Emlékkönyv 
a nagy-kállói ref. egyház hála- és öröm-
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ünnepélyéről. (1892. nov. 6.) Nyíregyháza, 
1893. — 4. A jövő egyháza. Sárospatak, 
1894. (Különnyomat a Sárospataki La-
pokból 1. — Kéziratban : Nagy-Kálló város 
monographiája. — Álnevei s jegyei: 
Szabolcsi, Veritas, Amicus és —m.—r—. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. — Uj M. 
Athenás és önéletrajzi adatok. 
Götffy Borbála (mátisfalvi), ponori 

Thewrewk János (erdélyi ágens, királyi 
dézmák árendájának beszedője, Hunyad-
vármegye táblabírája s a dévai bolgárok 
jegyzőjének) özvegye s Thewrewk József 
írónak édes anyja, szül. 1770. decz. 29. 
Kémeren Krasznamegyében. — Munkája: 
Néhai Mátisfalvi Götffy László ház-
népének, Hóra pórhada miatt esett 
romlása. Anyanyelven legelső segédkönyv 
Hóra pórhadának hisztériájára. Pest, 1823. 
(Rézmetszettel: Déva vára mostani állá-
sában. Fiainak : P. Th. József, István és 
Miklósnak van ajánlva. Leírja ezen mun-
kában atyjának, ki Szírben lakott és 
megyei adószedő volt, az oláhok által 
1784. nov. 5. történt meggyilkoltatását, 
úgy saját és családjának bújdosását, szen-
vedéseit 1785. jan. 6-ig. Ism. Tud. Gyűjt. 
1823. IV. 102. 1.) 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s -
napjai 128. 1. — Petrik Bibliogr. 
GÖttner Ferencz. bölcseleti doktor, 

Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1695.okt. 12. Linczben Felső-Ausztriában; 
18 éves korában lépett a rendbe; Bécs-
ben aesthetikát, Gráczban három évig böl-
cseletet, Laibachban theologiát és Nagy-
Szombatban (1719—20.) költészetet taní-
tott. Meghalt 1733. szept. 1. Laibachban. 
— Munkái: 1. Lauri et olivae conjunctio, 
sive pax ter secundis Caroli VI. Rom. 
imp. armis Hungáriáé recuperata. Tyr-
naviae, 1719. — 2. Mercurius Austriacus, 
seu Memorabilia Austriae superioribus 
annis gesta I. Hymenaeus Austriacus in 
nuptiis ser. Friderici Augusti elect. Saxon. 
et Mariae Josephae Josephi I. Aug. filiae, 
II. Victoria Austriae in Sicilia. III. Paren-
talia Austriae piissimis manibusEleonorae 

Augustae. U. ott, 1720. — Még négy 
munkája van, melyek külföldön jelen-
tek meg. 

Katona, História Critica XXXVIII. 862. 1. — 
Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 654. 1., 
Suppl. I. 376. 1. — Fejér, História Academiae 
40. 1. — Stoeger, S c r i p t o r e s 101. 1. 

Götz Károly, gyógyszerész, szegedi 
származású. — Munkája: Gyógyszeres 
értekezés a szín-aranyról (aurum regu-
linum) és a szabad lángról (alcohol ab-
solutus). Budae, 1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Götz Mária Magdolna, Stephani Kris-
tóf szentgyörgyi ág. ev. lelkész leánya, 
szül. 1657. ápr. 10.; mikor atyja meg-
halt, négy éves volt és édes anyjával, a 
harczi nyugtalanságok miatt, Nürnbergbe 
költözött, hol nagybátyja Stephani János 
Károly nevelte; 1680-ban aPegnitzi pász-
torok költőtársaságába vették föl. 1685-
ben férjhez ment Götz János Pál arany-
és ezüstműveshez; férje az aranykeresés-
sel (alchimiával) 40.000 frtnyi vagyonát 
eltékozolta, úgy, hogy halála után özve-
gyének sokat kellett a hitelezőkkel küz-
denie, ki a törvényben járatos lévén, a 
a pörlekedésnél maga vitte a tollat. Meg-
halt 1722. aug. 4. Nürnbergben. — Több 
kötet sajátkezüleg írt vallásos és világi 
költeményeket hagyott hátra ; ezekből 
Sincerus idézett művében mutatványokat 
közölt s a költőnő életrajzát is megírta 
a 137—147. 1. 

Sincerus (Theophil.), Librorum nonnisi ve-
terum rariorumque Notitia historico-critica. 
Frankfurt u. Leipzig, 1748. 137. 1. — Jöcher-
Adelung, Alig. Gelehrten Lexikon. Leipzig, 
1787. II. 1512. 1. 
Götz Sándor, r. kath. segédlelkész és 

karpap a pécsi székesegyházban, szül. 
1855. nov. 19. Keszthelyt Zalamegyében. 
— Lefordította Roh J. A. Mi Krisztus cz. 
munkáját. 

;!/. Sión 1892. 621. 1. 

Götze Ferencz. Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1714. nov. 2. Léván 
Barsmegyében; 17 éves korában lépett 
a rendbe; tanított Kassán s Kolozsvárt 
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bölcseletet öt évig, azután Győrben és 
Bécsben magyar hitszónok volt, hol a 
katonai kórházban tett látogatásakor ragá-
lyos betegségbe esett és 1758. ápr. 23. 
meghalt. — Munkája: As- ó-testámen-
tombeli Josefnek eleven képe Kalazan-
czius Jósef tiszteletére Beszterczén 1749. 
szept. 15. mondott beszéd. Kolozsvár. 
1750. 

Katona, História Critica XXXIX. 956. 1. — 
Stoeger, Sc r ip to res 101. 1. 

Gőzsy Ferencs Xavér, orvosdoktor, 
győri származású ; 1849. okt. 4. (midőn 
neje meghalt) Bécsben élt. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de Keraton-
yxide cum discussione cataractae Vindobo-
nae, 1822. 

Szinnyei Könyvészete és nejének gyász-
jelentése. 

Grabarits Ernő (czeczei és györkönyi), 
ügyvéd és táblabíró, 1861-ben ország-
gyűlési képviselő. Meghalt 1889. aug. 16. 
Ludbregben Varasdmegyében. — Munkái: 
1. 1861. máj. 25. tartott orssággyülési 
besséd. Pest, 1861. — 2. Vármegye és 
felelős minisster össse nem egyestethető. 
U. ott. 1870. — 3. Ki a centralista? 
Ki az autonomista ? Ki a fusionista ? 
Sorakozzunk ! Pécs, 1872. — Országgyű-
lési beszédei: Felirati vita, A törvény-
kezés ideiglenes rendezéséről (az ország-
gyűlési Naplóban.) 

Ország Tükre 1862. 26. SZ. a r c z k . — Petrik 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Gra^vieczfey^d&e<L_tomatanár, szül. 
1846-ban Lembergben. 1869 óta gymna-
siumi rendes tanár ; 1878—1883-ig az 
V. ker. kir. kath. főgymnasiumban tanított 
Budapesten ; jelenleg a budapesti ág. ev. 
főgymnasiumban tornatanár. — Prog-
rammértekezései a budapesti V. ker. kir. 
gymnasiumban (1889. Néhány szó a tor-
nászás érdekében. 1880. Pár szó az ifjúság 
otthoni neveléséről) ; az Országos közép-
iskolai Tanáregylet Közlönyében (XIII. 
1880. Néhány szó a középiskolai torna-
tanításról és a katonai fegyvergyakorlat-

ról, XIV. 1881. A tornászat és a torna-
tanítók a középiskolákban). 

Budapesti kir. kath. főgymnasium, Értesítője 
1883. 12. 1. — Rajner Névkönyve. 33. 1. 

Gracza György, hírlapíró és szerkesztő, 
Hontmegye egyik régi nemesi családjából 
származott. A családnak négy tagja, négy 
Gracza testvér barczolt 1848—49-ben a 
nemzeti zászlók alatt és kettő a csata-
téren esett e l ; e négy testvér közt volt 
G. Gy. atyja G. Lajos, ki mint honvéd-
százados a temesvári csatában súlyos 
sebet kapott és e sebe a 60-as években 
kiújulván, annak következtében meghalt. 
G. Gy. nagybátyja volt G. Antal a fel-
vidéki guerillák vezére, a kit a szabadság-
harcz után menekülése közben Szegeden 
orozva megöltek. G. György szül. 1856. 
szept. 12. Vehéczen Zemplénmegyében; 
iskoláit Sátoralja-Ujbelyben, Egerben, 
Szatmárt és Debreczenben végezte; a 
jogot pedig Budapesten hallgatta ; azután 
hírlapíró lett. Az erdélyi közművelődési 
egyesület ügyét nagy buzgalommal fel-
karolta, annak javára több ezer forintot, 
úgyszólván hatosonként gyűjtött; a buda-
pesti magyar egyesület megalakításában 
is kiváló tevékenységet fejtett ki. — Már 
mint jogász írt a Családi Körbe, később 
az Uj Időkbe, a Független Polgár czímű 
napilapba tudományos és politikai czikke-
ket. 1878-ban a Mende Bódog által szer-
kesztett Független Hirlap belső dolgozó-
társa lett. hol többnyire társadalmi s 
politikai czikkeket írt; írt még az Egyet-
értésbe s a Vasárnapi Újságba. 1882-ben 
lett a Budapest képes politikai napilap 
főmunkatársa, 1883. decz. 10. óta pedig 
annak felelős szerkesztője. — Munkái: 
1. A Corvinák. Bpest, 1875. (Névtelenül. 
Német kiadásban is megjelent. U. ott.) 
— 2. A halál őrültjei. Regény. Bpest, 

1886. (Ism. Fővárosi Lapok 280. sz.) — 
3. A nevető Magyarorsság A legújabb 
adomák egyetemes gyűjteménye. U. ott, 
1887. (Follinus Emillel együtt). — 4. 
Kossuth Lajos élete és működése. U. ott, 
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1893. — 5. As 1848-49-iki magyar 
ssabadságharcs története. U. ott. 1894. 
(Eredeti rajzok hasonmásaival. Eddig 20 
füzete jelent meg.) — Az Isten haragja 
cz. regénye a Budapestben jelent meg. — 
Szerkeszti a «Budapest» képes Naptárát 
és Kis képes Naptárát 1885 óta. Álnevei: 
Jánki György, Tövis, Csipke-Rózsa és 
Tiborcz. 

Politikai Újdonságok 1870. 43., 44. SZ. — 31. 
Könyvészet 1886—87. — 31. Salon VIII. 1887—88. 
a r c z k . — Fővárosi Lapok 1889. 182. Sz. — Or-
szág-Világ 1890. 51. SZ. a r c z k . — Nemzeti Hir-
lap 1891. 94. sz. arczk. 

Gracza János, gymnasiumi igazgató 
Beszterczebányán. — Munkái: 1. Dispu-
tatio Philosophico-Theologica, De Triplici 
Dei Cognitione & Nominibus Divinis in 
Genere. Quam. . . Sub Praesidio. . . M. 
Johannis Gracza. . . exponit, Georgius 
Czebanius. . . Trenchinii, 1647. — 2. 
Vindiciae, Sanae et Catholicae Doc-
trinae, circa Materiam Sanctissimae Jus-
tificationis, ab absurdis seu deductionibus 
non tolerandis, quibus eam P. Mathias 
Faber Iesuita, in Libello Germanico, cui 
titulum fecit, Wunderseltzame Abenthe-
w e r . . . Conscriptae & ad disputandum 
propositae a M. Joh. Gracza. . . Respon-
dente Paulo Bellobradeno. . . Trenschinij, 
1649. (Ez ellen írta Faber Mátyás jezsuita 
Vindex-Vindiciarum Acatholicae doctrinae 
cz. ellenczáfolatát, mely megjelent Nagy-
szombatban, 1649.) G. ezen öt dissertatió-
jának folytatása a következő munka: — 
3. Vindiciarum Sanae et Catholicae Doc-
trinae Dissertatio VI. & VII. In quibus 
sententia Catholicorum circa Materiam 
de Ecclesia. ab absurdis seu deductioni-
bus non tolerandis, quibus eamP. Matthias 
Faber Iesuita, Wunderseltzame Abent-
hewer, welche entspringen aus der Lu-
therischen Lehr, &c. sua Sophistica 
odiose praegravere conatusest,vindicatur, 
Quam, Sponso Ecclesiae adjuvante Prae-
side M. Joh. Gracza . . . Defendere cona-
bitur Esaias Fabricius. Leutschoviae, 1649. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 188. 
195., 198. 1. 

Gradnay Tamás. — Munkája: Ka-
lendárium, mind az praktikaiaval egie-
tembe: ezielen 1580.esztendőre: azCracay 
astrologus Slouatius Peter mester itileti 
szerint iratatoth mastan pedigh Gradnay 
Thamas forditasabul magiarul niomtatta-
tott. . . Bechben. 

31. Könyv-Szemle 1893. 220. 1. 

Graeffel János, apát-kanonok, szül. 
1833. aug. 6. Esztergomban; középisko-
láit ugyanott végezte s mint esztergom-
főegyházmegyei papnövendék Pestre kül-
detett a hittudományok hallgatására; 
1856. szept. 16. fölszenteltetett; rövid 
ideig segédlelkész volt; azután nagy-
szombati főgymnasiumi tanár és (Hidassy 
Kornél után) igazgató, érseki convictusi 
kormányzó, 1878. júl. tiszt, kanonok és 
szentszéki ülnök lett. A nagyszombati 
gymnásiumnál 30 évig működött. 1888. 
febr. 12. pozsonyi, decz. 20. esztergomi 
kanonoknak, 1891-ben sz. Ipolyról ne-
vezett zoborhegyi cz. apátnak nevezte 
ki ő felsége. — írt több bírálatot és né-
hány értekezést; így : A phil. tankönyvek 
czélszerű szerkesztésének tervezete, A 
popule meus kifejezés helyességéről a 
classicusok nyomán (Tanodai Lapokban.) 
— Munkái: 1. A szeretet gyöngyei. 
Imakönyv. Bpest, 1855. (Mint növendék-
pap négy társával fordította.) — 2. Ad-
jutorium nostrum in nomine Domini! 
seu Selecta pietatis exercitia. Sub tuum 
praesidium confugimus. Tirnaviae, 1858. 
(2. kiad. 1864., 3. kiad. 1881., Ugyanaz. 
Kéthasábos, magyar-latin szövegű kiadás. 
1881.) — 3. Függelék az «Adjutorium 
nostrum» cz. imakönyvhöz. Magyar egy-
házi énekek és imádságok. U. ott. — 4. 
A sasvári háromssásados nagy bucsu-
járat. Az 1864. szept. 8. sasvári nagy 
bucsúünnepélyre vonatkozó történeti 
jegyzetek, főpásztori levelek, előkészü-
letek, utazási rajzok, alkalmi versezetek 
és egyházi szent beszédek. U. ott, 1865. 
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— 5. Epitome selectorum pietatis exer-
citia. U. ott, 1881. (Harmadik kiadás. 
Ugyanez magyar kivonatban is megje-
lent. U. ott. 1881.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Uj M. 
Sión 1886. 111. 1. — Zelliger Egyházi írók 
C s a r n o k a 153. 1. — Horváth lgnácz K ö n y v é -
szete 1881. 

Graegory Jakab, orvosdoktor, takso-
nyi (Tuxovinus) származású; Bázelben 
tanult és az ottani anyakönyvi bejegyzés 
szerint az orvosi oklevél elnyeréseért 
1586. nov. 15. vitatkozott Stupano elnök 
és Bauhini Gáspár orvos decurionatusa 
alatt ily cz. munkával: de Phthisi. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 59. 1., 
IV. 158. 1. 

Graenzenstein Gusztáv, m. kir. pénz-
ügvministeriumi osztályfőnök és állam-
titkár-helyettes, G. lgnácz kerületi táblai 
ülnök és Justh Jozéfa fia, szül. 1808-ban 
Nyitra-Szerdahelyen ; a gymnasiumot és 
a bölcseleti tanulmányokat a pozsonyi 
ág. ev. lyceumon (1826—27), a jogot az 
ottani jogakadémián végezte. 1828-ban 
a selmeczi bányászakadémiára ment és 
tanulmányainak befejezése után 1830-
ban államszolgálatba lépett mint a fő-
bánya-grófsági iroda járulnoka. Később 
fogalmazó-gyakornok lett a bécsi cs. k. 
bányászati udvari kamaránál, aztán fo-
galmazó Selmeczen. titkár a szomolnoki 
bányászati főhivatalnál, udvari fogalmazó 
Bécsben, bányászati előadó Oraviczán, 
míg végre 1835-ben az oraviczai bánya-
igazgatóság elnökévé léptették elő, mely 
alkalommal udvari kamarai tanácsosi 
czímet és magyar nemességet nyert. 1848-
ban a m. kir. pénzügyminisztérium bá-
nyászati osztályának főnökévé nevezte-
tett ki. Ekkor ismerkedett meg Lónyay 
Menyhérttel, kivel haláláig a legszoro-
sabb barátság köté össze. 1849-ben ő 
is Debreczenbe költözött és Duschek alatt 
mint osztályfőnök működött. A függet-
lenségi harcz után G. ellen vizsgálat 
indíttatott, melynek befejezése után nyu-
galomba helyeztetett. 1857-ben Tirolba 

nyert meghívást az achenraini magán-
bánya- és kohó-vállalat igazgatójának 
minőségében. 1861-ben részt vett az or-
szágbírói értekezleten. 1867-ben Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter magához vette 
mint osztályfőnököt és államtitkári he-
lyettest. Az oraviczai választó kerület 
kétszer egymásután választotta meg or-
szággyűlési képviselőjének, ő felsége pedig 
1870-ben, kevéssel halála előtt, a szent 
Istvánrend lovagkeresztjével díszítette föl. 
Meghalt 1870. ápr. 28. Budán 61 éves 
korában. — Több értekezése jelent meg 
politikai s tudományos lapokban ; így a 
M. orvosok és természettudósok Munká-
lataiban (IV. 1844. Egy pár szó a bán-
sági bányászatról átalában, a kőszén-
nyerés, horganykezelés- és fekete réz-
foncsorzásról különösen.) — Munkája: 
Das allgemeine österreichische Berg-
gesetz vom 23. Mai 1854 und die Verord-
nungen über die Bergwerksabgaben vom 
4. Octob. 1854 erläutert. Wien. 1855. (A 
szakértők ítélete szerint a legjobb újabb 
bányajogi munkák közé sorozandó.) 

Kayser, Bücher-Lexikon, Leipzig, 1860. XIII. 
360. — Budapesti Közlöny 1869. 65. SZ. 1870. 
98. SZ. — Bányászati és Kohászati Lapok 1870. 
5 . , 6. SZ. — Magyarország és a Nagyvilág 1870. 
19. sz. arczk. — Selmeczi m. k. bányász- és 
erdész-akadémia Emlékkönyve. Selmecz, 
1871. 140., 277. 1. 

Graeser. L. Gräser. 
Graf Gyula, bölcseleti doktor, szül. 

1868-ban Gödöllőn Pestmegyében; a 
budapesti egyetemen tanult, hol 1892-ben 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. — Mun-
kája : A kohelet. Bpest, 1892. 

A budpesti tud. egyetem bölcselet-kari 
jegyzökönyve. 

Graf Jakab, ev. ref. főgymnásiumi 
tanár, szül. 1839. jan. 5. Steckbornban 
Svájczban; tanulmányait a frauenfeldi 
Kantonschuleban és Lausanneban vé-
gezte. 1865 óta a kolozsvári ev. ref. fő-
gymnasiumban a német és franczia nyel-
vet és a rajzot (ezt 1891-ig) tanítja. 1892 
óta egyszersmind a franczia nyelv ma-
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gántanára az ottani egyetemen. — Czik-
kei az Erdélyi Protestáns Közlönyben 
(1889. Javaslat a gymnasiumi rajztanítás 
módosítására nézve, ugyanez a kolozs-
vári ev. ref. kollégium Értesítőjében 1890., 
könyvbirálatok sat.) — Munkái: 1. Né-
met nyelvtan, közép-, reál-, polg. isko-
lák, képezdék stb. számára. Bpest. 1874— 
7o. Két rész. (I. rész. 2. jav. kiadás, 
1876. Ism. Orsz. Tanáregylet Közlönye 
IX. 1875—76. a szerző válaszával, 3. 
jav. k. 1881. 4. teljesen átdolg. k. N. 
Ny. és gyakorlókönyv cz. 1886., 5. jav. 
k. 1889. U. ott.) — 2. Olvasókönyv és 
nyelvtan a német nyelv gyakorlati el-
sajátítására. Polgári és felső leányiskolák 
számára, U. ott, 1891. Három rész. (Ism. 
Felső polg. isk. Közlöny. 3. jav. kiadás. 
U. ott, 1894.) 

Bartl-Felsmann N é v k ö n y v e 1869. — Petrik 
Könyvészete. — 31. Kiinyv-Szemle 1876. 29. 1. 
— Horváth Ignácz Könyvészete 1881., 1886., 
1889—91. és önéletrajzi adatok. 

Graf János Mihály, orvosdoktor, szül. 
1714-ben Pozsonyban. — Munkája : Bis-
sertatio inaug. medica de hepatitide. 
Jenae, 1737. 

Ban««,Beschreibung der K. Freistadt Press-
burg 185. 1. — Szinnyei Könyvészete. 
Graf f. L. Graffius. 
Graff Emilian (Lambert), szent Be-

nedekrendi áldozópap, szül. 1745. szept. 
24. Körmenden Vasmegyében ; 1764. aug. 
10. lépett a rendbe Stájerországban a 
sz. Lambert rendházban, hol theologiai 
tanulmányait bevégezvén, 1769. okt. 1. 
miséspappá szenteltetett föl; azután egy-
házi szolgálatokat teljesített Mária-Czell-
ben és másutt. 1786-ban a rend föloszla-
tása után M.-Czellbe vonult vissza, hol 
1810. ápr. 5. meghalt. — Kézirati mun-
kái a szent Lambert-rendházban: Vita 
s. Lamberti. História abbatum s. Lamberti 
usque ad Joachinum I., Succincta notitia 
variorum locorum ad s. Lambertum per-
tinentium, De viris illustribus monasterii 
s. Lamberti, De scriptoribus et authoribus 
monasterii s. Lamberti, Corollaria de 

diversis rebus ad s. Lambertum pertinen-
tibus, Dissertatio peculiaris et crisis de 
primo abbate s. Lamberti et de ordine 
ac serie primorum abbatum eiusdem mo-
nasterii, Monasterium s. Lamberti con-
cernentia collecta ex fastis Campililiensi-
bus, ex Aquilino Julio Gaesare, ex Bru-
schio, ex Wolfg. Lazio et aliis. 

Scriptores S. B e n e d i c t i 143. 1. 

Graff Gábor, bölcseleti s theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, 
szül. 1696. márcz. 20. Priboron Morva-
országban; Nagyszombatban tanult, 1712-
ben a szónoklati s 1713-ben a bölcseleti 
osztályban; ekkor a jezsuita rendbe lépett 
s 1722—25-ben a theologia hallgatója 
volt; ugyanott és Kassán tanította a 
mathesist és az utóbbi helyen három évig 
a bölcseletet és nyolczig a theologiát adta 
elő ; 1737-ben a bölcseleti kar dékánja 
volt; 1739-ben rector Nagyszombatban 
és Budán, könyvvizsgáló Pozsonyban, 
végre a nyomda igazgatója Kassán, hol 
1759. máj. 23. meghalt. — Munkái: 1. 
Panegyris D. Francisco Xav. adornata. 
Tyrnaviae, 1722. — 2. Probléma philo-
sophicum orbis litterati judicio proposi-
turn. Cassoviae, 1731. 

Catalogus Societ. Jesu 1760. 55. — Katona, 
História Critiea XXXVIII. 862. 1. — Fejér, 
História Academiae 60. — Stoeger, Scriptores 
105. — Pauler Tivadar, E g y e t e m ü n k r ec to ra i 
és cancellárjai 15. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliotheque de la Compagnie de Jésus. 
Bibliogr. III . Bruxelles, 1892. 1658. h. 

Graff Gottfried, pinkafői (Vasm.) szár-
mazású volt és Vittenbergában tanult. — 
Munkája: Bisputatio ethica de virtutibus 
intellectualibus et in specie de prudentia 
judiciaria et deliberativa, praes. Matth. 
Ranft. Vittebergae, 1649. 

Uj 31. Athenás 551 . 1. 

Graff István, ág. ev. lelkész, Lőcsén 
született tekintélyes pnlgári szülőktől ; 
iskoláit szülővárosában végezte s húsz 
éves korában külföldi egyetemre ment; 
onnét visszatérvén a lőcsei iskolában ta-
nított tíz évig; 1705-ben a szebeni község 
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hívta meg papjának, júl. 23. Zahler Jakab 
superintendens igtatta be Bártfán hiva-
talába. 1709-ben Zabler halála után 
Schwarcz János eperjesi lelkészt ő szen-
telte föl püspöki hivatalában és ekkor 
egyházi beszédet is tartott. Meghalt 1710-

. ben 35 éves korában pestisben. — Arcz-
képe, olajfestmény 33 éves korából, a 
zebeni ág. ev. gyülekezet házában van. 
— Hosszabb értekezést írt: De mortali-
tate cz. 

Wächter Dániel, K i r c h e n g e s c h i c h t e . — Fabó, 
Monumenta IV. 162. 1. 

Graff ( G r a f f i u s j Simon, ág. ev. lelkész 
és német költő, Segesvárt született 1603-
ban, előbb tábori pap volt és 1634-ben 
lelkész lett Schandauban az Elba mellett, 
hol 1659. márcz. 25. meghalt. — Munkái: 
1. Die calvinische Himmels Leiter... 
— 2. Geistlich eclel Hers-Pulver das ist 
Hand Gebet und Gesangbüchlein aufs 
Neue übersehen durch Simonem Graffium. 
Leipzig 1663. Az előszó kelt Lipcsében 
1632. január 10. (Énekes könyv, melyben 
saját énekei is vannak). — 3. Centuria 
thesium theologicarum Analysin Cap. 
I. Epistolae Pauli ad Titum continentium. 
Praes. Henr. Höpffner. Lipsiae, (1629.) 

Jöcher, Alig. Geleehrten-Lexicon II. 1116. 
— Goedeke G r u u d r i s s ,111. 175. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 17. 

Graffheiden Ferencs, bölcseleti s theo-
logiai doktor, Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1696. márcz. 11. Laibach-
ban Krajnában ; 20 éves korában lépett 
a rendbe; tanított Bécsben és Gráczban 
bölcseletet; 1741—46-ban a nagyszombati 
egyetem tanára volt. Meghalt 1746. ápr. 
8. Gráczban. — Munkái: 1. Edmundi 
Campiani S. J. Rationes deeem oblati 
certaminis in causa fidei redditae aca-
demicis Angliáé; praefixa ejusdem vita 
et gloriosa morte. Tyrnaviae, 1742. — 2. 
Vita.. .Franc. Suarii S. I. U.ott, 1743. 
— 3. Jo. Eus. Nierembergii S. J. Theo-
Politicus. Graecii, 1744. — Kéziratban : 
De Incarnatione, de Sacramentis. in specie 

de Eucharistia (az esztergomi főegyházi 
könyvtárban). 

Stoeger, S c r i p t o r e s 105. — ,?/. Könyv-Szemle 
1882. 324. 1. — De Backer-Sommervogel.WbYlO-
théque de la Compagnie de Jésus. Bibliogr. 
III. 1659. h. 
Graffinger Farkas, magyarországi pap. 

Egy értekezése (Harmónia cantus) maradt 
fen Aurelius Prudentius bécsi 1515. ki-
adása mellett. 

Toldy, M. Nemzeti Irodalom Története II. 
Pest, 1852. 57. 1. 

Graffius András, ág. ev. iskolai rector, 
medgyesi származású volt, hol 1642-ig 
tanított; azonban ekkor kicsapongó élete 
s egy éles gúnyverse miatt elvesztette 
hivatalát és Magyarországba költözött; 
1637. jún. 5. a bártfai iskolához nevezték 
ki conrectornak, 1639-ben Zsolnára ment 
rectornak és végre Trencsénbe hívták. 
— Munkái: 1. Methodica Poetices Prae-
cepta in usum Scholae Solnensis edita. 
Trenchinii, 1642. — 2. Lexicon homoe-
onimicum vocum affinium differentias 
continens, U. ott, 1642. — 3. Sacer 
centenarius decem fidei articulorum. U. 
ott, 1642. — 4. Lex mihi Ars. Studium 
Eloquentiae absolutum I. Elementali, 11. 
Systemate, III. Gymnasio. Leutschoviae, 
1643. — 5. ai)v ©stu xai vi) LumenLogicum 
Lucidum breviter traditum I. Elementali. 
II. Systemate. III. Gymnasio. (Trenchinii),1 

1643. — 6. Leo illuminante oculus 
rationis in II. Disputationibus propositus. 
Leutschoviae, 1644. — 7. Peripateticum 
Theatrum Naturae. (U. ott,) 164é. — 
8. Illustris quinque partium syntaxis. 
(U. ott), 1645. — 9. Morális Corona 
animae adornata. (U. ott), 1645. — 
Kézirati munkái: Pastor Transylvanus 
Saxo. Qui quod vult, facit, quod non 
vult, audit (a fönt említett, szász papok 
ellen írt szatíra; megjelent 1869-ben jegy-
zetekkel a Sächsisches Volksblattban), 
Therapevtica scholastica, hoc est: Oratio 
inaug. insinuatoria Andrae Graffii Me-
diensis, cum anno 1633 d. 12. Jan. in 
Rectorem Mediensem introduceretur ab 

44. io sajtó alá adatott 1894. szeptember 27. 
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eodem publice recitata (Fay Márton kéz-
iratgyűjteménye 24. köt. 195—208. 1.) 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 424. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 17., III. 578. 1. — 
— Szabó Károly Bégi M. Könyvtár II . 69., 
170., 174., 176., 181., 183., 1. 

Graffius Dániel, girtleni (Erdély) szár-
mazású, G. Márton riomfalvai s G. Oz-
vald prépostfalvai lelkész testvére. — 
Munkái: 1. Disputatio V-ta Physiolo-
gica de Qualitatibus M. Christoph. Ne-
andro. Francof. d X. Kai. Quinctil. 1594. 
— 2. De Justificatione peccatoris co-
ram Deo. Praes. Christoph. Pelargo V 
hujus Loc. theol. E^siaatc. U. ott, 1595. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I , 18. 1. 

Graffius György, ág. ev. lelkész, da-
róczi (Erdély) származású volt és 1789-
ben Tübingában tanult; 1805-ig Kőha-
lomban rector volt, azután ugyanott pré-
dikátornak, 1807-ben Fehéregyházban és 
1812. okt. 13. Kőhalomban rendes lel-
késznek választották, hol 1830-ban meg-
halt. — Munkája : Memoraculuni Pasto-
rale alphabeticum. e Doctoribus et Ca-
nonistis ecclesiastis, Legibus item Patriae 
Statuaribus et Articulis Synodalibus, nec 
non Ordinationibus Aulico-Gubernialibus 
et Circularibus Superintendentiae priva-
tum in usum privatim congestum.. . 
anno 1817. Hely n. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 19. 

Graffius János, ág. ev. lelkész, szül. 
1614. aug. 9. Szász-Almáson, hol atyja 
szintén lelkész volt; 1633. júl. Német-
országba utazott és miután több egye-
temen tanult, 1639-ben hazájába vissza-
tért és nov. 24-től Medgyesen rector volt 
kilencz hónapig, azután ugyanott pré-
dikátor két évig; 1642. ápr. 24. Eger-
begyre, 1643-ban Pretheybe, 1647. decz. 
29. Riomfalvára s végre 1661-ben Nagy-
szebenbe hívták meg lelkésznek, hol 
később a káptalan dékánja volt és 1668. 
jún. 17. meghalt. — Kézirati munkája : 
Siebenbürgischer Ruin, beschreibt in 
Wahrheit nach dem, was er während 

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III, 

der Belagerung in der kön. Hermannstadt 
jämmerlich gesehen, vernommen und er-
lebt 1658—1661. (Kiadta Kemény József 
gróf a Deutsche Fundgruben, 1840. II. 
148-233. 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 . 21. 1. 

Graffius János, nagyszebeni szárma-
zású ; 1697. májustól a vittenbergi. az-
után az altdorfi egyetem hallgatója volt, 
hol 1700. jún. 26. Moller Dániel Vilmos 
elnöklete alatt védte következő vitaira-
tát: De Transsylvania. Altdorf, 1700. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 19. 1. 

Graffius I^ukács, ág. ev. superinten-
dens, G. Lukács medgyesi lelkész cs 
Baumann Katalin fia, szül. 1667. szept. 
2. Eczelben (Hetzeldorf), 1672-ben Med-
gyesen tanult, 1681-ben a magyar nyelv 
megtanulása végett Kis-Sárosra ment és 
1682-ben visszatért Medgyesre ; 1683-ban 
Enyedre s 1685-ben Segesvárra ment 
tanulmányainak folytatására; 1687-ik 
márcz. a vittenbergi egyetemen tanult, 
1689-ben Hamburgban Edzardot és Meyert 
hallgatta, vitatkozott és mint candidatus 
ministerii szabadságot nyert a prédiká-
lásra. 1690-ben Magdeburgon és Hallén 
át Lipcsébe utazott, hol néhány hétig 
Riminitől a homiletikát hallgatta. 1690. 
júl. 16. visszaérkezett Medgyesre, hol 
diaconus volt négy évig és négy hó-
napig ; ezen idő alatt naponként két órát 
tanított az ottani gymnasiumban; 1695. 
ápr. 5. prédikátor lett Kis-Selyken ; 1699. 
márcz. 24. meghívták medgyesi lelkész-
nek ; 1711. nov. 17. superintendensnek 
választották. Meghalt 1736. október 30. 
Schmeizel (Diss. de Statu Relig. Luther, 
in Transsilv. 88.) szerint jeles hittudós, 
a zsidó, görög és latin nyelvnek nagy 
ismerője és járatos volt az erdélyi szászok 
egyháztörténetében. — Munkája: Dis-
putatio de Versione quam vocant LXX. 
Virali IcTopoipva, Isaaco Vossio potis-
simum opposita, praes. M. Gerhard Meyer. 
Vittebergae, 1687. — Kézirati munkái: 
Annales Ecclesiastici, ab A. 1659, quo 
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Clariss. Dn. David Hermannus suos finivit, 
ad finem usque Saeculi illius, Bedenken 
über die Frage: Ob ein Prediger, dessen 
Hausgenossen von der Pest angesteckt 
worden, sich seines Amtes enthalten 
und weichen könne 1717. (Schmeizel 
szerint megjelent nyomtatásban). 'Atco-

sive Demonstratio plena, plana et 
perspicua, testimoniis et argumentis evi-
dentissimis. quod Reges et Principes Tran-
silvaniae exercitium Jurium Episcopalium 
VI Transactionis Passaviensis ad se de-
volutorum. Superintendenti, et non alii 
cuiquam concrediderint (kivonata Benkő 
Milkovia II. 538—551. 1.), Demonstratio, 
quod Vener. Capitula Cibiniense et Bar-
cense, respectu Jurium Episcopalium 
nulla gaudeant praerogativa, Succincta 
Explicatio Jurium Superintendentis, Un-
tersuchung und Erklärung, wie sich der 
Glauben in der Rechtfertigung verhalte, 
Historisches Tagebuch, vornemlich auf 
die Stadt Mediasch und die während 
der Kurutzen-Zeit vorgefallenen Neuig-
keiten gerichtet. (1704-től 1710-ig), Prü-
fung des Leipziger Unterrichts vom Pie-
tismo, Anmerkungen über Herrn Schäffers 
Abbildung des lebendigen Glaubens, Ka-
techismusfragen von Stephan Ghrestels, 
Anweisung zur lateinischen Sprache, 
Monitum circa Responsum V. Capituli 
Cibiniensis ad Apodixin de exercitio ju-
rium episcopalium 1722 m. Febr. eidem 
exhibi tam. . . (Kivonata Benkő, Milkovia 
II. 574—588. 1.), Studium Goncordiae, 
Oratio encoomiastica Providentiae divi-
nae ob conservatam Augustanam Con-
fessionem dicta. 1730. 

Siebenb. Quartalschrift I I . 1791. 28. 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 . 22. 1. 

Graffius Simon. L. Gr äff Simon. 
Gráger Gábor, kath. lelkész a pécsi 

egyházmegyében; miután Duna-Szek-
csőn 13 évig a plébánia administrátora 
rolt, 1850-ben mohácsi plébános és tisz-
teletbeli prépost lett; 1853-ban szent-
széki ülnök és 1861-ben alesperes. 1863. 

szept. 1. megjelent a pécsi zsinaton, hol 
szept. 3., midőn a díszebéden főpászto-
rát felköszöntötte, szélütés érte s meg-
halt. — Munkája: Predigt, vorgetragen 
am Eingange des Jahres 1837, bei Ge-
legenheit der Anbetung des ausgesetzten 
allerheiligsten Altars-Sakramentes in der 
Domkirche zu Fünfkirchen. Fünfkirchen. 
— Még egy prédikácziója van a Pécsi 
egvházm. Töredékekben (1842—43. Pre-
digt am Feste der heil. Apostelfürsten 
Petrus und Paulus.) 

M. Sion 1864.158. 1. — Haas, Baranyamegye 
Ismertetése 344.1. — Brüsztle, Recensio. I I I . 
769. 1. — Petrik B ib l i og r . 

Grail Erzsi (Torday), tanítónő, sza-
való (recitator) és a magyar irodalom 
ismertetője, szül. 1862. márcz. 11. Tor-
dán Erdélyben ; korán árvaságra jutván, 
először a nagyszebeni apáczáknál tanult, 
1881-ben a kolozsvári áll. tanítónőképző 
intézetben nyert el. isk. tanítónői okle-
velet ; 1881—84-ben Budapesten Zirzen 
Janka keze alatt végezte tanulmányait 
és polgári iskolai tanítónői oklevelet nyert; 
de hajlamainál fogva először színésznő 
akart lenni, be is iratkozott a színi is-
kolába. de anyagi helyzete nem engedte, 
hogy a kiképzés egész idejét itt tölthesse 
s ezért tanítónői állást vállalt és három 
évig Nagyváradon működött mint a pol-
gári iskola tanítónője. Azonban elhagyta 
ezen pályát és Bécsbe utazott, hol Le-
vinsky udvari szinész növendéke lett és 
most mint szavaló (recitator) keresi ke-
nyerét. Több télen működött már Német-
országban mint a magyar irodalom is-
mertetője. Előadásainak és szavalatainak 
tárgya kizárólag a magyar irodalom ter-
mékeinek és a magyar társaséletnek is-
mertetése. Működésének főhelye Berlin, 
de több ízben lépett föl Kölnben, Majna-
Frankfurtban. Düsseldorfban, Mannheim-
ban, Elberfelden, Hannoverában, Nürn-
bergben, Pforzheimban sat. A legtöbb 
helyt először általános ismertetést ad a 
magyar irodalomról s azután hírneves 



1413 Grailich 1414 

költőinknek egy-egy kiváló darabját sza-
valja el, mindenkor bemutatván egyet 
magyar nyelven is, hogy a magyar szó 
hangzását is megismerjék. T. nagy gond-
dal folytatta magyar irodalmi tanulmá-
nyait ; a mások fordításait jóformán mind 
könyv nélkül tudja s így is adja elő, 
soha sem olvas; e mellett maga is si-
kerrel fordított le egyes költeményeket 
Aranytól, Gyulaitól, Tompától és Szász 
Károlytól. A téli hónapokat, midőn elő-
adást nem tart, Berlinben tölti, hol ál-
landó lakása van ; de időközben gyakran 
jő vissza rokonaihoz Magyarországba. 
1891 nyárán Budapesten időzvén, a Zir-
zen-féle intézetben mutatta be szavaló 
tehetségét; nov. 19. pedig nyilvánosan 
is föllépett a tanítónők egyletének, a 
Mária-Dorothea-egylet javára. Magyaror-
szág több városában is bemutatta magát 
és előadásokat tartott. — Munkája : Blü-
then der ungarischen Dichtkunst. Eine 
auch zum Vortrag geeignete Auswahl 
der schönsten ungarischen Gedichte, mit 
einer Uebersicht der ungarischen Lite-
ratur. Berlin és Barmen, 1890. (Buda-
pesten nyomatott. Jegyzetekkel.) 

Vasárnapi Újság 1891. 4 6 . SZ. a r c z k . — Sze-
pesi Lapok 1893 . 9 . , 1 0 . s z . — Krassó-Szörényi 
Lapok 1894 . 11. S z . 

Grailich Ágoston, orvosdoktor, zaránd-
falvi (Mosonm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de 
morbo scrophuloso. Vindobonae, 1832. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Grailich András, ág. ev. lelkész volt 

Zarándfalván és Miklósfalun Mosonme-
gyében a mult század végén és e század 
elején. — Czikkei az Erneuerte vater-
ländische Blätterben (Bécs, 1820. Die 
Wieselburger Gespanschaft in Ungern) és 
a Topographisches Archívban (Bécs, 1821. 
II. Wieselburger Gespanschaft.) — Mun-
kája : Dankrede und Dankgebet für die 
höchsterfreuliche Genesung der Durch-
lauchtigsten Erzherzogin Marie Christine 
unserer gnädigsten Grundfrau. Gehalten 
den 1. April 1798. Pressburg. 

Grailich Frigyes József ág. ev. ly-
ceumi tanár, előbbinek fia, szül. 1797. 
márcz. 20. Zarándfalván Mosonmegyé-
ben; 1821-től fogva tanár volt a pozso-
nyi ág. ev. gymnasiumban, hol a ter-
mészetrajzot és földrajzot, közben a val-
lástant, a magyar, német és latin nyel-
vet és történelmet is tanította. 1876. jan. 
2. évi 800 forinttal nyugalomba vonult, 
mely alkalommal a király ő felsége arany 
érdemkereszttel tüntette ki. Meghalt 1891. 
júl. 5. Pozsonyban 95 éves korában. — 
Munkái: 1. Tabellae declinationum et 
conjugationum latinarum, addita signifi-
catione germanica, hungarica et slavica. 
Posonii, 1827. — 2. Grammaticae la-
tinae etymologica pars. Classi gramma-
ticae secundae accomodata. U. ott. 1828. 
— 3. Grundlage zur Ivenntniss der un-
garischen Sprache für Anfänger . . . U. 
ott, 1832. (2. átdolg. kiadás, ü. ott. 1837.) 

Thewrewk József (Ponori), Magyarok Szüle-
t é s n a p j a i 3 1 . 1. — Prot. Jahrbücher 1854 . 200 1. 
— Pozsonyi ág. ev. főiskola Értesítője 1876 . 24. 1. 

— Pressburger Zeitung 1891 . 183. Sz . — Nyugat-
magyarországi Híradó 1891. 152. SZ. — Petrik 
Bibliogr. I. IV. 

Grailich Vilmos József', bölcseleti dok-
tor és bécsi egyetemi tanár, előbbinek 
és Neidherr Karolina fia, szül. 1829. febr. 
16. Pozsonyban; középiskoláit szülővá-
rosában végezte s a természettudomá-
nyok iránt való hajlamát követve, ta-
nulmányait 1847-ben a bécsi polytech-
nikumon folytatta. Különös előszeretettel' 
foglalkozott az ásványtannal és a meny-
nyiségtannal. Fáradhatatlan szorgalom-
mal szentelte magát a tudományoknak, 
daczára a sok nehézségeknek, melyekkel 
vagyontalansága miatt folytonosan küz-
denie kellett. Ennek első eredménye volt 
1852-ben a cs. akadémia Sitzungsbericht-

| jeiben megjelent értekezése: a láttenge-
lyek szögének meghatározása a színes 
körök segélyével. Ez és a következő ér-
tekezései a tudósok figyelmét a fiatal 
tudósra vonták, különösen pedig Ettings-
hausen. Haidinger és Schrötter taná-
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csaikkal is támogatták. A jegeczek ta- j 
nulmányozását tűzte ki G. búvárkodása 
fő feladatául és miután a bécsi egye-
temen bölcseleti doktor lett, 1854-ben 
mint növendék a cs. k. természettani 
intézetbe lépett; 1855-ben a jegecztanból j 
és a felsőbb természettanból magántanári 
képesítést is szerzett. Miután a jegecz-
tanban Mohs rendszerétől eltért és Neu-
mann, valamint Miller rendszerét kö-
vette, utóbbinak jegeczismereti tanát át-
dolgozta, mely az illető körökben első 
jegecztermészettani tankönyvnek ismer-
tetett el és jelentékenyen befolyt e rend-
szer terjesztésére az ausztriai birodalom-
ban. Midőn Kenngott a zürichi polytech-
nikumra távozott, G. annak helyére a 
cs. udvari ásványgyűjteményhez segéd-
őrnek neveztetett ki s háromnegyed év 
múlva a magasabb természettan rendes 
tanára lett a bécsi egyetemen; itten a 
jegecz-fénytan mellett a mágnesességet 
és hőelméletet is tette vizsgálata tár-
gyává. 1859. márcziustól fogva azonban 
nagyobbfokú organikus tüdőbaj aggasztó 
tünetei mutatkoztak, melynek ő szept. 
14. áldozata lett. A müncheni és bécsi 
akadémiák tagúi választák. — Munkái: 
1. Bestimmung des Winkels der opti-
schen Axen, mittelst der Farbenringe. 
Wien, 1852. — 2. Bestimmung der 
Zwillinge in prismatischen Krystallen 
mit Hilfe des polarisirten Lichtes. U. ott, 

s'1853. — 3, Untersuchungen über den 
ein- und zweiaxigen Glimmer. U. ott, 

1853. — 4. Bewegung des Lichtes in 
optisch-einaxigen Zwiilingskrystallen. U. 
ott, 1853—54. — 5. Beitrag zur Theorie 
der gemischten Farben. U. ott, 1854. — 
6. Note in Betreff der Grundgestalt der 
Glimmer. U. ott, 1854. — 7. Das Skle-
rometer, ein Apparat zur genaueren 
Messung der Härte der Krystalle. U. ott, 
1854. (Pekárek F.-el.) — 8. Ueber eine 
merkwürdige Krystallbildung am Sal-
miak. U. ott, 1855. — 9. Brechung 
und Reflexion des Lichts an Zwillings-

flächen optisch einaxiger vollkommen 
durchsichtiger Medien. U. ott, 1855—56. 
— 10. Lehrbuch der Krystallographie, 
von W. H. Miller. Uebers. u. erweitert. 
U. ott, 1856. — 11. Kristallographisch 
optische Untersuchungen. Olmüz, 1858. 
(A bécsi tud. akadémia által koszorúzott 
pályamunka.) — 12. Der Römerit, ein 
neues Mineral aus dem Rammeisberge, 
nebst Bemerkungen über die Bleiglätte. 
Wien, 1858. — 13. Ueber das Singen 

| der Flammen. U. ott, 1858. (Weiss E.-
vel együtt.) — 14. Untersuchungen über 
die physikalischen Verhältnisse krystal-
lisirter Körper I—IV. U. ott, 1858. (Lang 
V.-al együtt.) — 15. Über symmetrische 
Functionen, welche zur Darstellung ge-
wisser physikalischer Verhältnisse kry-
stallisirter Körper dienen können. U. ott, 
1859. (Az 1—5., 7., 13. és 15. sz. kü-
lönnyomatok a bécsi akadémia Sitzungs-
berichtjeiből, a 9. sz. a Denkschriften-ből 
és a 11. a Zeitschrift für österr. Gym-
nasienből.) — Ezeken kívül több érte-
kezése jelent meg a bécsi Sitzungsbe-
richte-ben és egy: Ueber Fluorescenz a 
pozsonyi Verhandlungen für Naturkunde-
ban (1857. I.) 

Verhandlungen für Naturkunde IV. Press-
burg, 1859. Sitzungsber. 119. — Wurzbach, 
B i o g r . L e x i k o n V. 304. — Pozsony és Környéke 
Pozsony, 1865. 240. — Szinnyei Könyvészete. 
— Allgemeine Deutsche Biographie I X . 574. 1. 

Grama Károly, jogász, szül. 1834-ben. 
1854—57-ben Nagyváradon végezte a 
jogot. Meghalt 1860-ban. — Rumén köl-
teményeket írt a Diorile Bihoroluiba 
(1854), a Musa Romana cz. almanachba 
s a brassói Foaiaba. Egy költeményét 
dr. Márki Sándor közli a Bihari román 
írók cz. munkájában. — Kéziratban egy 
kötet kiadatlan költeményt és prózát ha-
gyott maga után. 

Márki Sándor Bihari román írók. Nagy-
várad, 1880. — Bozóky, Nagyváradi kir. aka-
démia százados múltja 217—218. 1. 

Grama Sándor, görög kath. kanonok, 
szül. 1850-ben Balázsfalván, 1870-től 
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gymnasiumi tanár volt a balázsfalvi 
görög-kath. főgymnasiumban, hol a ma-
gyar és rumén nyelvet, a természettant 
és vegytant tanította; a gymnasiumot 
1881-ben betegeskedése miatt elhagyta; 
jelenleg a gyulafehérvár-fogarasi görög 
szert. róm. kath. érseki megyében ka-
nonok és házassági védő. — Munkái: 
1. Introduciunea Sancti Scripturi ca 
cunoscineia previa la studiulu s. reli-
giuni in gymn. superiore. Blasiu, 1878. 
— 2. Principiele morali seau etice ale 
religiunei crestine pentru gymn. super, 
si pentru alte institute mai malta. U. ott, 
1878. — 3. Eleminte de istoria baseri-
cesca si particularia a Romaniloru. U. 
ott, 1879. — 4. Esplicarea mechanica 
moderna si credintia in Domne dieu. U. 
•ott, 1881. — 5 Istoria universale a 
basericei dela inceputulu ei pana in 
dilele nostre. U. ott, 1881. — 6. Istoria 
basericei romanesci unité cu Rom'a dela 
inceputulu crestinus nului pana in dilele 
nostre. U. ott, 1884. 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 101. 1. — Horváth 
ignácz Könyvészete 1884. 

Gramanetz Kálmán. L. Csitári Kál-
mán. 

Gramantik György, kath. plébános 
Precsinben (Trencsinben). szül. 1848-ban; 
fölszenteltetett 1870-ben. — Több tót 
egyházi beszédét a Kazatelna cz. folyó-
irat közölte. 

M. Sión 1890. 299. 1. 

Grand Miklós, országos méhészeti 
felügyelő, szül. 1837. jún. 28. Rékason 
Temesmegyében, hol atyja erdész volt 
és 1847-ben halt el. G. 1854-ben a ver-
seczi tanítóképző növendéke lett; fő-
elemi képesítéssel hagyta el az intézetet 
és mint tanító Buziásra költözött, hol 
állásán kívül teljes idejét a méhészetnek 
szentelte. Minden kiállítás kitűntette ér-
meivel. díszoklevelével és pénzbeli juta-
lommal. 1881. szept. végén, midőn hu-
szonötéves tanítói jubilaeumát ünnepelte, 
a. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

minisztérium, egyetértve a vallás- és köz-
oktatásügyivel, Temes, Torontál, Krassó-
Szörény, Bács-Bodrog, Arad és Csanád 
vármegyék területére méhészeti vándor-
tanítónak nevezte ki. Létrehozta minden 
községben az iskolai méheseket. 0 maga 
saját méze utáni jövedelméből házat és 
2V2 holdnyi szőllőt vett. Páratlan be-
rendezésű méhesét sokan tekintik meg, 
hogy ott tapasztalatokat gyűjtsenek. Meg-
halt 1893. szept. 16. Buziáson. — Mé-
hészeti czikkei, melyek saját lapján kí-
vül a Wochenblatt für Land- und Forst-
wirthe-ben (1874), a Néptanítók Lapjában 
(1880., 1882., 1890.) sat. megjelentek, 
számra a 200-at meghaladják. — Mun-
kája : A méhészetről. A buziási tan-
folyam alkalmával 1884. júl. 30-tól aug. 
8-ig tartott előadása a méhészetről. Bpest. 
1884. (Különny. a Közgazdasági Értesí-
tőből. 2., függelékkel bőv. kiadás. Buziás, 
1886., 3. tetemesen bőv. kiadás. U. ott, 
1890. Ism. Néptanítók Lapja 1886. 39. 
sz. és 1890. 50. sz.) — Alapította és 
szerkesztette többekkel együtt az Unga-
rische Biene-t 1873-tól 1892. májusig és 
a Magyar Méh cz. havi szakfolyóiratot 
1877-től Kovács Antallal, 1881-től 1889 
végéig pedig Ambrózy Béla báróval Bu-
ziáson. 

M. Paedagogiai Szemle 1882. a r c z k . (Kovács 
Antal.) — Horváth Ignácz Könyvészete 1884. 
XXIV. 1. — Magyar Méh 1893. 10. sz. arczk. — 
Vasárnapi Újság 1893. 39 . SZ. 

Grandjean János, orvosdoktor, luxem-
burgi származású. — Munkája: Bisser-
tatio inaug. medica de variolis. Tyrna-
viae, 1776. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Granichstaedten Zsigmond Mihály, 
orvosdoktor, pesti származású, Bécsben 
a városi szegények orvosa s a bécsi 
orvos-egyetemnek r. tagja volt. — Részt 
vett a magyar orvosok és természetvizs-
gálóknak Sopronban 1847. tartottt VIII. 
nagygyűlésén és ott előadást tartott a 
b. Pasqualati igyekezetéről a borostyán-
meggy termesztése körűi. — Munkái: 1. 
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Dissertatio inaug. medico-practica sistens 
icterum gravidarum et neonatorum. 
Viennae, 1825. — 2. Handbuch der 
Wasserheillehre (Hydriasologie) oder des 
naturgemässen geregelten Heilverfahrens 
mit kaltem Wasser. Wien, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grassalkovics Antal (gyaraki gróf), 
valóságos belső titkos tanácsos, kir. fő-
lovászmester és a szent István-rend nagy-
keresztese, G. János és Egresdy Zsuzsa 
fia, szül. 1694-ben Ürményben; Pécsett 
járt iskolába s mint a hagyomány mondja, 
ott a Ferencz-szerzetesek kegyelméből 
nyerte tápláltatását; ennek emlékeül azt 
a három cserépedényt, melyben ételeit 
haza szokta vinni, még unokája is mu-
togatta a gödöllői berezegi kastélyban. 
Szorgalma és szép tehetségei által a 
legmagasabb polezokra nyitott magának 
u ta t : 1716-ban Budán kincstári ügyész, 
1720. kir. ügyek igazgatója, 1731. okt. 
31-én kir. személynök (1748-ig); ezen 
időközben 1736-ban báró, 1748-ban kincs-
tári elnök, 1751-ben koronaőr, val. belső 
titkos tanácsos, Nógrádmegye főispánja, 
kir. főlovászmester és végre gróffá lőn. 
Mint személynök döntő befolyással volt 
hazánk ügyeire; nevezetesen ő neki kö-
szönhette III. Károly, hogy az alsó tábla 
elfogadta a sanctio pragmaticát. 1741. 
szept. 19. az alsóházban G. beszédére 
fogadták el a rendek Mária Terézia fér-
jét Ferencz nagyherczeget kormánytárs-
nak. Később főleg ő birta reá Mária Te-
réziát, hogy a budai lakot (melynek 
alapköve 1749. máj. 13. tétetett le) újra 
építtesse s mint kincstári elnök, ő haj-
totta végre az építkezést. Ő építtette a 
gödöllői kastélyt és a besnyői zárdát. 
1765. márcz. 30. gróf Csáky János ko-
ronaőrt újabb megválasztatásakor be-
széddel üdvözölte. Mint kamarai ügyész 
a neoaquistica korában helyzetét fel-
használni tudva, roppant birtokot szer-
zett össze, főleg a Duna s Tisza között 
és megalapítá családja dús birtokossá-

gát. 1751-ben Mária Terézia királyné a 
Pesten tartott tábori szemlére lejővén, 
meglátogatta Grassalkovicsot gödöllői kas-
télyában. Meghalt 1771. decz. 1,— Uno-
kája, G. Antal berezeg, kivel 1841. szept. 
21. a család kihalt, a nemzeti múzeum-
nak 1808-ban telket ajándékozott. — 
Munkája: Panegyricus Divo Ladislao 
Hungáriáé regi coram antiquissima ac 
celeberrima universitate Viennensi dictus 
dum in metropolitana D. Stephani proto-
martyris basilica inelyta natio hungarica 
ejusdem tutelaris sui anniversariam so-
lenni ritu celebraret. (1758.) Hely n. — 
Kézirati munkája: Gyaraki G. Grassal-
kovits Antal magyarországi felséges ka-
mara tanácsosának Beteges és unalmas 
Gondolati, melyeket a magyar nyelv-
tudomány szeretőjének, hazája remény-
ségének és királya nyugodalmának fel-
ajánlott (kis 8-rét 110 lap, Barkóczi 
Ferencz egri püspöknek van ajánlva; 
Nyéki Németh József nagyváradi kanonok 
1809. decz. 29. ajándékozta a m. n. mú-
zeumnak. Ennek egy másolata 1757-ből 
megvan a budapesti egyetem könyv-
tárában. Dr. Márki Sándor kivonatot kö-
zöl belőle az Alföld 1889. 39. sz.) — 
Latin vádlevelét Krmann Daniel ág. ev. 
superintendens ellen 1731-ből a Tudom. 
Értekező (Pest, 1862. I. 252-256 . 1.) 
közli. — Levele, melyben (1736) Bajtay 
Antal piaristát külföldi útra ajánlja, a 
kegyesrendiek központi levéltárában van. 
— Arczképe, rézmetszet Ehrenreichtől. 

Pressburger Zeitung 1765. 5., 26. Sz. — ÍV'agy 
Icán, Magyarország Családai IV. 448 1. — 
M. Néplap 1857. 55. s z . a r c z k . — Figyelő I I . 
1877. 133. 1. — Bács-Bodrog vármegye tört. tár-
sulat Evkönyve I I . 1892. é s Bácskai Ellenőr 
41. SZ. — Petrik B i b l i o g r . — Takács Sándor, 
Benyák Bernát 60. 1. 

Graszel János, ág. ev. tanító, szül. 
1843. aug. 10. Alhón Vasmegyében; ké-
pesítését a felső-lövői képzőinlézetben 
nyerte 1865-ben; mint tanító működött 
1866-tól 1873-ig Ebendorfon (Krassó-
Szörénym.), 1873-tól 1877-ig Lieblingen 
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(Temesm.); innét Aradra ment, hol je-
lenleg is tanít. — Czikke az Ált. Tan-
ügyi Közlönyben (1879. Földrajzi tan-
eszközökről.) — Munkája: Beitrag zur 
Hebung der bäuerlichen Landwirtschaft . 
Arad, 1888. — Szerkesztette és kiadta 
Az Iskolakert cz, a népiskolai tanügy 
reformját czélzó havi közlönyt 1889-ben 
Aradon. 

Szüllössy Károly, A r a d m e g y e n é p o k t a t á s i i n -
tézeteinek Névtára. Arad, 1879. 34. 1. 

Grászly Sándor, másodéves joghall-
gató volt 1822-ben a pesti egyetemen. 
— Munkája: Magyarország diszjelei-
nek. nevezetesen a szent koronának le-
írása (rajzolatjával együtt). Kiadta Weber 
József, a Biene nevű folyóirásnak redak-
tora. Pest, 1880. — Kézirati munkája: 
Carmina elegiaca mgfico dno Mathiae 
Vuchetich, 1822 oblata (a m. n. mú-
zeumi kézirattárban.) 

Petrik B ib l iog r . 

Grattenauer Kristóf Frigyes, szent-
gothardi, vasmegyei származású s 1675. 
ápr. 29-től a vittenbergai egyetem hall-
gatója volt. — Munkája: De spiritua-
lium pauperum bealitudine in Matth. 
V. 3. Vittebergae, 1677. (Ajánlotta özv. 
Eggenberg Anna Mária herczegnőnek.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 178. 
1. — Figyelő XVIII. 65. 1. 

Gratz Mihály, orvosdoktor, pozsonyi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica de apoplexia. 
Vindobonae, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gratz Mór Károly, ág. ev. lelkész, 
szül. 1844. júl. 25. Miklósfalván Mosony-
megyében, hol atyja kántortanító volt. 
Elemi oktatását szülőhelyén atyjától 
nyerte. A magyar nyelv elsajátítása vé-
gett egy télre (1854) Rétiben, Kis János 
győrmegyei főesperesnél, a híres püspök 
rokonánál tartózkodott; 1855-ben Győrbe 
vitték, hol Turcsányi János tanítványa 
volt; ennek előadásai a magyar törté- . 
nelemből nagy hatással voltak reá. Gym-

nasiumi tanulmányait Pozsonyban kezdte, 
Selmeczbánván folytatta s Kecskeméten 
végezte 1864-ben; ezen év őszén ismét 
Pozsonyba ment, hol a theologiát hall-
gatta 1867-ig, mikor (atyja időközben 
elhalván) Bécsbe ment az ottani fakul-
tásra. Innét 1868 tavaszán Budára hi-
vatott segédlelkésznek Sztehlo András 
mellé. 1872 elején a verseczi diasporális 
egyház hívta meg rendes lelkészének, 
hol másfél évet töltött, mire 1873. júl. 
23. a tekintélyes és népes göllniczbányai 
egyház lelkésze s 1878. márcz. 13. sze-
pesi bányavárosi főesperes lett. 1887 óta 
a kolozsvári ág. ev. község első lelkésze. — 
Czikkei a Prot. Egyházi és Iskolai Lap-
ban (1877, 1891. Renaissance és refor-
matio.)— Munkái: 1. Lasset die Kind-
lein zu mir kommen ! Káté evang. nép-
tanodák számára. Pest, 1870. (2. kiadás. 
Kassa, 1877. Megjelent magyar és német 
nyelven.) — 2. Halte was du hast, 
dass Niemand deine Krone nehme ! Briefe 
an die Freunde und Genossen evang. 
Glaubens. Kaschau, 1875. — 3. Worte. 
gesprochen bei Eröffnung des städtischen 
Kindergartens in Göllnitz am 17. Sept. 
1876. U. ott. — 4. Festpredigt, gehalten 
am Tage der XVIII. Jahresversammlung 
des allg. evang. ung. Hilfsvereines den 
14. Oct. .1877 in der evang. Kirche zu 
Dobschau. U. ott. — 5. Blätter aus dem 
Tagebuch eines alten Presbyters. U. ott, 
1881. (Ezen röpiratban egyik elődjének 
Steinacker Gusztávnak működését raj-
zolja.) — 6. Képek dr. Luther Márton 
életéből. Bpest, 1883. (Ugyanez németül. 
U. ott, 1883.) — 7. Légy hü! Evangel. 
keresztyén vallástan serdültebb konfir-
mandusok és algymnasiumi, reál- és pol-
gáriskolai tanulók számára. Kolozsvár, 
1888. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 
8. Bibliai Kalauz. Az ó- és új-szövet-
ség könyveinek rövid ismertetése. A 
protestáns tanuló ifjúság számára Alt-

| herr Alfred nyomán. U. ott, 1891. — 9. 
Káté evangelikus iskolák számára. Bpest, 
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1893. (3. jav. és bőv. kiadás.) — Szer-
kesztette s kiadta a Nach der Schicht, 
később Nach der Arbeit cz. havi lapot 
a protestáns nép számára, mely 1879-
ben indult meg és 650 előfizetője volt; 
évi tiszta jövedelmét (200—250 frtot) 
egyháza szegény iskolás gyermekeinek 
ruházására fordította; Kolozsvárt szer-
kesztette az Apostol cz. havi missziói 
irányú folyóiratot. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. 1887. 10., 11., 
12. Sz. — Vj Hl. Athenás 497. 1. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1883. 1888. — V. Könyvészet 1891. 
Grau Bálint, ág. ev. lelkész, nagy-

szebeni származású s 1686-tól a vitten-
bergai egyetemen tanult : előbb riiszi 
(Reussen) lelkész volt; 1705-ben Kakas-
falvára választották meg, hol 1716-ban 
meghalt. — Munkái: 1. Bisputatio theo-
logica ex Rom. I. 7 de Causa impulsiva 
S. Scripturae ex parte Dei, praes. Job. 
Deutschmann d. 8. Jul. Viíebergae, 1687. 
— 2. Bisputatio de aeterna Creationis 
Oeconomia ex Esa. XL. 12—14. praes. 
Joh. Deutschmann. d. 15. Oct. II. ott, 1688. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 2G. 
Grau Remigius. — Élete körülmé-

nyeiről semmit sem tudtam meg ; költe-
ményeiből csak annyit lehet következ-
tetni, hogy magyarországi származású, 
hogy a magyar, latin és a franczia 
nyelvben is járatos volt, és hogy Po-
zsonyban és környékén tartózkodott. Nem 
lehetetlen, hogy a Remigius Grau álnév. 
— Munkája: Zwölf Monde in Anderlei. 
Pressburg, 1851. (Eredeti költemények; 
a végén fordítások Lamartine, Horatius, 
Seneca után és két költemény Erdélyi 
János és tíz Petőfi után fordítva,) 

Petrik B i b l i o g r . 

Grau Vilmos, német színész Nagy-
szombatban. — Munkája: Prolog bei 
Wiedereröffnung des Theaters der kön. 
Freistadt Tyrnau am 28. Sept. 1837. 
Tyrnau. 

Petrik B ib l i og r . 

Grawer Albert, theologiai doktor, igaz-
gató-tanár, később ág. ev. superintendens. 

ki brandenburgi származású volt és 1595-
ben jött Jenából Neerére (Strázsa, Sze-
pesin.), hol a protestáns iskolában a 
hittudományt és bölcseletet adta elő; 
1597-ben Kassára költözött mint iskola-
igazgató s 1599-ben a háború veszélyei 
elől visszatért Nemetországba, Vitten-
bergába, hol 1609-ben theologiai doktor 
lett; azután a jenai egyetem tanára; 
végül superintendens. Meghalt 1617-ben 
Weimarbari. — Munkái: 1. Argvmenta 
Be persona Christi . . . de eodem arti-
culo & similibus controuersis, inter Theo-
logos Orthodoxos & Caluinianos, ortho-
doxam doctrinam profitente, proposita in 
duobus distinctis colloquiis Kesmarcij in 
arce habitis, ad quae Sebastianus Lamius 
Caluinista Kesmarcensis nihil solidi res-
pondere potuit. . Bartphae, 1596. — 2. 
Kurtze Aber doch gründtliche ent-
deckung vnd wiederlegung etlicher grew-
lichen Caluinischen Irthumben so Se-
bastianus Lam . . . von dem Abendmal 
des Herren Christi in seinen Lateinischen 
Büchern ausgesprenget vnd zu uerthei-
digen sich noch heutiges tages vnter-
stehet. Gestellet durch M. Albertum Gra-
werum. V/elcher im Gymnasio zu Neere 
diesen vnd andere streittige Artickel 
wieder die Wiedersacher proponirt vnnd 
auss Gottes wort verteitiget. U. ott, 1596. 
— 3. Bellvm Ioannis Calvini Et Iesv 
Christi Nazareni Dei et Hominis: Hoc 
est: Antithesis Doctrinae Calviniorvm Et 
Christi, in qua horrendissimae Blasphe-
miae Caluiniorum. in quatuor precipue 
articulis, de Persona Christi. Coena Do-
mini, Baptismo, & Praedestinatione, ab 
oculo ad oculum ex propriis illorum 
libris monstrantur, & ex verbo Dei soli-
dissime diluuntur. U. ott. 1597. (Ujabb 
kiadása: Magdeburg, 1605. A könyv 
végén áll Bocatius János eperjesi iskola-
igazgatónak G. ezen könyvére írt dicsérő 
epigrammja.) — 4. Confutatio declara-
tionis circumstantiarum gemini colloquii 
in arce Kesmarkiensi habi ti evulgati a 
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Sebastiano Lamio . . . et oppositae con-
signationi quorundam argumentorum M. 
Alb. Graweri de persona Christi, neque 
modo in declaratione sua quidquam so-
lidi respondisse pro defensione. . .D. M. 
Gr. Horváth Stansith de Gradecz . . . et 
M. Alb. Graweri, scripta per eumdem. . . 
U. ott. 1598. — 5. Dispvtationes Dvae, 
Quarum prior agit de Orali Mandvca-
tione corporis Christi in Coena sacra: 
Posterior de Passione Et Morte Domini 
nostri Jesu Christi : In Schola Casso-
uiensi . . .U. ott, 1598.— Még több mun-
kája van, melyek mind külföldön jelen-
tek meg és hazánkat nem érdeklik. 

Grawer Albertus, A b s u r d a Ca lv in i s t i ca . 
Jenae, 1656. (Önéletrajzával.) — Anzeigen. 
Wien, 1774. IV. 327. 1. — Franki, Hazai és 
Külf. Iskolázás. Bpest, 1873. 135. 1. — Fabó, 
M o n u m e n t a I—Iv . — Szepesm. Tört.-Társulat 
Évkönyve V . L ő c s e , 1889. 155. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II . 70., 73., 77. 1. 

Gräf Mihály. L. Geréb Mihály. 
Gräff Nikáz, segéd-tanfelügyelő, szül. 

1843. okt. 30. Zomborban (Bácsm.) sze-
gény szülőktől, hol a reáliskolában ta-
nult ; innét a kalocsai tanítóképzőbe 
lépett, hol elsajátította a magyar nyel-
vet. 1862—64-ig altanító volt Szontán. 
1864. aug. a zombori főelemi iskola IV. 
osztályához neveztetett ki. Ő volt Bács-
Bodrogmegyében a tanítói egyesületek 
megteremtője. 1887-ben Bács-Bodrogme-
gye segéd-tanfelügyelőjévé neveztetett ki. 
— Irodalmi működése leginkább az egy-
leti élet ápolására, fejlesztésére s meg-
szilárdítására vonatkozik. E tárgyban 
számos czikke jelent meg a Néptanodá-
ban, a Magyar Néptanítóban, mindég 
álnév (Zombori N.) alatt. Állandó munka-
társa volt a Radics G. által szerkesztett 
Bácska cz. lapnak is. 

.11. Paedagogiai Szemle 1890. 406. 1. f é n y -
nyom. arezk. 

Gränzenstein Gusztáv. L. Graen-
zenstein Gusztáv. 

Gräser András, ág. ev. lelkész, szül. 
1814-ben Szász-Almáson Medgyes-szék-

ben; tanult a medgyesi gymnasiumban 
és a berlini egyetemen 1834—36-ban; 

: visszatérvén előbb tanító s 1849-ben 
rector lett a medgyesi gymnasiumban, 
1855-ben pedig lelkész Baromlakon 
(Wurmloch), később selyki kerületi dékán. 
Meghalt 1869. jan. 11. Medgyesen. —  
Czikkei a Blätter für Geist . . . (Brassó, 
1844. Aus welchen Elementen besteht 
die Völkergesellschaft des ungarischen 
Reiches ?, Kurzer Beitrag zur Handels-
geschichte von Kronstadt, 1845. Könyv-
ism.), az Archiv für siebenb. Landes-
kundeban (II. 1845. Statuten des Me-
diascher Kapitels von 1397., III. 1847. 
Schreiben des C. S. Schurtzfleisch von 
1697., IV. 1850. Siebenbürgisches Steuer-
wesen 1720—1727., N. F. I. 1853. Ur-
kundliche Mitteilungen zur Geschichte 
Siebenbürgens, Caraffa's Project, wie Sie-
benbürgen unter k. k. Devotion zu er-
halten 1690., Die Steuerberechnung nach 
Zahlhäusern in den 2 Stühlen. Curri-
culum vitae Mich. Bayer, Ueber die Er-
bauungszeit der Mediascher Stadt- und 
Ringmauer); programmértekezése a med-
gyesi ág. ev. gymnasium Programmjában 
(1852. Geschichtliche Nachrichten über 
das Mediascher Gymnasium.) — Mun-
kái : 1. Dr. Stephan Roth nach seinem 
Leben und Wirken dargestellt. Kron-
stadt. 1852. — 2. Umrisse zur Ge-
schichte der Stadt Mediasch. Hermann-
stadt, 1862. (Ism. és kiegészítette Fabri-
cius a Transsilvaniában 20. sz.; — Szer-
kesztette a medgyesi ág. ev. gymnasium 
Programmját 1852—54-re. — Kéziratban 
Medgyesszék monográfiáját sajtó alá ren-
dezve hagyta hátra. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 14. 1. — 
Kronstädter Zeitung 1869. 11. Sz. — Szinnyei 
Repertóriuma I. Történelem. 

Gräser Dániel, városi tanácsos, nagy-
szebeni származású; 1796. márcz. 22. 
szülővárosa megválasztotta tanácsosainak 
sorába; 1777. febr. 6-tól Szeben-szék 
birája volt 1781. ápr. 23-ig; azontúl 
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pedig 1790-ig valóságos tanácstag. Meg-
halt 1797. aug. 2. Nagy-Szebenben. Mint 
városi tanácsos a városi és a szász nem-
zeti levéltárnak több évig felügyelője 
volt. Nagy tudományú férfiú volt és 
különösen hazája történelme körűi van-
nak érdemei; ezért kevéssel halála előtt 
a hallei német régészeti egylet (Gesell-
schaft der deutschen Alterthümer) kül-
tagjának választotta. — Munkája: Der 
Verfassung-Zustand der sächsischen 
Nation in Siebenbürgen, nach ihren 
verschiedenen Verhältnissen betrachtet, 
und aus bewährten Urkunden bewiesen. 
Hermannstadt 1790. (1776-ban készült. 
Ism. Ephemerides, Budae, 15. sz.; ezen, 
a szászokat sértő ismertetés, visszavona-
tott a 28. sz.) — Kézirati munkája: 
Abhandlung, dass die sächsische Nation 
den Fundum Regium jure feudali be-
sitze (a Heydendorff Mihály kézirati gyűj-
teménye VI. kötetében.) 

Trausch, Se l i r i f t s t e l l e r -Lex ikon I I . 16. 
Gräser Dániel, ág. ev. superintendens, 

G. Sámuel senátornak és Mederus Zsó-
fiának fia, szül. 1752. szept. 3. Med-
gyesen; szülővárosában elvégezvén kö-
zépiskoláit, 1772-ben a jenai egyetemre 
ment és ott tanult három évig; 1775-
ben a medgyesi városi iskolában ta-
nító lett; 1784. jan. 1. ugyanott városi 
prédikátornak választották ; 1786. márcz. 
25. sárosi lelkész, hol 36 évet töltött; 
1815-től 1822-ig fődékán, Neugeboren 
halála után lelkész és 1822. márcz. 27-től 
superintendens Berethalmon, hol 1833. 
aug. 21. meghalt. — Munkája : Predigt 
über Jeremiae 6., 16. am ersten Tage des 
Jahres 1786. zu Mediasch. Pressburg, 1786. 
— Kézirati munkája: Topographie des 
Mediascher Stuhls (eredetiben megvan a 
m. n. múzeumban az Éder gyűjtemény-
ben 4rét 37 lap.) 

Hazai s Külf. Tudósitások 1833. I I . 29. SZ. 
(halála napja aug. 24-re téve.) — Vereinigte 
Ofner Fester Zeitung 1833. 81. SZ. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 14. 1. 
Grecsák Károly, jogi doktor, kir. táb-

lai biró, szül. 1854. nov. 15. Verseczen 
(Temesm.); tanulmányait itt és Szegeden 
végezte, a jogot Budapesten hallgatta; 
1877-ben ügyvédi vizsgát tett és mint 
ügyvéd Verseczen telepedett le. Élénk 
részt vett a közéletben ; az 1878. válasz-
tások alkalmával szervezte az ellenzéki 
pártot. 1881-ben országgyűlési képvise-
lővé választatott a verseczi kerületben 
mérsékelt ellenzéki programmal. 1887-
ben újból megválasztotta a verseczi ke-
rület. Tagja volt a képviselőház biráló 
bizottságának. 1884-ben létesítette a fő-
városban az Erzsébet-városi kört. 1891 
óta kir. táblai biró Szegeden. — 1884-
ben megalapította a Budapester Tagblatt 
cz. politikai napilapot, mely a mérsékelt 
ellenzék közlönye s 1891-ig szerkesztette. 

M. Salon VIII. 1887—88. (Kézirata s arczk.) 
— Sturm Albert, Uj O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 
1887—1892. 212. 1. 
Gréger Jakab, tanító Kis-Csűrön Sze-

benmegyében. — Munkái : 1. Lieder 
sträusschen für die Volks-Jugend. Her-
mannstadt, 1852. (2. bőv. kiadás. U. ott. 
1853.) — 2. Kurs gefasste Anstands-
Sitten und Klugheits-Lehren für die Volks-
Jugend. Nach Seiler, Herder, Raman u. 
A. U. ott, 1853. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 26. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Greger Miksa (budavölgyi), a magyar 
borkereskedés egyik úttörője Angolország-
ban ; 1880-ig Londonban volt borüzlete, 
melyet 25 évig bírt. mire azt átadta egy 
angol társaságnak, de ennek még öt évig 
vezetője volt; azután visszatért hazájába. 
Meghalt 1886. ápr. 19. Budapesten 66 
éves korában. Victoria királynő udvari 
szállítója, a Ferencz-József-rend lovagja 
s az arany érdemkereszt birtokosa volt. 
A jótékonyságot is nagyban gyakorolta 
és sok hazánkfián segített, kik London-
ban mostoha viszonyok közé jutottak. — 
Czikkei a Kertész Gazdában (1866. A 
magyar borok az angol világpiaczon; 
ugyanerről írt a Gazdasági Lapokba 1866. 
és a Borászati Füzetekbe 1869.) — Mun-
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kái : 1. A magyar burok az angol világ-
piaczon. Emlékirat. London. 1868. — 
2. Ungarn's Weinfrage. Denkschrift an 
Seine Excellenz den Hochgebornen Herrn 
Josef Grafen Zichy königl. ung. Handels-
minister. Wien, 1873. — 3. Emlékirat a 
magyar borkereskedés és kivitel emelése 
érdekében. Bpest, 1875. — 4. Memoran-
dum in Erwiederung einer Zuschrift des 
königl. Ungarischen Landwirthschaftlichen 
Vereines de dato 1. Jänner 1880. Nebst 
einer Beilage von vier Denkschriften. 
London (Pressburg), 1880. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
sze te . — Vasárnapi Újság 1886. 17. SZ. (Nekr . ) 
— Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 527. 1. 
és gyászjelentés. 

Gregor József, gymnasiumi tanár Eger-
ben és Eperjesen. — Munkái: 1. A ma-
gyar világnak rajzolatja, Eperjes. 1807. 
(A magyar világnak, és a magyarok új 
Aténéumának rajzolatja. Az első tárgy 
megjobbítatott, és a másodikkal bővíttetve 
újonnan adatik elő. Kassa. 1808. Ujabb 
kiadása. U. ott. 1809.) — 2. T. n. Sáros-
megyei táblabirónnk, nemzeti főiskolák 
helybéli igazgatóján ak.Paj er Ignácz úrnak 
neve napjára, július 31. napján 1808. 
Eperjesen. (Költemény.) — 3. Vidámító 
tavasz, az oskolákba járó nevendék iffiú-
ságnak gyönyörködtetésére. U. ott, 1808. 
(Költ.) — 4. Xenium, scholasticae juven-
tuti a J. G. . . . oblatum 1808. U. ott. 

Almanach von Ungarn 1778. 79. 1. — Petrik 
Bibliogr. 
Gregoriancz Pál, győri püspök; előkelő 

horvát családból származott és egyike volt 
legtudósabb főpapjainknak; előbb zágrábi, 
majd egri kanonok; 1548-ban pécsi püs-
pökké neveztetett k i ; székét azonban nem 
foglalta el, hanem 1549-ben Újlaki Ferencz 
győri püspök kinevezésére pozsonyi pré-
post lett. 1550 ben zágrábi püspökké ne-
veztetett ki s Bómába küldetett, hogy a 
pápánál és az olasz fejedelmeknél segélyt 
eszközöljön ki a törökök elleni háborúra. 
1554. máj. 15. győri megyés püspök lett. 
Meghalt 1565. okt. 21. Bécsben, miután 

előbb szept. 13. kalocsai érsekké nevez-
tetett ki, de székét el nem foglalhatta. 
Korának egyik legnagyobb történetírója 
s jogismerője volt; politikai tudományát 
pedig az jellemzi legjobban, hogy fontos 
diplomatiai küldetésekkel bízatott meg. 
— Munkái: 1. Breviárium rerum Hun-
garicarum historico-geographicum nunc 
primum ex Obsoletis authoris Schedis 
erűit Mathias Belius. Accessit Triplex 
Appendix (De rege Mathiae & Nicolao 
Banffy, de Jaurino recuperato Carmen 
et Oratio luculenta sat.) Posonii, 1746, 
(Bel M., Adparatus ad Hist. Hung. Decad. 
II. Monum. II. 85—146. 1.) — 2. Mne-
mosynon, sive Praelati et Barones cum 
Officiis et residentiis aetate nostra nimi-
rum a. C. 1558. Budae 1798. (Franc. For-
gách, Rerum hung. sui temporis Commen-
tarii. Adnexum d. Norimbergae, 1644 és 
Kovachich. Scrip. rerum Hung. minores T. 
I. 98. I.) —2. Quorum regum privilegia 
serventur. & quorum non, ac regum Hun-
gáriáé nomina seriatim scripta, sive vita 
regum Hungáriáé, qui decreta, vei privilegia 
ediderunt, a Stephano I. usque ad Ferdi-
nandum I. U. ott. 1798. (Kovachich. Scrip. 
rerum Hung. minores T. I. 315—331. 1.) 
— I. Ferdinand király meghagyásából 
Újlaki Ferencz győri püspök, Mérei Mihály, 
Zsibrik Gergely, Kamarai Tamás és Póka-
teleki Zomor János társaságában részt 
vett 1551-ben a Quadripartitum Jurium 
Inclvti Regni Hungáriáé szerkesztésében.. 
(Megjelent Zágrábban 1798.) 

h'erchelich, História Eccles. Zagrabiensis. 
Z a g r a b i a e , 1770. I . 228. — Barits, Adalbert, 
Scriptorum ex regno Slavoniae. Varasdini, 
1774. — Horányi, M e m o r i a I I . 41. — Katona, 
História Critiea XXV. 630. és História Aepisc. 
Coloc. II. 353. — Pray, Specimen Hierarchiae 
I. 254., 325., II. 358. — C-ams, Series Epis -
eoporum 372., 374. 388. 1. — Brüsztle, Recen-
sio I. 394. — Koncz Ákos, Egri Egyházmegyei 
Papok 94. —• Zelliger, Egyházi írók Csar-
noka 154. 1. 

Gregorics Gábor, városi levéltárnok,, 
szül. 1830. márcz. 30. Komáromban, hol 
a gymnasium hat osztályát végezte. Mint 
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másodéves piaristanövendék 1848-ban, I 
midőn a hazát veszélyben látta, a rend-
ből kilépett és honvéd lett. A tüzérség-
hez került, hol rövid idő múlva főhad-
nagyi rangot nyert és a komáromi szi-
geten elhelyezett ágyútelepnek ütegpa-
rancsnoka lett. 1849. júl. 2. a monostori 
szőllők tájékán egy osztrák vadász hasba 
lőtte; ő még kivont karddal rontott a 
vadász után. nem is érezve, hogy golyó 
találta, mely a hasán befúródott és a 
hátán jött ki, anélkül, hogy nemesebb 
részeket sértett volna; csak pár perez 
múlva vette észre, hogy vérzik; ekkor 
saját erejéből lement a Duna partjára 
és maga mosta sebét. Mint sebesültet 
áthozták Komáromba a görögkeleti plé-
bánia épületébe, hol betegen feküdt. Már 
júl. 10. botra támaszkodva elfoglalta 
ütegparancsnoki állását. Görgey ezt lát-
ván, megdicsérte és néhány nap múlva 
rendjellel tüntette ki, melyet maga tűzött 
mellére. A szabadságharcz után Bécsbe 
ment Csuzy János ó-gyallai földbirtokos-
hoz nevelőnek ; onnan visszatérve, Ko-
morámban a városnál nyert mint írnok 
alkalmazást; majd 1853-ban a komá-
romvárosi elemi iskolához tanítónak ne-
veztetett ki s e mellett mint magántanító 
is működött. 1875-ben ugyanott városi 
levéltárosnak választatott meg, mely ál-
lását 1893. márcz. 10-én történt haláláig 
látta el. — Czikkeit kizárólag a Komá-
rom városi levéltár adatai után írta a 
helyi lapokba, így a Komárommegyei 
Közlönybe (1887. A komáromi halászok 
czéhének szabadalmai, A komáromi csiz-
madiaczéh szabadalmai 1681-ből), a Ko-
máromi Lapokba (1887. 20.. 21. sz. Ko-
márom utczái egykor és most, történelmi 
érdekű séta városunkon keresztül, —cs 
—r. jegygyei, 1888. 2. sz. Egy komáromi 
boszorkánypör a XVII. századból, 32. sz. 
«Pannónia» veszélyben, gróf Széchenyi 
István egy ismeretlen levele, 1890. 5. sz. 
A ref. collegiumi épület Komáromban, 
31. sz. Az 1848 —49. ujonezozás nálunk, 

| 1892. 1., 2. sz. Szomorú napok: A pes-
tis 1738. A komáromi földrengés 1763.. 
6., 8. és 9. sz. Komárom első polgár-
mestere, emlékezés Amtmann Jenőről) sat. 

Komáromi Lapok 1893. 10. SZ. — Budapesti 
Hirlap 1893. 71. SZ. 

Gregorius Pannonius, L. Coelius 
Gergely. 

Gregorovics Ferdinand, kath. plébá-
nos a beszterczebányai püspöki megyé-
ben, szül. 1845-ben Galicziában; 1870-
ben miséspappá szenteltetett föl; azután 
Znióváralján volt káplán és jelenleg plé-
bános Jalnán Barsmegyében. — Munkái : 
1. Rosjimanie o tajomstiwách swäteho 
Ruzenca. (Szent olvasó titkai.) Nagy-
szombat, 1877. — 2. Cesta dokonalosti. 
Duchovné cviőenia dia sv. Ignáca z Lo-
joly. ü. ott. 1881. (Lelki gyakorlat.) — 3. 
Devätero sluzieb lásky k úcte bo2ského 
Srdca Jeáiáa. Szakolcza, 1883. (Jézus 
szent szívének szeretetére.) 

Schematismus Historicus Dioec. Neosolien-
s is 1876. 279., 455. — .Watzenauer, F. 0., K a t a l o g 
Kniinice spolku sv. Adalberta. N.-Szombat. 
1888. 23. — V. Sión 1889. 72. 1. (hol neve 
hibásan van Gregoricsnak írva) 

Gregory Jakab. L. Graegory Jakab. 
Greguska Antal, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, szül. 1753. jan. 13. Pozsony-
ban; 1776-ban Nagyszombatban misés-
pappá szenteltetett föl; theologiai tanul-
mányait Budán végezte ; azután a szer-
zet növendékeit tanította. Miután több 
helyt lelkészi hivatalt viselt, meghalt 
1828. nov. 11. Pozsonyban. — A rend 
történetét, melyet rendtársa, Kósa Jenő 
kezdett írni, Balogh Bernát után 1808-
tól 1827-ig ő folytatta. 

Farkas, Scriptores 111. 1. 

Greguss Ágost, bölcseleti doktor, egye-
temi tanár, a Kisfaludy-társaság másod-
elnöke s a m. tudom, akadémia rendes 
tagja, G. Mihály ev. ref. kollégiumi tanár 
és Farkas Lívia fia, szül. 1825. ápr. 27. 
Eperjesen Sárosmegyében; gyermekéveit 
a szülei háznál, atyjának gondos neve-
lése alatt töltötte. Atyja 1833-ban elhal-
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ván, az özvegy édes anya gyermekeivel 
együtt szülőföldére, Gömörmegyébe Rozs-
nyóra költözött és 1838-ban itt folytatta 
G. megszakított gymnasiumi tanulmá-
nyait. A bölcseleti tanfolyam bevégzésére 
Eperjesre ment vissza s az itteni kollé-
giumi ifjúság körében fenállott magyar 
társaságban adta az írói pályára való 
hajlamának és képességének első bizo-
nyítékát. Apróbb dolgozatai, miket itt 
készített, távolabb körökben is figyelmet 
ébresztettek. G. előbb az orvosi pályára 
szánta magát és e végből Bécsbe is uta-
zott. azonban csak egy évig foglalkozott 
orvosi tanulmányokkal; ekkor abba-
hagyta azzal a szándékkal, hogy a tanári 
pályára lép; e czélból kiment Német-
országba, meglátogatá a nevezetesebb 
egyetemeket és tanulmányait a hallei 
egyetemen végezte 1845 és 46-ban; az 
akkori legjelesebb tanároktól hallgatta 
ott a bölcseletet, mely ez időben ked-
vencz tanulmánya volt. Itt ismerkedett 
meg Stierrel, ki akkor tanulótársa volt 
és kivel egy házban lakott; ezt beavatta 
a magyar nyelv ismeretébe, s ennek 
köszönhetni, hogy később Stier oly sike-
rült német fordításokat adott magyar 
munkákból, sőt azóta buzgó apostola 
volt nyelvünknek Németországban és 
mint a Pesti Naplóban írt czikkei tanú-
sítják, maga is elég szabatosan ír nyel-
vünkön. G. Halléban létekor magyar 
népdalokat fordított németre s ezeket ki 
is adta. Tudományos előmenetelének híre 
már megelőzte, s alig tért vissza 1846-
ban hazájába, midőn Szarvasra, az el-
húnyt Vajda Péter helyébe, az ottani 
gymnasiumhoz bölcselettanárul hívták 
meg. Ez állásában találta az 1848—49. 
időszak, melynek mozgalmaiban, ha nem 
is kiváló, de tevékeny részt vett; de-
mokratikai eszméi, hazafias érzülete és 
szívélyes modora oly népszerűvé tették, 
hogy a szarvasi választók őt, a 22 éves 
ifjút akarták mandatummal megtisztelni; 
azonban fiatalsága s ismert szerénysége 

háttérbe vonta őt. A szabadságharczban 
fegyveresen vett részt, mint győztes nem-
zetőr vonult be Világosba s állt őrt a 
tiszai partokon. A szabadságharcz le-
győzése után ő is menekülni volt kény-
telen. s egy alföldi pusztán Müller Károly 
álnév alatt Török Gábor fiának nevelője 
lett (e híres aradmegyei alispán szintén 
álnév alatt, mint béresgazda tartózkodott 
saját jószágán); utóbb pedig Gyulán, 
majd meg Szarvason húzta meg magát, 
várván az idők lecsendesülését. Az utóbbi 
helyen azonban nemsokára elfogták és 
Nagyváradra vitték, hol tíz hónapig volt 
fogságban. A hírlapokban elszórva meg-
jelent dolgozatai azalatt figyelmet ger-
jesztettek és midőn fogságából kiszaba-
dult, 1852-ben Toldy Ferencz eszközlé-
sére, meghívót kapott a Pesti Naplóhoz. 
Ezt az ajánlatot elfogadta s Pestre köl-
tözött ; ez idő óta állandóan itt lakott 
és az irodalomnak élt. 1863-ban a Schmer-
ling-korszakban ismét hadi törvényszék 
elé került és több havi fogságot töltött 
a Károly-kaszárnyában. 1865-től 1870-ig 
az országgyűlési naplók szerkesztője volt. 
A m. tudom, akadémia 1858. decz. 15. 
levelező, 1863. jan. 13. rendes és 1882. 
jún. 1. igazgató tagjává választotta; a 
Kisfaludy-társaságnak pedig 1860. júl. 
15. szintén tagja, titkára s 1879. febr. 
19. másodelnöke lett. 1870-ben báró 
Eötvös József közoktatási miniszter a 
pesti egyetemen felállított aesthetikai tan-
székre hívta meg. G. figyelme mindenre 
kiterjedt, nem állott semmiféle befolyás 
alatt, ő maga kutatta ki azt, a hol fo-
nákságot látott, éles megfigyelő tehetsé-
gével. A tiszta ízlés, a szép iránti pá-
ratlan fogékonyság s egyszerűség tükrö-
ződik műveiben s ilyen volt élete is. A ko-
moly tudományok mellett sohasem mu-
lasztotta el hallgatóinak reczeptiv isme-
reteit kifejleszteni. Előadásain minden 
szavából elmésség szikrázott és minden-
kor egy magasabb czél lebegett előtte: 
a magyarság és nemzeti lelkesedés; el-
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fogulatlan őszinte feltárása mindannak, 
a miben hiány, fogyatkozás nyilvánul, 
hogy rámutathasson a helyes irányra, 
melyen haladnunk kell. Hallgatói rend-
kívül szerették, úgy, hogy 1870-ben, mi-
dőn tanszékét elfoglalta, alig voltak töb-
ben kilencznél, utóbb a tanterem is ki-
csinynek bizonyúlt. G. igaz barátja volt 
az ifjúságnak, melyet mindenkor kész-
séggel gyámolított szóval és tettel. A 
páratlan tevékenység, melyet életében 
kifejtett, egészségébe került. Nem bírta 
többé összeszedni magát, gyomorrákja 
volt ; Erlangenben is hiában járt, hol 
egy specialista tanácsát kérte ki. Meghalt 
1882. decz. 13. Budapesten. A Kisfaludy-
társaságban 1884._febr. 10. Beöthy Zsolt, 
a m. tud. akadémiában 1889. jan. 28. Bá-
nóczi József tartottak fölötte emlékbeszé-
det. — Költeményei a Regélő Pesti Di-
vatlapban (1844), a Szivárványban (1844), 
-az Életképekben (1844—47. Költ. és A 
humorról), a Pesti Divatlapban (1846), 
a Szépirodalmi Szemlében (1847), a 
Nevelési Emléklapokban (1848. Tanterv), 
jelentek meg; a Pesti Naplóba (1850. 
1787. és köv. sz. Hangsúly, hangnyomat, 
szórend és a hangsúlypör, 1881. és köv. 
sz. Arany J. kisebb költ. bírálata), 1852-
től 1860-ig a lapnak rendes munkatársa 
volt, írt a lapba szépirodalmi s politikai 
czikkeket. szín bírálatokat (1853- tói 1864-ig 
117 színműről írt kritikát) és 1859. augusz-
tustól újdonságokat is ; ennek tárczájába 
írta Jeles íróink csarnokát (1853: Bajza, 
Berzsenyi, Vörösmarty, Kisfaludy S , 
Kölcsey, Kisfaludy K, Kazinczy, Kármán, 
Báróczy, Csokonai, Garay, 1854: Ka-
tona, Kis János, Dayka, Vitkovics, Fáy, 
Pázmány, Szenczi Molnár Albert, Ányos, 
Dugonics, Faludi, Gvadányi, Baróti, Hal-
ler János, 1855 : Mednyánszky, Barcsay, 
Orczy, Helmeczy és Vajda Péter), me-
lyeknek egyik fő czélja az volt, hogy az 
akkori szomorú napokban múltunk és 
jeleseink emlékének felelevenítése által 
hitet és bizalmat öntsön az új nemze-

dékbe ; itt írta a Magyar Könyvészetet 
(1853. júl.—1855. jún.) 1874. júl. A me-
sés elemekről Shakespeareben sat., írt 
az Uj M. Muzeumba (1851. A magyar 
közmondásokról, 1853. Elmefuttatás a 
szakálról, 1859. A materialismus hatá-
sairól, 1860. Eszt népdalok), a Szépiro-
dalmi Lapokba (1853. Igénytelen néze-
tek a lángelméről, Észrevételek a komi-
kumról, Halotti dal Beranger után, G* 
jegygyei), a Müller Gyula Nagy Naptá-
rába (1854. Anyák ne bízzátok csecse-
mőiteket idegen emlőkre), a Vahot Imre 
nagy képes Naptárába (1855-re Irodalmi 
és színészeti állapotok 1854-ben), a M. 
Sajtóba (1855. 5 , 8 , 29, 33, 76. sz. 
Irodalmi körűitekintés, hol a Magyar 
Könyvészetet 1855. jún.—1858. decz. is 
folytatta), a Kelet Népébe (1856. Áta-
lános észrevételek a legújabb szépiro-
dalmunk körül, A nevezetesb tünemé-
nyekről legújabbkori regény- és beszély-
irodalmunkban), a Család Könyvébe 
(1855. Alvás és álom, 1856, 1858.), a 
Pesti Napló Albumába (1858. Közhasznú 
magyar könyvek 1858-nak első feléből), 
a Reménybe (1858. költ.), a Budapesti 
Szemlébe (III.. IV. 1858. A rútról. XVII. 
186H. Az ember helye a természetben, 
XVIII. Erdélyi János kisebb prózáinak 
bírálata, XX. 1864. De Vigny Alfred, XXI. 
Kolumbia költészete. IV. 1874. Lear 
tébolyáról, V. Mesék, IX, XI. 1876. 
Könyvism. XII. 1876. Goethe Wilhelm 
Meisterjéből, XIX. 1879. Shakspeare jel-
lemzése és szerkesztése módjáról, XXVII, 
XXVIII, XXXII. 1882. költ.), a Szigeti 
Albumba (1860. A sólyom, sinai népdal, 
Kormányzati elv, költ.), a Kisfaludy-tár-
saság Évlapjaiba (Uj F. I. A népkölté-
szet viszonyáról a műköltészethez. Szék-
foglaló 1860. nov. 29, II. Goethe korin-
thosi arája, A' balladáról, jutalmazott 
pályamű, III. A torzképről, IV. Szózat 
tudósainkhoz, V. Greguss Gyuláról, VII. 
Kedves halott, Mesterség és művészet, 
VIII. A művészet osztályozása és költ . 
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IX. Az aesthetikai érzésekről. X. Aesopi 
mesék 1—21., XI. Toldy Ferencz emlé-
kezete, XIV. A lakatosok, irod. mese 
és titkári jelentései), a Magyarországnak 
1861-től 1862. júniusig rendes munka-
társa, a M. tud. akadémia Értesítőjébe 
(III. 1863. Pantheismus és személyes 
Isten. IV. 1864. A Baco inductiója, Baco 
védelme Böhmertől, 1872. Adalék a vers 
elméletéhez, 1874. A mesés elemekről 
Shakspereben, 1875. Shakspere stíljéről, 
1877. Shakspere érzése s gondolkozása, 
1878. Shakspere jellemzése és szerkesz-
tése módjáról, 1879. Shakspere magyar 
fordítói és hatása a magyar irodalomra), 
a Szépirodalmi Figyelőbe (1861—62. Uj 
széptani kísérlet), a Vasárnapi Újságba 
(1863. A népköltészet ügyében, 1865., 
1867. 7. sz. Beszéde Pákh Albert sírjá-
nál. 1871., 1874-., 1877—1878. költemé-
nyek), a Koszorúba (1863. Koháry Ist-
ván, 1864. költ.), a Politikai Hetilapba 
(1865. Szerkesztői élmények a proviso-
rium alatt), a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiba (XII. 1868. Ho-
gyan erősödjünk társadalmilag), az Erdő-
szeti Lapokba (1868. Terminológia, szó-
zat tudósainkhoz), a M. tudom, akadé-
mia Évkönyveibe (XIII. 1869. Erdélyi 
János emlékezete, Az első mesterségek 
jelképei. XIV. 1876. A szép erkölcsi alap-
járól), a Nyelvőrbe (1872—74), a Fővá-
rosi Lapokba (1874. A stílről, 1875. 
Shakspere stíljéről. 1876—79.), a Családi 
Körben (1874. A szép nem érzékéről), a 
Literarische Berichte aus Ungarnba (1877. 
Die ungarische Akademie der Wissen-
schaften, 1879. Shakespeare in Ungarn), 
az Egyetem. Philol. Közlönybe (1879. 
Shakspere magyar fordítói), az Egyete-
mes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Munkái: 1. Ungarische 
Volkslieder. Übersetzt und eingeleitet. 
Leipzig, 1846. (Ism. Szépirodalmi Szemle). 
— 2. Villanykdk. U. ott, 1847. (Epi-
grammgyűjtemény.) — 3. Futár. Szarvas, 
1847. (Materia peccans a magyar iroda-

lomban. Petőfi Sándor összes költemé-
nyei egy kötetben. Nagy férfiak monda-
tai. Vörösmarty szózata. Kis Káté. 600 
példányban nyomatott.) — 4. Cid. Cor-
neille Pétertől, magyarítva. U. ott, 1847. 
(és Budapest, 1873. újra fordítva.) — 
5. Robespierre beszéde az alkotvány-
ról. Ford. és a magyar nép figyelmébe 
ajánlja. U. ott, 1848. — 6. Edsdalok. 
U. ott. 1848. (Névtelenül; eredeti költe-
mények, egy Beranger és egy Hervegh 
után ford.) - 7. Magyar marseillaise. 
1848. U. ott, 8rét 2 levél. — 8. Öt le-
vél a magánybul a társaságnak. U. 
ott, 1848. (600 péld. nyom.) — 9. Hit-
vallomása egy papnak. Rousseau után 
ford. U. ott, 1848. (600 péld. ny.) — 10. 
Költeményei egy elevennek. U. ott, 1848. 
— 11. A szépészet alapvonalai. Kiadta 
a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1849. (Mar-
czibányi-jutalmat nyert munka. Ism. Uj 
M. Muzeum 1854. I. 435. 1.) — 12. A 
szerelem gyermekei. Regény Sue Jenő-
től, ford. Pest, 1853. Két kötet. (Előbb 
a Pesti Napló tárczájában jelent meg.) 
— 13. Magyar verstan. U. ott, 1854. 
(Ism. M. Sajtó 1855. 34—41. sz.) — 14. 
Lucifer kisasszony Franczia regény, 
Montepin Xaver után ford. U. ott, 1854. 
(Előbb a P. Naplóban.) — 15. Surville 
ezredes. Sue után francziából ford. U. 
ott, 1854. (Előbb a P. Naplóban.) — 16. 
A nők paradicsoma. Franczia regény. 
Féval után ford. U. ott, 1855. Négy kö-
tet. — 17. Bölcsészeti jogtudomány vagy 
természetjog Gross Henrik Károly után. 
U. ott, 1854. — 18. A tapasztalati lé-
lektan és tiszta logika vázlata. Beck 
József után ford. U. ott, 1856. (2. jav. 
kiadás. U. ott, 1863. 5. kiadás. Bpest, 
1881.) — 19. A <nemzet napszámosai> 
toldaléka. U. ott. 1857. (Különny. a P. 
Naplóból.) — 20. Német-magyar tudo-
mányos műszótár, gymn. és reáliskolák 
számára. U. ott, 1858. — 21. A mate-
rialismus hatásáról. U. ott, 1859. (Szék-
foglaló beszéd a m. tud. akadémia júl. 
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11. gyűlésén és a M. tud. Akad. Értesí-
tője 1859. II. 7. sz., 2. a szent István tár-
sulat kiadása. U. ott, 1859.) — 22. Szív-
beli tartozások. Maquet Ágost után ford. 
U. ott, 1859. — 23. A lángész. Teleki-
díjat nyert vigj. 3 felv. U. ott, 1860. — 
24. Külföldi népdalok. Kiadta a Kis-
faludy-társaság. U. ott, 1861. (2. bőv. 
kiadás. Népek lantja cz. U. ott, 1866.) 
— 25. Levél, vigj. 3 felv. előjátékkal. 
U. ott, 1861. — 26. Pantheismus és 
személyes Isten. U. ott. 1862. (M. Akad. 
Értesítő III. k. 2. sz.) — 27. Antonia. 
Regény, Sand Georges után ford. U. ott, 
1863. (Kiadta a Kisfaludy-társaság.) — 
28. Zrinyi Miklós «Szigeti veszedelme«. 
A mai nyelvhez alkalmazva s magya-
rázó név- és szótárral ellátva. U. ott, 
1863. (Remekírók 9., 10.) — 29. Kölcsey 
Ferencz emlékezete. U. ott, 1864. Beszéd, 
melyet Kölcsey szobrának leleplezése ün-
nepén Szatmárt, 1864. szept. 25. mondott. 
Kiadta a Kisf.-társ. — 30. A balladáról. A 
Kisfaludy-társaság által 1864-ben jutal-
mazott pályamű. Pest, 1865. (Ism. Bud. 
Szemle, Uj F., III. 2. kiadás. A balladá-
ról és egyéb tanulmányok cz. U. ott, 
1886. Kiadja a Kisfaludy-társaság. A ki-
adó, a társaság megbízásából, Heinrich 
Gusztáv. Ism. M. Salon V., Bud. Szemle 
XLVI., 3. jav. kiadás. U. ott, 1886. és 
Olcsó Könyvtár 213. sz. Különny. az 
előbbi 3. kiadásból.) — 31. Julius Cae-
sar története. I. Napoleon után ford. 
U. ott, 1865—66. Két kötet. (Székely 
Józseffel együtt.) — 32. Szeget szeggel. 
ford U. ott, 1866. (Shakespeare minden 
munkái 6. k. 2. kiadás. Bpest, 1889.) — 
33. Athéni Timon, ford. U. ott, 1867. 
(Shakespeare minden munkái 9. k. 2. kiad. 
U. ott, 1889.) — 34. G. Á. beszéde a 
nagylaki választókerület közönségéhez. 
Pest, 1870. — 35. Greguss Gyuláról 
emlékezés. U. ott, 1870. (Felolv. a Kis-
faludy-társaság közülésén febr. 5.) — 
36. Az aesthetika. Bevezetés, melylyel 
széptani előadásait megnyitotta. U. ott, 

1870. — 37. Toldy Ferencz félszázados 
irodalmi munkássága. U. ott, 1871. — 
38. Közoktatási észrevételek. Főtekin-
tettel a protestáns középiskolákra. U. ott, 
1871. — 39. Az egyetlen tudományról. 
A nőképzőegylet estélyén 1872. ápr. 14. 
olvastatott. U. ott, 1872. — 40 Greguss 
Ágost tanulmányai. U. ott, 1872. Két 
kötet. (I. Beszédek. Széptani czikkek. II. 
Színi bírálatok. Vegyes czikkek. Ism. Fi-
gyelő 1873. Németül dr. Heinrich Gusz-
távtól. Zerbst, 1875.) — 41. Arany Já-
nos balladái, fejtegetve. U. ott, 1877. 
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1881.) — 42. 
Arany János balladái, magyarázva. U. 
ott, 1877. (Jeles írók Iskolai Tára I.) — 
43. A szabadságról. Bpest, 1874. (A 
tudomány- és műegyetemi olvasókörben 
felolvasta 1873. decz. 7.) — 44. A sze-
gény nemes. Flamand beszély, Consci-
ence Henrik után francziából ford. U. 
ott, 1875. (Olcsó Könyvtár 19.) — 45. 

i Toldy Ferencz emlékezete. Beszéd a 
! Kisfaludy-társaság 1876. közülésében. U. 
ott, 1876. — 46. Bulletin de la neu-
viéme session du Congrés International 
de Statistique ä Budapest (aug., szept.) 
1876. — 47. Greguss Ágost meséi. U. 
ott, 1878. (Külön kiadás az ifjúság szá-
mára. U. ott, 1878. Irodalomtört. Köz-
lem. 1891. A beteg király cz. meséje 
Szalay Károly ism. és fejteg.) — 48. 
Moliére tudós női. Ford. Arany László, 
magyarázta. U. ott, 1879. (Jeles írók 
Iskolai Tára IX. 2. kiad. 1895. sajtó alá 
rendezte Heinrich Gusztáv). — 49. Les 
femmes savantes de Moliére. Magya-
rázta. U. ott, 1879. (Jeles írók Iskolai 
Tára X.) — 50. Beszéde, melylyel az 
egyetemi évet 1879. szept. 9. megnyitotta. 
U. ott, 1879. — 51. Magyar költészet-
tan. U. ott, 1880. (2. kiadás. U. ott. 
1890.) — 52. Shakspere. A m. tudom, 
akadémia által Karácsonyi-díjjal jutal-
mazott mű. I. kötet. Shakspere pályája. 
U. ott, 1880. (Ism. Főv. Lapok 1879. 
280. sz., a Hon 1879. 311—313. sz. 

45. ív sajtó alá adatott 1894. október 15. 
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Reviczky Gy.) — 53. Greguss Agost 
versei. U. ott, 1882. — 54. Mondások. 
Az élet könyvéből kijegyezgette. Bpest, 
1883. — 55. Magyar balladák. Magya-
rázták G. Á. és Beöthy Zsolt. U. ott, 
1885. (Jeles írók Iskolai Tára I. Ism. 
M. Tanügy, Nemzeti Nőnevelés, Egyet-
értés 135., 162. sz. és Bud. Szemle 
XLII. Riedl Fr.) — 56. A balladáról és 
egyéb tanulmányok. U. ott, 1885. (Meg-
hagyása szerint sajtó alá rendezte Hein-
rich Gusztáv. Ism. Bud. Szemle XLVI.) 
— 57. Képes mesék kis gyermekek szá-
mára. Bpest, 1885. (3. kiadás, 4. k. Po-
zsony. 1888.) — 58. Rendszeres szép-
tan. G. Á. hátrahagyott jegyzeteiből sajtó 
alá rendezte tanítványa, Liszka Béla. 
Átnézte Beöthy Zsolt. Bpest, 1888. (Ism. 
P. Napló 61. sz., Tanáregyl- Közlönye, 
Bud. Szemle LV.. M. Állam 97., 98. sz., 
Sárosp. Lapok 35. sz., Főv. Lapok 62. 
sz., Nemzeti Nőnevelés, Bud. Szemle 
LV.) — Nőbiztosítás cz. színművét elő-
ször adták a pesti nemzeti színházban 
1861. febr. 10.—Szerkesztette a szarvasi 
naptárt az 50-es évek elején ; a Család 
Könyvét Hunfalvy Jánossal 1855 — 56. 
és 1858-ban (mely öthetenként, 1857-
ben hathetenként jelent meg) Pesten; a 
Magyarország cz. politikai napilapot 1862. 
máj. 17-től jún. 29-ig; az Ország cz. 
politikai lapot 1862. okt. 1-től 1863. ápr. 
16-ig és a Magyar Sajtót (ezt Pákh Al-
berttel együtt) 1864. jan. 2-tól 26-ig neve 
alatt, azután márcz. 31-ig névtelenül; 
mind a három politikai napilap volt és 
Pesten jelent meg; Az 1865. decz. 10-re 
hirdetett országgyűlés képviselőházának 
Naplóját. Pest, 1866—68., tizenegy kö-
tet; Az 1869. ápr. 20-ra hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának Naplóját. U. 
ott, 1869-70. Hat kötet (a VI. k. Nagy 
Ivánnal együtt); a Főrendiházi Naplót 
1865—68. I. kötet. Pest, 1869. ; A ma-
gyar országgyűlés képviselőháza által a 
közös viszonyok tárgyában kiküldött hat-
vanhetes bizottság tárgyalásait. Pest,1867.; 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III. 

A közös ügyek tárgyalására kiküldött és 
folytatólag 1868. nov. 12-re összehívott 
bizottság nyomtatványait. (Naplója, Jegy-
zőkönyvei s Irományai). Pest, 1868.; A 
közös ügyek, tárgyalására a m. országgyű-
lés által kiküldött s ő felsége által 1868. 
jan. 19-re Bécsbe összehívott bizottság 
Naplóját, Bécs, 1868.; szerkesztette a 
Kisfaludy-társaság Évlapjait. Uj folyam 
I. kötetétől és egyéb kiadványait 1870-
től. — Levelei Fábián Gáborhoz. Pest. 
1865., összesen öt (Irodalomtört. Közle-
mények 1893.), Erdélyi Jánoshoz, Pest, 
1862. szept. 13.. 23., 24., okt. 12., 1863. 
febr. 16., 24.. márcz. 11., 31., júl. 2., 
1864. jan. 15. és 1865. aug. 11. (Az 
Erdélyi-Tárban, dr. Erdélyi Pál birtoká-
ban), 1875. nov. 19. (Debreczeni Hirlap 
1891. 104. sz.) — Arczképe, kőnyomat, 
Maszák Hugó rajza a Pesti Napló munka-
társainak Arczképcsarnoka ; Marastoni J. 
rajza. Pest, 1869. — Álneve : Gerő (régibb 
munkáinál és fordításainál.) 

Ferenczy és Danielik, M . í r ó k I . 162. 1. — 
Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 59. 1. — 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai. U j F o l y a m I . 16.. 
XV. 18., XVIII. 30. (Gyulai P. beszéde és 
Szász K. búcsúbeszéde a koporsónál), XIX. 
(Beöthy Zsolt emlékbeszéde.)—;V. Akad. A Ima-
nach 1861—1879. (Munkálatai), 1885. — Remény. 
Szerk. Vachott, Sándorné. Pest, 1861. — Va-
sárnapi Újság 1865 a r c z k . 1869. a r c z k . , 1882. 
arczk. (Szász K.) — Toldy, M. Nemz. Iroda-
lom Története. Pest, 1865. 362. 1. és Összes 
Munkái VI. 192. 1. — Hon 1866. 223., 235— 
236. sz. — Családi Kor 1869. 48. sz. arczk., 
1878. 44. sz. arczk. — Vutkovich, M. í rók 
A l b u m a . — Magyarország és a Nagyvilág 1869. 
arczk., 1S80. arczk. 1882. 51. arczk., 52. sz. 
— Hazánk és a Külföld 1869. a r c z k . — Lanka, 
Múlt ró l a j e l e n n e k 117. 1. — Pesti Napló 1869. 
205. s z . , 1880. 117. Sz. , 1882. 344. s z . — Figyelő 
I—IX., XIII., XIV., XXI., XXVI. — Prot. Képes 
Naptár 1873. a r c z k . — Steinacker Gustav, U n g a -
rische Lyriker. Bpest, 1874. — Acta Reg. Scient. 
Univers. Ung.Budapestinensis.~L. B e s z é d e k 1875— 
1881. (Munkálatai.) — Szinnyei Repertóriuma 
Történelem I. II . — Magyarország 1879. 65. SZ. 
— Ország-Világ 1880. 259. sz. (Tanári jubil.) 
Georg Stier, zur E r i n n e r u n g a n Aug . G r e g u s s . 
(Ungarische Revue, 1883. 733.)' — Horváth 
Ignácz Könyvészete 1880—83., 1886., 1888—89. 
— 1882 : Fővárosi Lapok 287—290. SZ. Egyet-

46 
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értés 345. , 347. , 348. SZ. ( P o r z ó . ) Budapesti 
Hirlap 344. , 345. SZ. Nemzet 105. SZ. 1883. 24. , 
27. SZ. — M. Könyvészet 1886—87., 1890-91. — 
Dengi János, Greguss Ágost. Pozsony, 1886. 
(M. Helikon I. osztály IV. köt.) — Petrik Köny-
vészete és Bibliogr. — Bánóczi József, Emlék-
beszéd Greguss Ágost felett. Bp. 1889. (Em-
lékbeszédek V. 8.) — M. Szemle 1890. 17., 
18. sz. — Alföld 1893. 212. sz. (G. forradalmi 
versei.) — Beöthy Zsolt, M. Nemz. Irodalom 
Tört. Ismertetése I. és gyászjelentés, 

Greguss {Gregusch) György, ág. ev. 
lelkész, divéki Turóczmegyei származású 
volt; tanult Ivánkafalván, Pozsonyban és 
Kézsmárkon. hol 17z9. okt. 30. a tanulók 
jegyzőkönyvébe így írtabe magát: Georgius 
Gregus Divihino hungarus thurócziensis ; 
tanára Buchholz György pedig ugyan-
azon jegyzőkönyvbe ezt jegyzé fel róla: 
Diligens iste proborumque morum schola-
ris paedagogus D. Fischer et Szontagh 
collecta stipe cum Mudrony discessit 
Vitebergam praevia valedictione pub-
lica 4. Febr. 1736. A vittenbergai egye-
tem anyakönyvében márczius 26. írták 
be a nevét. Innét 1740-ben hazajővén, 
előbb Ozoróczon az Ottlik család udvari, 
utóbb, Andricius Izsák halála után, Sel-
mecz rendes tót papja lett, hol 1791-ben 
meghalt. — Munkája : Disputatio theolo-
gica de Juramento per Dei Genitricem et 
Sanctosreliquos minimé praestando, Prae-
side Christoph. Henrico Zeibichio. Witte-
bergae, 1739. (Alkalmat adott neki meg-
írására az, hogy III. Károly 1731-ben 
rendeletet adott ki a vallásügyben, mely-
nek IX. pontja kötelességül tette a pro-
testánsoknak,hogy római-katholikus minta 
szerint esküdjenek. Ennek igazolásául : 
Juratus Sodalis Jesuitarum cz., sokak 
véleménye szerint Malevics munkát írt, 
ennek czáfolatáúl egy: Juratus Christi 
Sodalis mást fogalmazott, mind a kettőt 
pedig G. vitairatához csatolva adta ki; 
utóbbinak szerzője Csernanszky János 
szulyói tanító volt; nevét értekezése vé-
gén levő mondatának kezdő betűi alá 
rejtette.) 

Catalogus Bibi. Franc. Com. Széchenyi T. 

432.1. Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 
239. 1. — M. Tudományos Értekező 1862. I . 
348. 1. 

Greguss Gyula ág. ev. gymnasiumi 
igazgató-tanár, a m. tudom, akadémia 
levelező s Kisfaludy-társaság belső tagja, 
G. Ágost testvéröcscse. szül. 1829. decz. 3. 
Eperjesen Sárosmegyében, hol atyja akkor 
lyceumi tanár volt, ki 1833-ban Pozsonyba 
kapván meghívást, atyját ő is oda követte 
s ott járta elemi iskoláit, midőn az 1838-
ban meghalt; ekkor anyjával Rozsnyóra 
özvegy nagyanyja házához költözött; itt 
járta az akkori donatus, grammatika, 
syntaxis és rhetorikai osztályokat, míg 
a logika s physíka osztályait Pozsony-
ban végezte. 1847 őszén Eperjesre ment 
jogásznak. Még rozsnyói diák korában, 
öt társával szövetkezve, az írói pályára 
készült; a köztük kiosztott szerep közül 
neki jutott Shakspere és Calderon, és 
ezért tanulta a spanyol nyelvet és mind-
járt utánna a portugallt is. 1848-ban 
csaknem befejezett jogi tanulmányait meg-
szakítva, júniusban Ragályi Ferdinánd 
rozsnyókerületi képviselővel mint gya-
kornok a pesti országggyűlésre sietett, de 
a haza közveszélye már néhány hét múlva 
legelső honvéd-tüzéreink sorában találta ; 
részes volt a győri táborozásban, a schwe-
chati csatában, a Simunich ellen folyta-
tott harczokban ; 1849-ben újonczok taní-
tására Debreczenbe. illetőleg Nagyváradra 
küldötték, s Windischgrätz Budapestre 
vonulása napján a magyar utócsapatok 
legvégén, ágyúit ökrökkel vontatva, távo-
zott a fővárosból. A szigorú tél és a ne-
héz út sanvarai megtörték, úgy hogy 
Debreczenben s Nagyváradon betegeske-
dett, tavasz felé pedig a bácskai sereg-
hez rendeltetvén, Nagy-Becskereken csak-
nem áldozata lett kétszeresen kitört bajá-
nak. Alig lábadozva, ismét síkra szállt, 
részt vett az egész délmagyarországi had-
járatban a temesvári csatáig (aug. 11.). 
mely után Mehádiáig verődvén, itt osz-
trák foglyul esett. Szökéssel menekülve, 
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mint elcsigázott földönfutó Szarvasra ért, 
hol bátyja, ki akkor ott tanár volt, némi 
támaszt nyújthatott neki. Az 50-es évek 
elején a bécsi polytechnikum növendéke 
lett. A politikai üldözésnek még itt sem 
volt vége, mert 1854. jan. elfogták ; pár 
hét múlva azonban visszanyerte szabad-
ságát és ismét a tudománynak élhetett. 
Látogatta az egyetemet is és hat év alatt 
annnyira kiképezte magát, hogy magá-
ban Bécsben azonnal tanszéket foglalha-
tott volna; de ő visszatért szerény ma-
gán nevelőnek Leiningen Károly özvegye 
házába. 1857-től kezdve tizenkét évig 
a pesti ág. ev. gymnasium tanára, hat 
éven át igazgatója is volt. Tanári műkö-
dését hivatalbeli társa Horváth Zsigmond, 
sirjánál mondott beszédében, röviden úgy 
jellemezte, hogy az ő tanárrá történt meg-
választása a gymnasium reorganizálása 
volt; és e nyilatkozatot igazolja az a 
ritka tünemény, hogy őt egyháza tag-
jai, kik hálájokat jegyzőkönyvileg is meg-
örökítették, és kortársai, tanítványai mind 
osztatlanul tisztelték, szerették. Baja, 
mely 1864-ben kezdett jelentkezni, 1867 
vége felé ismét erőt vett rajta s a hiába 
való fürdőzések után a gyógyíthatatlan 
kór, az atyjáéhoz hasonló bélfajulás 1869. 
szept. 5. megölte Pesten. A Kisfaludy-
társaságban 1870. febr. 5. bátyja Greguss 
Ágost tartott fölötte emlékbeszédet. — 
Első kísérletei, valamint későbbi kedv-
töltései költemények voltak, de ezeket 
ki nem adta ; szerkesztette azt az emlék-
iratot, melyet, országos nőképezde föl-
állítása iránt, 70C0 hölgy aláírásával, 
1869-ben Deák Ferencz nyújtott be a 
képviselőháznak. A Luziada V. énekét a 
Család Könyve (1856. Camoens életrajzá-
val) közölte, az Inez de Castro epizódja 
(III. ének 118—135 st.) pedig a Pesti 
Naplóban (1856) jelent meg; az első 
éneket Toldy F. adta ki az Uj M. Mú-
zeumban (1860.) ; írt még a Család Köny-
vébe- (1855. A villanydelejes távírókról. 
Az óriás hajó, A szivárvány. 1856. Az 

éjszaki fény. 1857. Ujabb közlemények 
a sarkvidékről, A villanyosság alkalma-
zása óraművekre), a Pesti Naplóba (1857. 
283. sz. Még egy szó a magyar Kosmos-
ról), az Országba (1863. 76. sz. Könyv-
ism.), a Budapesti Szemlébe (1865. Az 
újabb természettan iránya, 1868.) a M. 
Sajtóba (1865). Politikai Hetilapba (1865 
—1866), a pesti ág. ev. gymnasium Ér-
tesítőjébe (1867. A természettan tárgya-
lásáról), az Országos Tanáregylet Közlö-
nyébe (1867. Realismus és humanismus 
a középtanodákban, 1868. Félrepillantá-
sok a tanterv és tanárok ügyére), a Ter-
mészettudom. Közlönybe (1869. A me-
teorológia haladása, Geologiai kert, Apró 
időközök mérése. A meleg mint munkás, 
A közlékenységről, 1873. Észrevételek a 
természettani műszótár ügyében, hátra-
hagyott irataiból), a Vasárnapi Újságba 
(1869. Egy csésze kávé, 1870. A hő és 
nehézkedés), a Természetbe (1860. Geolo-

j giai kert. 1870. A vesztett nyomok, A tűz-
hányók), a M. tudom. Akadémia Érte-
sítőjébe (1870. Hő és nehézkedésről, ki-
vonat. 1866. Az állandó nyomás az ál-
landó térfogat melletti hőfoghatóságok 
különbségéről), a Mathem. és Term. Köz-
leményekbe (IV. 1865—66. A Dunavíz 
hőmérséke). A Kisfaludy-társaságban 1868. 
ápr. 29. foglalta el székét: Határkérdé-
sek a szép- és a természettudományok 
között (Kisf.-társ. Évlapjai Uj F. IV.). Az 
Egyetemes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Munkái 1. Közönséges ter-
mészettan középtanodák alsó osztályai 
számára. A m. tud. akadémia által a 
hölgyek díjával jutalmazott pályamunka. 
Pest, 1861. (Tudományok Csarnoka I.) 
— 2. A nemes fészek. Turgeneff után 
ford. G. U. ott, 1862. — 3. Termé-
szettani földrajz. A mívelt rendek szük-
ségeihez alkalmazva. A m. tudom, aka-
démia által a magyar hölgyek díjával 
jutalmazott pályamunka. U. ott, 1864. (9 
kőny. szín. földabroszszal. Tudományok 
Csarnoka IV. Ism. Vasárnapi Újság. 22. sz.) 

46* 
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— 4. Természettan Középtanodák alsóbb 
oszt. számára, 179 ábrával. U. ott. 1867. 
(2. átvizsgált kiadás U. ott, 1869. 3. k. 
Bpest, 1873., 4. k., átvizsgálta Berecz Antal, 
1875., 5. k., 1876., 6. k., 1877., 7. k. 1884. 
átdolg. Berecz A., 8. k. 1891.. telj. átdolg. 
Berecz A. U. ott.) — 5. Camoens Lu-
ziáddja. Ford. és jegyzetekkel ellátta. 
Pest, 1865. (Kiadta a Kisfaludy-társaság. 
2. kiadás. Bpest, 1874.) — 6. A Duna 
vizének hőmérséke 1866-ban. Pest, 1867. 
(Mathem. és term. tud. Közlemények V. 
4. sz.) — 7. Természeti képek. U. ott, 
1869. (a «Corvina» könyvkiadó társulat 
kiadása.) — 8. Hő és nehézkedés. U. 
ott, 1870. (Értekezések a term. tud. köré-
bó'l II. 5.) — 9. Az állhatatos fejedelem. 
színmű 3 felv. Irta Don Pedro Calde-
ron de la Barca, ford. Győry Vilmos- ! 
sal. Kiadta a Kisfaludy-társaság. U. ott, 
1870. (Spanyol Színműtár I.) — 10. Gre-
guss Gyula összegyűjtött értekezései. 
Emlékbeszéddel Greguss Ágosttól és elő-
szóval Szily Kálmántól. Bpest, 1876. (Pho-
togr. arczképével és aláírásával. Termé-
szettudományi Könyvkiadó Vállalat XI.) ' 
— Szerkesztette 1867-től a m. tudom, 
akadémia természettudományi szakosztá-
lyának értekezéseit. — Physikai műszó-
tárt nyújtott be a m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók egri (1868) gyűlésének. 

Egyetemes M. Encyclopaedia I X . 42. 1. — Kis-
faludy-Társaság Évlapjai. U j F o l y a m . I I I . 34. , 
I V . 524. V . 70., 79. 1. — Országos Tanár-Egylet 
Közlönye IV. 213. 1. (Mauritz Rezső. Nekr.) — 
1869 : Budapesti Közlöny 204. s z . ( N e k r . ) Hon 207. 
SZ. Vasárnapi Újság 40. SZ. a r c z k . Magyarország 
és a Nagyvilág 38. SZ. a r c z k . Hazánk és a Kül-
föld 40. SZ. a r c z k . Pesti Napló 205. Sz. M. 
tudom. Akadémia Értesítője I I I . 171., 208. I V . 
82. 1. — Greguss Ágost, G r e g u s s Gyu lá ró l 
Emlékezés. Pest, 1870. — Szinnyei Repertó-
riuma Történelem II., Természettud. (III.) 
és Könyvészete. — 31. Könyvészet 1876—77., 
1887., 1891. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— Horváth Ignácz Könyvészete 1884., 1887. — 
Doleschall, E. A., Das erste Jahrhundert 
aus dem Leben einer hauptstädtischen Ge-
meinde. Bpest, 1887. 128., 132., 174.1. — Beöthy 
Zsolt, Magyar Nemzeti Irodalom Történeti 
Ismertetése II, és gyászjelentés. 

Greguss Mihály, ág. ev. lelkész volt 
Pestmegyében. 1795-től Pozsonymegyében 
(Pusztafödémesen) és végül ismét Pest-
megyében (Tápió-Szent-Mártonban). — 
Társalgó s verselő elmésségénéi fogva 
kedveltje a művelt köröknek. — Munkái: 
1. Örömalagya. melyet felső-kubinyi s 
bertalanfalusi Kubinvi Lajos úrnak neve 
napjára aug. 25. 1796. eszt. készített. 
Pest. — 2. Halotti versei. . . Kubinyi 
Lajos úr felett. U. ott, 1802. 

Greguss Ágost, Greguss Gyuláról. . . emlé-
kezés. Pest, 1870. 6. 1. — Petrik Bibliogr. 

Greguss Mihály, ág. ev. főiskolai ta-
nár, előbbinek és Csemez Anna fia, szül. 
1793. júl. 1. Pusztafödémesen (Pozsony-
megye); tanulmányait 1803—13-ig a 
pozsonyi lyceumban kezdte s 1814-16-
ban Tübingában (két évig) és Göttingában 
(fél évig) folytatta. (1813 tavaszán készült 
külföldre menni, szándéka azonban a 
háború miatt nem teljesülhetvén, egy 
évig Pozsonyban maradt mint nevelő 
Parniczky Mihály kir. tanácsos házánál). 
1817-ben az eperjesi kollégiumban a ma-
thematika, physika. történelem és bölcse-
let tanára; itt némely orthodoxok igazság 
utáni törekvése miatt üldözték s atheis-
mussal is vádolták ; munkálkodása mégis 
oly sikeres volt, hogy hallgatóinak száma, 
mely kezdetben alig volt több 40-nél, 
megnégyszereződött. 1833-ban a bölcselet 
és történelem tanárának Pozsonyba hiva-
tott; ekkor egészen a magyar irodalom-
hoz fordult s a német nyelvet csakis a 
magyar nemzetiség ügyében használta. 
Már székfoglaló beszédének tárgyáúl a 
pozsonyi iskola magyarosítását vevé ; ő 
volt az első ág. ev. tanár, ki a bölcseleti 
tudományokat magyarúl kezdte előadni. 
Pozsonyi működését megkeserítették egy 
még 1831-ben támadt halálos betegsége 
és mindenféle ellene irányzott ármányok, 
legtöbb kellemetlenséget azonban a ma-
gyar történelemnek szabad szellemben 
való előadása szerzett neki s egy a ly-
ceumbeli «magyar társaság» örömünnepén 
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(ő volt ezen társaság elnöke) elszavalt 
ballada Zrinyi Péterről. Ez utóbbi ese-
mény következtében az ág. ev. iskolákban 
létező magyar társaságok eltöröltettek, 
változó névvel azonban (mint magyar 
nyelvegyletek) mégis fentartották mago-
kat. A kormány 1836-ban sürgeté elmoz-
díttatását; de ez a csapás a nádornak 
politikai eszélyéből és Stromszky super-
intendens iránt való kedvezésből (ki Gre-
gussnak legmeghittebb barátai közé tar-
tozott) elháríttatott gondterhes fejéről. G. 
nyugodtan foglalkozott bölcseleti mun-
káinak átdolgozásával, hogy azokat kézi 
könyvekül kiadhassa, midőn betegsége, hét 
esztendei kínzás után 1838. szept. 27. 
határt vetett életének. — A hazai s kül-
földi lapokba írt czikkeket, így a hallei 
Alig. Literatur Zeitungba az újabb magyar 
életről és irodalomról; a pesti Irisbe 
(1826—27) polemikus német czikkeket 
és költeményeket; a Felső Magyarországi 
Minervába 1829-ben: Lehetséges-e egyet-
len egy legfelsőbb princípium a tudomá-
nyokban (kézirata a m. n. múzeumban), 
Charáda, Plató mondása, Van-e egyes 
vagy individuális ész, Számvetésbeli kü-
lönbség. — Munkái: 1. Durch welche 
Mittel kann die Wirksamkeit des Kan-
zelredners zweckmässig erhöht werden. 
Pest, 1821. (Koszorúzott pályamunka). 

— 2. Compendium aestheticae, usui 
auditorum suorum edidit. Cassoviae, 1826. 
(1817-ben íratott, kézirata a m. n. mú-
zeumban). — 3. Greguss Mihály válo-
gatott kisebb munkái. Szarvas, 1852. 
(A szerző arczképével és önéletrajzával). 
— Kéziratai közöl, mathematikai, physikai, 
embertani, nevelési s történelmi tanira-
tokon és nagyszámú értekezésen kívül, 
jelesebbek: logika 1833. (14 ív), már 
hetedízben kidolgozott metaphysika 1834. 
(16 ív), gyakorlati bölcselet 1835. (30 ív), 
bölcseleti encyclopaedia 1835. (5 ív), 
bölcseleti történelem 1836. (10 ív), a 
politikai tudományok encyclopaediája 
1836. (15 ív); az első három latin nyel-

ven (magyarban elveszett), az utóbbiak 
magyarúl vannak meg. Ezenkívül számos 
költeményt hagyott hátra magyar, latin 
és német nyelven. — Levele Horváth 
Istvánhoz 1834. aug. 26. (magyar, a m. 
n. múzeumban). 

Oesterr. National-Encyclopädie. W i e n , 1835. 
117. 1. — Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835. 
I . 134. — Hírnök 1838. 79. SZ. — Ujahbkori 
Ismeretek Tára I V . 665 . — Toldy, M . í r o d . 
Története. Pest, 1865. 255. — Protestáns Képes 
Kaptár 1867. 32—35. 1. (105 latin distichonban 
megirt önéletrajza után). — Figyelő XII. 1882. 
•-3. — Petrik B i b l i o g r . 

Greincz Simon János, pozsonyi szár-
mazású ; 1662. szept. 6-tól a vittenbergai 
egyetemen tanult. — Munkája: Disser-
tatio de conditione sine qua non. Vitte-
bergae, 1663. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungaroruml62.1. 

Greiner Lajos, erdőtanácsos, szül. 
1796-ban Németországban; mint erdészeti 
igazgató 1828-ban lépett a Coburgok szol-
gálatába Jolsván Gömörmegyében és ez 
állásában maradt 1874-ig. midőn nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1882. okt. 28 
Jolsván 85 éves korában. Szász-Coburg-
góthai herczegi erdőtanácsos volt és a 
h<r. Szász-Erneszt házirend lovagja. — 
Az erdőrendezéshez és becsléshez sok 
adatot gyűjtött, szaklapokba írt s magas-
sági méréseket eszközölt, melyek alapján 
ő derítette ki, hogy a Gerlachfalvi csúcs 
magasabb a Lomniczinál. Czikkei a M. 
Gazdában (1844. A futóhomok megköté-
séről, 1845. Biztosítva vannak-e erdeink 
a mostani törvények által visszaélések 
és pusztítások ellen ? Különnyomatban 
is, 1848. Ürbéri fajzás), a Gazdasági La-
pokban (1852. A közös erdőhasználat, 
különösen a faizás, erdei legelő s gyü-
mölcsszedés megváltása ügyében. 1855. 
Nézetek az erdei viszonyok szabályozása 
felől, 1856. Az erdei úrbéri szolgálatok 
megváltása ügyében), a bécsi Land- und 
Forstwirtschaftliche Zeitungban (1852. 
Über Höhenbemessungen der Karpathen), 
a Mittheilungen d. ung. Forstvereines cz. 
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folyóiratban (1856. Mittbeilungen der Er-
fahrungen über die bewährtesten Ver-
jüngungsarten der Bestände im Hoch-
gebirge, namentlich in den Karpathen, 
Mittheilungen über das Vorkommen und 
Gedeihen der Lärche in den höheren 
Karpathen, welche Stelle ihr in dem 
dort. Forsthaushalte einzuräumen wäre 
u. welche Hindernisse ihrer grössern 
Verbreitung entgegen stehen), az Erdé-
szeti és Gazdászati Lapokban és a Gömör-
Kishont leirásában (1867. Gömörmegye 
erdőszeti viszonyai). — Munkái : 1. Bei-
träge zur Kenntniss und Verbesserung 
des ungarischen Forstwesens und des 
Forstwesensim Allgemeinen. Pesth, 1839— 
43. Két kötet (a II. kötetnek csak 1. 
füzete jelent meg.) — 2. Wodurch könnte 
dem sehr fühlbaren Holsmangel und 
der Waldverwüstung in unserer Gegend, 
Zipsen, am zweckmässigsten abgeholfen 
werden? Eine vom Zipser Landwirtschafts-
vereine gekrönte Preisschrift. U. ott. 1845. 
(1 lith. táblával.) — 3. Forst-Statistik 
des waldreichen Gömörer-Gomitates in 
Ungarn. Verfasst u. zur Wiener Weltaus-
stellung im J. 1873 geordnet. U. ott, 
1873. — 4. Grundsüge zu den Forst-
taxations-Verfahren. . U. ott. 1873. 

Akadémiai Értesítő 1843. 2. SZ. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Greissing Bálint, bölcseleti doktor és 
ág. ev. lelkész, G. Kristóf városi tanácsos 
fia. szül. 1653-ban Brassóban patriciusi 
nemes családból; 1668-tól az ottani gym-
nasiumban tanult és 1679. ápr. 12, a 
vittenbergai egyetemre iratkozott be, hol 
a bölcseleti karnál segédtanár és egy 
ideig a stettini gymnasium tanára volt. 
Midőn hazájába visszatért, 1684. júl. 17. 
a brassói gymnasium rektora lett. 1694. 
nov. 11. Rozsnyón a Bárczaságban lel-
készszé választották. Meghalt 1701. szept. 
17. szélütés következtében Brassóban. — 
Munkái: 1. Sal Mcupavo^c, quem e Matth. 
V. Comm. 13. Exercitatione philosophica 
erutum declaratumque. Resp. Mathia 

Götzke.. . d. 24. Febr. 1677. Witebergae. 
— 2. Disquisitio Philosophiae Naturalis, 
de Partu septimestri. Resp. Mich. Güt-
schio . . . U. ott, 1677. — 3. AocuSsm; 
positionum Physicarum . . . Auctore Resp. 
M. Theodorus Thomas von Pestervitz. 
U. ott, 1677. — 4. Exercitatio Academica 
Prior, de Atheismo, oppositia inprimis 
Renato de Cartes et Matthiae Knutzen. 
Resp. Georg. Tutio. . . d. 24. Nov. U. ott, 
1677. — 5. Exercitatio Academica Poste-
rior, de Atheismo. . . Resp. Georg. Tutio. . . 
d. 18. Dec. 1677. U. ott. — 6. Dissertatio 
de theologica Naturali, Auctore Resp. M. 
Christiano Fridr. Braun. U. ott, 1678. — 
7. Disputatio Theologica de aeterna verbi 
Dei duratione, ut de vera justitia, juxta 
Matth. V. comm. 18—20. Praeside Joh. 
Deutschmann. U. ott, 1678. — 8. hnmo-
latio Liberorum Molocho facta, juxta Levit. 

i XX. comm. 2. Exercitatione Philologica. . . 
Resp. Joh. Michaelis. . . U. ott, 1678. — 
9. Sylloge Controversiorum selectarum 
ex Philosophia rationali, Prima. Resp. 
Michaeli Euser , . . . U. ott. 1679. — 10. 
Sylloge Controversiarum selectarum Al-
tera. Resp. Joh. Georg. Hornigio. . U. 
ott. 1679. — 11. Dispidationes exegetico-
polemicae in Compendium LL, theologio-
rum LeonhardiHutteri. . . Coronae,1687— 
89. (Hat disputatioTrauschnálrészletezve). 
— 12. Paradoxa Logica quadraginta, 
Resp. Georgio Waad. . U. ott, 1692. — 
13. Donatus Latino-Germanicus. . . U. 
ott, 1693. (Ezen könyv, mely az iskolák-
ban általánosan használtatott tankönyvül, 
minden szász iskolába felvétetett, ezért 
számos kiadást ért; 5. kiadása 1730-ban 
jelent meg Brassóban. Bővebb ismerteté-
sét Teutsch D. G. írta meg a segesvári 
gymnasium 1853. Programmjában.) — 
14. Parnassus Coronensis exultans, seu 
Gaudia Publica. . . U. ott, 1694. — 15. 
Dissertatio Gymnica De Philosophia ac 
Philosophorum celebrioribus Sectis in 
genere. U. ott, 1694. — Alkalmi verseit 
felsorolja Gross (Kronstädter Drucke.) 
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'Kézirati munkái: Compendium metaphy-
sicum 1694., 'Compendium Grammaticae 
Ebreae. 

Czvittinger, Specimen 164. — Bod, M. Athe-
nas 350. — Wesiprémi, Succincta Med. Biogr. 
I I I . 139. — H o r á n y i , M e m o r i a I I , 46. — Katona, 
História Critica XXXVI. 728. — Seivert, Nach-
r i c h t e n 123., 125. — Budapesti Szemle I V . 1858. 
232. 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 . 
30. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Alig. Deutsche 
Biographie I X . 635. — Szabó Károly, R é g i M . 
Könyvtár II. 481. — Gross, Kronstädter 
Drucke 19—22., 119., 121. és 122. 1. 

Greissing János, gymnasiumi tanár, 
brassói származású ; Vittenbergában ta-
nult ; haza jővén 1679-től 1685-ben tör-
tént haláláig a brassói gymnasium lectora 
volt. — Munkája: Disputatio de vita 
universi corporis naturalis. Praes. Sim. 
Frid. Frenzel. Wittebergae, 1688. 

Seivert, N a c h r i c h t e n 123. — Trausch, Schr i f t -
steller-Lexikon II. 28. 

Greissing József, orvosdoktor, csász. 
tanácsos és a Bárczaság főorvosa, szül. 
1798. aug. 1. Brassóban, hol a gymna-
siumot végezte; azután a bécsi egyetemre 
ment és 1823. jan, 20. ugyanott orvos-
doktorrá lett; azután mint gyakorlóorvos 
szülővárosában telepedett le. 1832. máj. 
2. brassói kerületi főorvos lett. Az 1831. 
kolera alkalmával a kórházak körül ta-
núsított hasznos szolgálataiért az érdem-
érmet kapta s 1858. decz. 23. császári 
tanácsossá neveztetett ki. 1866-ban a 
kolerajárvány kitörésekor ismét tevékeny-
séget fejtett ki az egészségi rendszabályok 
életbeléptetésénél; ezért 1867. jún. 12. a 
Ferencz-József rendet kapta. 1877-ben fő-
orvosi hivataláról lemondott. 50 éves 
orvosi jubilaeuma alkalmával a bécsi 
orvosi collégiumtól latin (Tabula gratula-
toria) üdvözlő iratot nyert. Meghalt 1890. 
jan. 7.— Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica sistens Vaccinae históriám. D. 11. 
Jan. 1823. Vindobonae. — 2. Zaizoner 
Erinnerungsblätter. Kronstadt, 1842— 
44. Két füzet. (A 2. füzet ruménul. Baritz 
és Marusán ford, U. ott, 1844.) — 3. 
Analyse der Ferdinands- und Franzens-

Quelle in Zaizon. U. ott. (1843. Miller 
József és Schnell Péter gyógyszerészekkel 
együtt.) — 4. Was ist Jod und welches 
sind seine Heilwirkungen ? U. ott. (1868. 
Zaizon-fürdő rajzaival). — 5. Welches 
sind die Heilwirkungen des Eisens ? 
U. ott, 1868. (Ugyanez a Kronstädter 
Zeitungban is 1868. 189—194. sz.) — 6. 
Illustrationen der Heilwirkung der Mine-
ral-Quellen von Zaizon. U. ott, (1875.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 28. — 
Gusbeth, Zur G-eschichte der Sanitäts-Ver-
hältnisse in Kronstadt 78. 1. 
Greissing Károly, orvosdoktor, G. 

Károly gymnasiumi tanár fia, szül. 1828. 
júl. 11. Brassóban, hol a gymnasiumot 
is végezte ; azután a bécsi egyetem hall-
gatója volt, hol 1885. orvos-sebészdoktor 
és szemészmester lett, mire az ottani 
városi kórházban gyakoilatot szerzett és 
a zoologiai-botanikai társaság tagjává vá-
lasztatott. Hazájába visszatérvén 1855. 
okt. 24. szülővárosában gyakorlóorvos és 
a polgári kórház orvosa lett. Zaizoni 
fürdőorvos volt 18ö6-tól 1860-ig, 1863., 
1867-69., 1873. és 1875-ben. Meghalt 
1877. márcz. 7. typhusban. — Munkája: 
Die Mineralquelle zu Zaizon in Sieben-
bürgen, sowie die berühmten Kurorte 
Siebenbürgens Borszék, Árapatak und 
Baassen. Naturhistorisch und medizinisch 
dargestellt. Wien, 1855. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 26. — 
Gusbeth, Zur Geschichte der Sanitäts-Ver-
hältnisse in Kronstadt 78. 1. 

Greissing Kristóf, ág. ev. lelkész, szül. 
1778. márcz. 14. Brassóban; ugyanott 
tanult 1798-ig ; azután Lipcsében és 1798. 
nyári félévtől Jenában. 1800-ban segéd, 
1803. collega, 1810. lector, 1812. városi 
prédikátor; még azon évben lelkésznek 
választották Sárkányban, 1815. Veres-
marton (Rothbach), 1816. Höltövényben 
(Heldsdorf), 1828. Feketehalomban (Zei-
den) és végre 1835-ben Brassóban. 1833. 
júl. 22-től 1849. júl 2. a hárczasági káp-
talan dékánja volt. Meghalt 1860. febr. 8. 
Brassóban. — Munkái: 1. Oratio de 
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ingenio et spiritu, quo agatur necesse est 
futurus juventutis doctor, et nunc in olim 
officiis sibi incumbentibus satisfacturus. 
Professionem pbilosophiae.. .ingymnasio 
Coronensiauspicatutus d.24. octobr. 1809, 
reciiavit.. .Pesthini,1823.— 2.Abschieds-
Predigt über Ebr. 13, 14, gehalten in 
dem k. fr. Dorfe Heldsdorf den 30. Nov. 
1828. U. ott, (1829.) — 3. Antritts-Predigt 
über Lucä 12., V. 42—44, gehalten in 
dem k. fr. Markte Zeiden den 7. Dez. 
1828. U. ott. (1829.) — 4• Antrittspredigt 
über 1 Corinther 1, 17 und 18. gehalten 
in seiner Vaterstadt Kronstadt am Sonn-
tage Septuagesimä 1835. Kronstadt. — 
5. Schulreden, gehalten den 8. und 10. 
Febr. 1836 in dem grossen Hörsaale des 
beinah von Grund aus neu erbauten Gym-
nasiums zu Kronstadt, als an den Tagen 
der öffentlichen Einweihung dieses Gym-
nasial-Gebäudes, womit zugleich eine 
allgemeine Schulprüfung verbunden war, 
welche den 8. 9. und 10. Febr. statt-
gefunden. U. ott, 1836. — 6. Trauer-
rede bei der Todesfeier weil. Sr. k. k. 
apost. Majestät Franz I., vorgetragen in 
der Cathedral-Kirche zu Kronstadt den 
15. April 1835. U. ott. (1836.) — 7 .Heilige 
Rede in der Kathedral-Kirche zu Kron-
stadt, am Tage der Einweihung der da-
selbst neu aufgebauten grossen Orgel, 
gehalten den 17. April 1839. U. ott. — 
8. Zur Glockenweihe. Rede, Gehalten den 
14. Okt. 1841 in der Cathedral-Kirche zu 
Kronstadt. 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 . 27. 1. — 
Gross, Kronstädter Drucke 59—62. — Petrik 
Bibliogr. — Hlokos, Magyarországi tanulók 
a jena i egyetemen 86. 1. 

Greissing Pál, ág. ev. lelkész, G. Kris-
tóf brassói Senator (meghalt 1655. nov. 
25. Nagyszebenben) fia; tanult az ottani 
gymnasiumban 1650-től; azután a strass-
burgi egyetemre ment; 1659-ben gym-
nasiumi tanár lett Brassóban és ugyan-
azon évben ott prédikátornak is megvá-
lasztották ; innét 1667. febr. Szász-Her-

mányba (Honigberg) hívták meg lelkésznek, 
hol 1687. jún. 25. meghalt. — Munkája : 
Bisputatio solennis de «öxoyeipia Praes. 
Jacobo Schallero. . . in solenni congressu 
Eruditorum examini exponit. Argentorati,. 
(1655.) 

Trausch. S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 29. 

Greksa Kázmér, bölcseleti doktor, 
zircz-czisterczi rendű áldozópap, szül. 
1864. decz. 23. Pécsett; 1880. aug. 27. 
lépett a rendbe s 1888. aug. 5. pappá 
szenteltetett; 1886—88-ig főgymnasiumi 
tanár volt Egerben, 1888—89. egyetemi 
hallgató Budapesten, 1889—92. gymna-
siumi tanár Pécsett, 1892-től Egerben. 
1891-ben bölcselet-doktori oklevelet nyert. 
— Költeményeket írt az Egerbe (1888—89); 
czikkei a M. Ifjúság Rózsafüzérében (II. 
és költ.) az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyekben (1891. Homérosz némely hason-
latának vándorlása, Verner Adolf, Kis-
faludy Sándor levélregénye ismertetése), 
az Egri Újságban (1894. Alkotmányunk 
újjászületése). — Munkái: 1. A Zrinyi-
ász és viszonya Tasso-, Vergilius-, Ho-
meros- és Istvánffyhoz. Székesfehérvár, 
1890. (Doktori értekezés. Különnyomata 
székesfejérvári főgymnasium Értesítőjé-
ből és Eger, 1892.) — 2. XIII. Leo pápa 
költeményei. Az ifjúság számára magyarra 
ford. és bevezetéssel ellátta. Eger, 1894. 

Zirczi... ciszterczi rend Névtára 1890. 41. 1. 
— Hl, Könyvészet 1892. 

Grell András, iskola-igazgató, seges-
vári származású volt. 1655-ben Brassó-
ban tanult, 1658. júl. a vittenbergai egye-
tem hallgatója lett és 1663-ban a seges-
vári gymnasium rectoravolt. — Munkája: 
Methodica Agustanae Confessionis repe-
titio: De Confessione, praes. Joli. Deutsch-
mann. Witebergae, 1659. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 34. 

Grell Gáspár, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1718.jan. 6. Kremsben, Ausztriá-
ban ; 15 éves korában lépett a rendbe ; 
a három próbaév bevégzése után, mint 
hitszónokot Magyarországba küldték, hol 
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24 évig több helyt, nevezetesen az utolsó 
16 év alatt Sopronban működött. A rend 
föloszlatása után Bécsben 1790. ápr. 22. 
meghalt. — Munkái: 1. Lob-Recle. .. über 
Heil. Vinzenz Ferrerio. Oedenburg, 1760. 
— 2. Trauer und Lob-Rede über den 
tödtlichen Hintritt Caroli königl. Prinzen, 
gehalten in Oedenburg d. 3. März 1761. 
U. ott. — 3. Trauer und Lobrede über 
den tödtlichen Hintritt Georg Freyherrn 
v. Kalchreutt k. k. Generalen der Caval-
lerie 1763. in Oedenburg gehalten. U. ott. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 432. 
Stoeger, S c r i p t o r e s I I . 106. 

Grell Gergely, egri egyházm. pap, szül. 
1813. ápr. 21.; a theologiát a bécsi Paz-
maneumban végezte s 1836-ban áldozó-
pappá szenteltetett. 1837—43-ig mint ud-
vari pap nyert alkalmazást az érseki 
irodában ; ekkor Mező-Tárkányba nevez-
ték lelkipásztornak, hol mint kerületi es-
peres 1875. szept. 13. meghalt. — Mint 
társfordító részt vett a pesti kispapok 
Munkálataiban (II. évf. 1835.) ily cz. 
munka fordításában: Aranyszájú szent 
János intése az elfajult Theodorhoz. 

Koncz A kos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 94. 1. 

Grelnertius Timót, lyceumi tanár és 
igazgató Korponán ; 1657-ben a vitten-
bergai egyetemen tanult. — Munkája: 
Disputatio Physica de antipathia inter 
ovem, lupum & hominem. Quam divino 
favente numine in Lyceo Corponensi, 
publico placidoque philosophantium col-
loquio sistit Praeses. . . Respondente Ni-
colao Rotaride. . . 1661. (Trencsin). 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 153. 
1. (Grettnertius névvel.) — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár II . 269. 1. 
Gremsperger István, apát-plébános, 

szül. 1835. szept. 7. Bián Pestmegyében; 
iskoláit Székesfejérvárt jár ta; azután az 
ottani papnövendékek közé lépett; 1861. 
aug. 21. misés pappá szenteltetett föl és 
szept. 1-től okt. 27-ig káplán volt Per-
kátán, 1866. júl. 25-ig Zsámbékon, 1873. 
okt. 3-ig Székesfejérvárt segédlelkész és 

administrátor (1869. jún. 1-től szentszéki 
jegyző és 1868. szept. 5-től a növendék-
papok spirituálisa); 1873. okt. 3-tól theo-
logiai tanár a papnevelőben; 1876. aug. 
28. óta székesfejérvári plébános és szent-
széki ülnök. — Munkája: Egyházi be-
széd, melyet 1878. aug. 25. szent István 
király ünnepén Bécsben a t. kapuczinus 
atyák templomában mondott. Bécs, 1878. 

Pauer, História Eccles. Albaregalensis 407. 
— Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k 80. 1. 

Grenitz Simon János, pozsonyi szár-
mazású s 1662. szept. 16-tól a vitten-
bergai egyetemen tanult. — Munkái : 1. 
Dissertatio de conditione sine qua non. 
Vitebergae, 1663. — 2. In nomine Jesu! 
Methodica Formuláé Concordiae vei Epi-
tomes controversiarum Repetitio.. .U. ott, 
1667. (Disput. IV. Deutscbmann János 
értekezései közt 41—52. 1.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 162. 
1. (Neve Greincznek írva). 

Grenndszky Sámuel, magyar nemes. 
— Kézirati munkája : Epitome Rerum ab 
A. 1526 — 1663. in Hung. et Transsylv. 
gestarum. A. 1666. (ívrét egy kötet az 
esztergomi főegyházi könyvtárban. Kivo-
nat Bethlen Farkas Históriájából). 

Horányi, Memoria II . 47. 1. (Neve Grend-
zeynek és Grendynek írva). — M. Könyv-
Szemle 1882. 331 . 1. 

Greschner Elek Innoczenz, kegyes 
tanítórendi tanár és igazgató, szül. 1780. 
jún. 4. Német-Prónán Nyitramegyében ; 
1797. szept. 25. lépett a rendbe Privigyén 
és 1805. aug. 29. áldozópappá szentelte-
tett föl; gymnasiumi tanár volt: 1799— 
1801. Tatán, 1802-3 . Kőszegen; 1804— 
05. Szegeden tanulta a bölcseletet; ismét 
gymnasiumi tanár 1806. Pesten; 1807— 
10. Kalocsán theologiát tanult; gymna-
siumi tanár 1811—13. Nyitrán, 1814—19 
Selmeczbányán. 1820. Kolozsvárt a pap-
nevelőben felügyelő s hitszónok ; 1821. 
Beszterczén (Erdélyben) vice rector és 
német hitszónok, 1822—23. Kolozsvárt 
gymnasiumi tanár, 1824—26. Beszterczén 
rector, lelkész és igazgató; 1827 — 29. Pri-
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vigyen a noviciusok másod-mestere s 
vice-rector. 1830—32. Maramaros-Szige-
ten rector, gymnasiumi igazgató, 1833— 
34. Kis-Szebenben (Sárosm.) vice-rector 
és lelki atya, hol 1834. aug. 27. meghalt. 
Kiválóan megnyerő s művelt társalgásá-
ért az előkelők köreiben is nagyra be-
csülték. Történelmi jártasságánál fogva 
Fessler Ignácz Oroszországból történeti 
adatok érdekében levelezett vele. — Mun-
kái: 1. Victiniam incruentam primum li-
tanti Josepho Basilio Salamon e scholispiis 
. . .in Septembri 1804. Hely n.— 2. Ono-
masim celebranti Aloysio Scheftsik e 
scholis piis, physices professori d. d. d. 
nomine scholae anno 1805. Szegedini. — 
3. Ode magn. ac sp. d. Georgio Tokody 
superiori per district. M. Varadiens. regio 
directori oblata, dum lyceum Szegediense 
inviseret 1805. U. ott. — 4. Admod. 
rev. patri Marco Domdnyi et P. praep. 
prov.. dum collegium Szegediense invise-
ret oblatum 1805. U. ott. — 5. Munus 
praesidiis provinciáé ordinis scholar. pia-
rum capessenti admod. rev. ac clar. patri. 
Ignatio Egervari gratulatur. Pestini, 1805. 
— 6. Ode ill. rev. d. Josepho Yilt, epis-
copo Jaurinensi. dum eundem capesseret 
oblata a collegio Tatensi S. P. 1806. — 
7. Ode honoribus dni Ladislai e com. 
Kolonitz de Kollegrad, dum post gravio-
rem morbum, recuperata pristina vale-
tudine, Coloczam ad suos sospes remea-
ret. Colocae, (1807.) — 8. Gesang Ihro kö-
nigl. HoheitAntonia Ludovica Erz-Herzogin 
vonOesterreich bev höchstderoglücklichen 
Ankunft nach Kalocsa. 1807. — 9. Ode 
adm. rev. ac clar. patri Ignatii Egervary, 
ord. S. Piar. praep. provinciali onomasim 
celebranti oblata 1807. U. ott. — 10. 
Anrede an Se. Majestät Franz den Ersten 
Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn, 
bey höchst deroselben Ankunft nach Ka-
lotsa. 1807. — 11. Ode excell. ac ill. 
dno Francisco e com. Széchényi, occasione 
qua aurei velleris eques creatus. U. ott, 
1808. — 12. An die Manen weil. Ihro 

Fürstlichen Durchlaucht Pauline von 
Schwarzenberg, gebohrnen Herzogin von 
Arenberg. . . 1810. Ofen. — 13. Abschied 
von meiner Flöte, nach einer heftigen 
Brustkrankheit 1810 in Kalotsa. — 14. 
Honoribus ill. ac rev. dni Josephi Kluch, 
episcopi Nitriensis onomasim celebrantis 
1811. Tyrnaviae. — 15. Carmen honori-
bus rev. dni Adalberti Tarkó, metrop. 
ecclesiae Strigoniensis canonici. . . occa-
sione anni jubilaei sacerdotii quinqua-
gesimi, dum sacrorum solennia festo ritu 
ageret in Nagy-Emeöke. 1811. U. ott. — 
16. A tek. nemes Hontvármegye méltó-
ságos tagjainak tiszteletökre ajánlja 1811. 
U. ott. — 17. Ode an dem Grabe Weiland 
Ihro Excell. Johanne Gräfin von Szapáry. 
1812. Neutra. — 18. Ode honoribus ill. 
dni Francisci Xav. Drevenyák Camer-
grafii, occasione solennis inaugurationis 
in munere supremi Camergrafii oblata 
per S. Pias. Schemnicii 1816. — 19. Ode 
ad concordiam honor. adm. rev. et exim. 
Patris Martino Bolla S. Piarum praep. 
provinciális, occasione visitationis cano-
nicae oblata a collegio Schemniciensi S. 
P. 1819. — 20. Ode ill. dno Joanne 
Nepom. L. B. de Réva Camergrafio occa-
sione solennis inaugurationis in munere 
supremi Camergrafii oblata a S. Piis 
Schemnicii 1819. — 21. Zur hohen Ge-
burtsfeier Sr. Excellens des . . Grafen 
von Bánffy. Clausenburg, 1819. — 22. 
Dankgefühl der Hochwohlgeb. Frau Ro-
salia verw. Gräfin von Vass, geb. Gräfin 
von Bethlen. 1820. — 23. Die Feier des 
hohen Namens-Festes s. Exc. des H. Georg 
Grafen von Bánffy. U. ott. 1820. — 24. 
Idyllion sub nomine Daphnis. ill. ac rev. 
dno Ignatio L. B. Szepesi de Négyes, 
episcopo Transilvaniensi, dum AgriaClau-
diopolim munus suum auspicaturus ad-
veniret in tesseram pietatis, ac veneratio-
nis, a convictu nobilium Claudiopolitane 
oblatum anno Dni 1820. — 25. Die Feier 
des hohen Geburts-Festes s. Exc. des H. 

' Georg Grafen von Bánffy. U. ott, 1821. 



1457 
Grell—Greschner 

1461 

— 26. Tessera venerationis honoribus 
excell. ac ill. d. d. L. B. Joannis Jósika 
oblata a S. P. Claudiopoli 1822. - 27. 
Lessus piae memoriae exc. ac ill. dni 
comitis Georgii Bánffi, 1. b. de Losoncz, 
status actualis int. consiliarii, et per Mag-
num Principatum Transilvaniae guber-
natoris, die 5. Julii 1822. exstincti a 
scholis piis Claudiopolitanis dicatus. — 
28. Sr. Majestät Ferdinand dem fünf-
ten, König von Ungarn. . . bei Gelegen-
heit der feierlichen Krönung am 28. Sept. 
1830. zu Pressburg. Dargebracht von den 
frommen Schulen in Ungarn und Sieben-
bürgen. Ofen. — 29. Ode zur Feier des 
hohen Namens-Festes des. . . Herrn Anton 
von Wittmann und zu Dengláz.. .von den 
frommen Schulen zu Ungr.-Altenburg 
dargebracht 1830. Raab. 

Fetrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szíves 
közlése (a rend jegyzökönyve után). 

Greschner János, bölcseleti s theologiai 
doktor, kegyes tanító-rendi tanár és igaz-
gató, kir. tanácsos, szül. 1805. máj. 20. 
Német-Prónán (Nyitram.); 1824. okt. 5. 
a rendbe lépett Trencsénben; 1832. aug. 
21. Nyitrán miséspappá szenteltetett ; 
1825—26-ban novitius volt Trencsénben ; 
1827—28. Podolinban tanított az I. gram-
matikai osztályban; 1829—30. Váczon 
bölcseletet tanult és nov. 15. bölcseleti 
doktor lett ; 1831—34. Pesten az egyete-
men bölcselethallgató volt (1832-ben a 
keleti nyelvekből és hermeneuticából szi-
gorlatot állott ki); 1835—40. Budán a 
gymnasiumnak mind a hat osztályában 
tanított; 1841 — 47. theol. tanár, vice-
rector, a provinciális tanácsosa, rector 
és gymnasiumi igazgató Szent-Györgyön, 
185U. Budán a humaniórák tanára, 1851— 
1854. Selmeczbányán rector, gymnasiumi 
igazgató, 1855. a soproni tankerület fő-
igazgatója, 1860—61-ig ugyanaz Budán 
és a Ferencz-József-rend lovagja; 1862. 
Budán kiérdemült iskola-tanácsos ; 1863. 
Bécsben királyi tanácsos; júl. 24. pápai 
engedélylyel a beszterczebányai egyház-

megye papjai közé vétetett föl és a bécsi 
nunciaturánál működött egy ideig; azután 
mint nyug. főigazgató Pozsonyban lakott 
és ott halt meg 1881. decz. 7,— Programm-
értekezései a selmeczi r. kath. gymna-
sium értesítőjében (1854. Ein Wort über 
die Gymnasialbildung, Kurzgefasste Ge-
schichte des kath. Gymnasiums zu Schem-
nitz.) — Munkái: 1. Adserta ex universa 
theologia. quae in reg. scient. universitate 
hungarica pro gradu academico dcctoris 
ss. theologiae rite consequendo publice 
propugnanda suscepit. Pestini, év n. — 
2. Ode honoribus spect. ac adm. rev. 
dni Ladislai Vass, almae dioecesis Saba-
riensis presbyteri, dum diem nominis sui 
recoleret, oblata. Pestini 1831. — 3. Ono-
masticon honoris spect. ac adm. rev. 
dni Franc. Xav. Osvald almae archidioe-
cesis Strigoniensis praesbyteri, oblatum. 
Pesthini 1831. — 4. Epicedion piis ma-
nibus adm, rev. patris Martini Bolla. 
1831. U. ott. — 5. Ode honoribus magn 
ac rev. dni Georgii Fejér ad. diem nomi-
nis dicata. U. ott, 1833. — 6. Ode honor. 
rev. d. Emerici Szalay. . . dum in cano-
nicum cath. eccles. Veszprimiensis renun-
ciaretur a SS. theologiae IV. in annum 
auditoribus oblata 1834. — 7. Ode honori-
bus adm. rev. ac exim. patris Joannis 
Bapt. Grosser, dum praepositus per Hun-
gáriám et Transsilvaniam sch. p. provin-
ciális concordiis suffragiis eligeretur Vacii 
19. Aug. 1838. — 8. Carmen bucolicum 
honoribus adm. rev. patris Glycerii Spá-
nyik cc. rr. scholarum piarum assistentis 
provinciális domus Budensis rectoris. . . 
dum in assessorem centralis censurae. 
cum comissione studiorum uniti collegii 
renunciaretur a II. hum. scholae alumnis 
in perenne grati animi monumentum ad 
diem nominis oblatum 1839. — 9. Car-
men saeculare quo introducti in oppidum 
Magyar-Óvár instituti scholarum piarum 
memoria recolitur die 25 Aug. 1839. 
Budae. — 10. Cels. ac rev. dno prin-
cipi Josepho Kopdcsy metropolit. eccl. 
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Strigoniensis archiepiscopo.. . dum ar-
chiepiscopus et supremus comes . . . in-
augararetur Strigonii die 28 Mai 1839. 
scholae piae in Hungaria et Transsilvania. 
U. ott. — 11. Cels. ac rev. principi 
Joanni Bapt. Scitovszky de Nagv-Kér, 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepis-
copo, occasione solennis inaugurationis 
die 6. Jan. 1850. devotissime dicatum 
a scholis piis provinciáé Hungáriáé et 
Transsylvaniae. U. ott, 1850. 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szíves 
közlése (a rend jegyzökönyvéből). 

Gresits Miksa. főgymnasiumi igazgató, 
szül. 1843. febr. 23. Rimaszombatban 
Gömörmegyében; a gymnasiumot Rozs-
nyón és Egerben végezte (1853—61) 
honnét mint növendék-pap theologiára 
a pesti egyetemre küldetett; a négy évi 
theologiai tanfolyam elvégzése után visz-
szatért a világi életre s három évig böl-
cseletet hallgatott és tanári képesítést 
nyert. 1871-ben az újonnan fölállított 
fiumei olasz nyelvű állami főgymnasium-
hoz neveztetett ki helyettes, 1872-ben 
rendes tanárnak. Fiúméban e mellett a 
cs. és kir. hadi tengerészeti akadémiánál 
a magyar nyelv előadója, az állami hajó-
zási iskolánál a képesítő vizsgáló-bizott-
ság tagja s József főherczeg családjánál 
az olasz nyelv tanítója volt. 1882. szept. 
1. a losonczi állami főgymnasium igaz-
gatójává neveztetett ki, hol jelenleg is 
működik. — Budapesten 1867-től 1871-ig 
mint hírlapíró működött; továbbá jelen-
tékeny része volt a szent-István-társulat 
által kiadott Cantu Caesar Világtörténel-
mének magyarra fordításában és az Egye-
temes M. Encyclopaedia összeállításában. 
Fiúméban tartózkodása alatt eleinte a 
Jelenkorba, majd a Kelet Népébe írt 
politikai czikkeket; 1878-tól 1882-ig mint 
a Pesti Napló rendes fiumei munkatársa 
több czikket közölt Fiume s Magyarország 
politikai, társadalmi, tengerészeti s köz-
lekedési viszonyairól; így a tengeri hajó-
zásról (1878) írt hosszabb tanulmányt, 

melyben a vitorla s gőz versenyét, neve-
zetesen ez utóbbinak felűlkerekedését vá-
zolja ; ezt a Bilancia s Osservatore Tries-
tino olaszúl is közölték és ezzel előidéz-
ték azt. hogy a tengervidék összes tulaj-
donosai congressusra gyűltek össze Fiúmé-
ban, melyen a parti lakosság legfőbb 
életforrásának, a hajóépítésnek és vitorla-
hajózásnak megmentése fölött tanácskoz-
tak ; 1890. néhány czikk a görög nyelv 
tanításának korlátozása ügyében és pae-
dagogiai kérdésekben; a fiumei Bilancia 
cz. olasz lapnak is munkatársa volt; a 
Losoncz és Vidékében (1890. Kármán 
József és irodalmi működése), a buda-
pesti Gazette de Hongrieban (1888. L'État 
hongrois, nyílt levél alakjában P. Foncin 
úrhoz, a francziaországi középoktatásügy 
főfelügyelőjéhez, kritikai megjegyzéseket 
tartalmazva ama téves adatok tárgyában, 
melyek Foncinnak Geographie Historique 
cz. munkájában Magyarország államisá-
gát és közjogát illetőleg foglaltatnak; 
erre Foncin a Gazette de Hongrieban 
válaszolt, elismerve tévedéseit és ígérve 
azok kiigazítását; ezen levélváltás a lo-
sonczi áll. főgymn. Értesítőjében 1889 is 
megjelent, 1889. Hongrois et Autrichienes), 
a La Hongrieban (1890. Les Alliances), 
a Revue de l'Orientben (1891. Les Rou-
mains de la Transsylvanie.) Programm-
értekezései a fiumei állami főgymnasium 
Értesítőjében (1877. L'insignamento della 
lingua ungherese al regio gimnasio reale), 
a losonczi áll. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1884. A losonczi főgymnasiumi épít-
kezés és az új gymnasiumi épület, 1894. 
Anglia s Oroszország versengése Közép-
Ázsiában, Világ teteje cz.) — Munkái: 

I 1. Francesco Deák, sua vita e carriera 
politica. Fiume, 1873. — 2. Storia clegli 
Ungheresi, sulle orme di Michele Hor-
váth e di Francesco Ribary. U. ott, 1873. 

— 3. Geographia dello stato ungarico. 
U. ott, 1879. (Hunfalvy János nyomán.) 
— 4. Grammatica della lingua ungherese, 
riveduta ed approvata dal Consiglio sup. 
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d'istruzione dello Stato. IJ. ott, 1879. — 
Jegyei: G—ts és G. 

Ambrus Mór, Vázlatok. . . Losoncz, 1885. 
54. , 62. 1. — M. Sión, 1888. 457. 1. — Koncz 
Ákos, Egri egyházm. papok. 94.1. és önélet-
rajzi adatok. 

Greskovics András, ág. ev. lelkész 
Pazdicson Zemplénmegyében. — Kéz-
irati munkája : Agenda 1729-ből (tót 
nyelven. 4rét 280 lap. a m. nemzeti mú-
zeum kézirattárában.) 

Greskovics Ignácz, egri kanonok és 
apát. szül. 1769. okt. 18. Csépánvban 
Borsodmegyében, hol atyja egyházfi volt; 
1789-ben az egri egyházmegyei növendék-
papok közé lépett, mire a pesti központi 
papnevelő-intézetbe küldték. 1792-ben mi-
séspappá szenteltetvén föl, Miskolczra 
ment káplánnak; négy év múlva sajó-
szent-péteri plébános lett. 1798-ban pedig 
Szendrőben volt lelkész. Innét Miskolczra 
ment; 1806-ban kerületi esperes és 1808-
ban czimzetes kanonok lett. 1818-ban 
valóságos kanonokká neveztetett ki s az 
uralkodó 1820-ban a kompolti apátság 
jelvényeivel tüntette ki. Meghalt 1843. 
febr. 23. Egerben. — Munkája: Salutatio 
Ferdinandi Archiducis Miskolczinum ad-
venientis. . . — Kéziratban : a miskolczi 
parochiáról írt történet. 

Schematismus A g r i e n s i s 1844. — Borsodme-
gyei lapok 1889. 67. s z . — Koncz Ákos, E g r i 
egyházm. papok az irodalmi téren. Eger, 
1892. 95. 1. 

Gresskovits Sámuel, ág. ev. lelkész 
Pazdicson Zemplénmegyében. — Mun-
kája : Leichenrede bei der Gruft der Frau 
Hofräthin Apollonia von Szirmay, geb. v. 
Szirmay den 20. Juni 1826. Kaschau. 
1827. 

Petrik B ib l i og r . 

Grész János, orvosdoktor, megyei főor-
vos, szül. 1812-ben Perlakon Zalam.; 1837-
ben a pesti egyetemen nyert orvosdoktori 
oklevelet; azután Perlakon telepedett le 
s megyei főorvos volt. 1876-ban Zala-
Egerszegen lakott. Meghalt 1884. febr. 19. 
Csáktornyán, 72. évében. — Munkája: 

Dissertatio inaug. medico-botanica de 
potentillis Hungáriáé, Croatiae. Transyl-
vaniae. Dalmatiae et Litoralis Hungarici. 
Pestini. 1837. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora 115. — Flór Beszéd 160. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 
Grets József, főgymnasiumi tanár, szül. 

1856-ban Temesvárt, 1879-től Nagybecs-
kereken. és 1887 óta Fehértemplomban 
tanítja a magyar és német nyelvet és 
irodalmat. — Programmértekezései a 
nagybecskereki r. kath. gymnasium Érte-
sítőjében (1879. Gyöngyösi István élete és 
irodalmi működése, különny. is, ism. Egyet. 
Phil. Közlöny), a fehértemplomi m. k. áll. 
főgymn. Értesítőjében (1888. Egy német 
nyelvi házi dolgozatnak az V. oszt. való 
megbeszélése, ism. Egy. Phil. Közi. 1889., 
1891. A Teli-monda, ism. u. az 1892.); 
czikke az Orsz. Tanáregylet Közlönyében 
(1886. Mondattani alapon tanítsuk-e a né-
met nyelvet ?) és a fehértemplomi lapban 
(1889. A fehértemplomi polgárok német 
származású családneveiről). — Munkája: 
Rendszeres német nyelvtan a középisko-
lák számára. Bpest, 1887. (2. kiadás. Ism. 
Közoktatás és Egyet. Philol. Közlöny). 
Szerkesztőtárs volt a Torontál cz. lapnál 
(1880-84.) Nagy-Becskereken. 

M. Könyvészet 1887. — Rajner N é v k ö n y v e 
51. 1. és önéletrajzi adatok. 
Gretzmacher Gyula, főbányatanácsos, 

G. János ág. ev. főgymnasiumi tanár fia, 
szül. 1836. aug. 19. Lőcsén, Szepesme-
gyében; a gymnasiumot Eperjesen, 1856-
tól a bányászati akadémiát Selmeczen 
végezte. 1859-ben tanársegéd lett, 1862-
ben mint bányatisztjelöltet Rittinger Péter 
cs. k. osztálytanácsos mellé Bécsbe ren-
delték, de még ugyanaz évben Selmeczre 
a zúzóművek felügyelőségéhez helyezték. 
1865. kinevezték a selmeczi akadémiához 
helyettes tanárnak, 1871. pedig a szél-
aknai bányahivatalhoz bányamérnökké. 
Mérnöki feladatait, különösen a II. József 
nevű altárna lyukasztását, kiváló pontos-
sággal végezvén, szolgálatai elismeréseül 
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a Ferencz József rend lovagkeresztjével 
tüntették ki. 1881. kinevezték a szélaknai 
bányahivatal-főnöki állomásra, 1888. pe-
dig a selmeczi akadémiához a bánya-
mívelés tanárává, hol jelenleg is műkö-
dik. — Czikkei közül kiemelendők az 
Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hütten-
wesen-ben (1879. Das Grubenunglück in 
Hodrith), a Bányászati és Kohászati La-
pokban (1889. A salgó-tarjáni József-akna 
nevű bányamezőnek kifulasztása, Vető-
dések nyomozása) sat. 

Emlékkönyv a selmeczbányai bányász- és 
erdészakadémia százados ünnepére. Selmecz, 
1871. 200. 1. és önéletrajzi adatok. 

Gretzmacher János. ág. ev. főgymna-
siumi hittanár, szül. 1802. febr. 5. Ruszkin 
Szepesmegyében ; a gymnasiumot Kézs-
márkon. Lőcsén és Pozsonyban végezte; 
azután Makón nevelősködött; 1825-ben 
a bécsi protestáns theologiai intézet hall-
gatója lett, hol két évet töltött; 1827-ben 
a lőcsei gymnasiumhoz hívták meg a 
grammatika tanárának ; 1855-ben ugyan-
ezen hitközség második hitszónokának 
választották; 1860-ban a lőcsei gymna-
sium államivá alakulván át, oda rendes 
tanárnak neveztetett ki, mely állomásán 
1868-ig maradt, midőn a gymnasium 
megszűnt és helyén állami főreáliskola 
keletkezett. G. ezen új intézetnél, magas 
koránál fogva, már csak mint hitoktató 
nyert alkalmazást. Lőcse díszpolgára s 
az arany érdemkereszt tulajdonosa volt. 
Meghalt 1891. ápr. 7. Lőcsén 90. évében. 
— Irt a Pest-Ofner Zeitungba Janisch szer-
kesztése alatt 1848-ig; azután a vidéki 
lapokban, ú. m. a lőcsei Zipser Botéban 
és a kézsmárki Karpaten-Postban jelentek 
meg német költeményei neve alatt, vagy 
J. G. jegyekkel; ugyanezen betűket hasz-
nálta a Pest-Ofner Zeitungba írt czikkei-
nél is. Költeményei s czikkei tíz kötetben 
összeírva (1844—1890) megvannak fiánál, 
G. Gusztáv bányatanácsosnál. 

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Gribóczi Mihály, bölcseleti és theo-

logiai doktor, Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1625. ápr. 17. Szundák-
falván (Szondakovicza) Beregmegyében 
18 éves korában lépett a rendbe ; a böl 
cseletet és theologiát tanította több helyen 
utóbb Kassán; azután a soproni, nagy 
szombati s kassai iskolák igazgatója volt 
és a nagyszombati egyetem rectora 1674 
1675 és 1690-ben, hol azon év febr. 9 
meghalt. — Munkája: Septem Miracula 
Orbis, in recentiorum temporum micro-
cosmum traducta et in theologiam erecta 
pro baccalaureatu theologico. Tyrnaviae, 
1674. 

Stoeger S c r i p t o r e s 107. — Pauler Tivadar. 
Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest 
1856. 13., 14. 1. 
Griesbach Ágost, bölcseleti doktor 

főgymnasiumi tanár, szül. 1868-ban Buda 
pesten ; jelenleg a Ferencz-József nevelő 
intézetben helyettes tanár. — Az Egyet 
Philol. Közlönyben (1891) Bürger G. A 
A vad vadász cz. költeményét fordította 
— Munkája: A budetini monda. Iro 
dalomtörténeti tanulmány. Bpest. 1891 
(ism. Egyet. Philolog. Közlöny). 

Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 126. ] 
— Rajner Névjegyzéke 30. I. 
Grieskircher Ferdinand lgnácz, re 

mete szent Pál-rendi szerzetes. Meghalt 
1661. márcz. 28. Máriavölgyben Pozsony-
megyében. — Munkái: 1 .De origine 
et procligiosis gratiis Thaumaturgae 
Thallensis. Viennae. 1661. — 2. Magnae 
Ungariae Dominae unici dei matris 
admirabilis mirabilia, quae in statura 
sua sacra super Posonium in Thai sub 
cura P. Paulinorum locata mirabiliter 
operatur, anno 1661. U. ott. (Valószínű, 
hogy az előbbenivel egy ugyanazon 
munka vagy külön kiadás.) — Kézira-
tai : Librum, quo vir religiosus sub sche-
mate amoris a Platone descripti adum-
bratur; De aeternitate és De inferno. 

M. Könyv-Szemle 1778. 29. 1. 1882. 195. 1. 

Grigely József, bölcseleti doktor, gym-
nasiumi igazgató-tanár. G. János és Pa-
schay Katalin fia. szül. 1760. febr. 26. 
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Hámoron Szepesmegyében, iskoláit Bu-
dán végezte; 1777. nov. 1. Privigyén a 
kegyes-tanítórendbe lépett, bol 1778—79. 
novitius volt, ugyanott a grammatikai 
osztályban tanított és 1782-ben Kalo-
csán ; bölcselethallgató volt 1783-ban 
Kecskeméten, 1784. Budán; 1785-87-
ben Nyitrán gymnasiumi tanár és hit-
oktató. 1790-ben a rendből kilépett és 
gymnasiumi tanár lett Zólyomban ; 1800-
ban a budai főgymnasiumban a huma-
niórák osztályában tanított; végre ugyan-
azon intézet prodirektora lett és meghalt 
1818. máj. 31. — Munkái: 1. Ode ho-
noribus emin. cardinalis et principis Jo-
sephi e com. de Batthyán archi-episcopi 
Strigoniensis . . . dum canonicam paro-
chiarum visitationem.. .perageret Budae 
et in regio archi gymnasio tertiam gram-
matices classem e doctrina religionis ad 
examen vocaret. Oblata anno 1795. Hely 
és év n. — 2. De concordia phiJoso-
phiae cum religione. Budae, 1796. — 
3. Gaudia pastorum calendis Februariis 
Budám venientibus sereniss. conjugibus 
Josepho Antonio regni Hungáriáé pala-
tino et Alexandra Pawlowna magna duce 
Russiae archiduce Austriae. U. ott, 1800. 
(Költ.) — 4. Chorus musarum. duce 
Apolline in colle Budensi sedes figen-
tium sereniss. coniugibus Josepho Anto-
nio. . .et Alex. Pawlownae.. .U.ott, 1800, 
(Költ.) — 5. Lusus partoritii devoti 
honoribus Seren, coniugum Josephi Ant. 
. . .palatini et Alex. Pawlownae. . .sub 
nomine Daphnidis et Phyllidis celebra-
torum. Dum status comitatus Pestiensis 
adventum eorundem choreis publicis Bu-
dae recolerent XII. Kai. Mart. 1800. U. 
ott, 1800. (Költ.) — 6. Ad Seren, et 
hered. principem regium archiducem 
Austriae Carolum dum per Hungáriám 
1803 iter faciens VII. idus Sept. Budam 
venit. U. ott. (Költ.) — 7. Lessus ex-
temporaneus piis dni Martini Szunerits 
manibus a regio archi-gymnasio Budensi 
dicatus. Die funeris 18. Április 1805. 

U. ott. (Latin és magyar költ.) — 8. Or• 
tographia linguae latinae in usum scho-
larum. U. ott, 1806. — 9. Synoptica 
deductio opusculorum, quae subscriptus 
ab a. 1806 in usum praelectionum pro 
scholis grammaticis et humanioribus 
regni Hungáriáé recognovit, coordinavit, 
et novae ratione educationis adaptavit 
ü. ott. — 10. Institutiones poeticae in 
usum gymnasiorum regni Hungáriáé et 
adnexarum provinciarum. U. ott, 1807. 
(U. ott, 1827. és 1831.) — 11. Ad ju-
ventutem archi gymnasii regii Budensis 
quum august. caesar et rex Franciscus 
I. scholas IV. non. Maii adiret. U. ott. 
1808. (Költ.) — 12. Institutiones gram-
maticae in usum scholarum grammati-
carum regni Hungáriáé et adnexarum 
provinciarum. U. ott, 1809. Négy rész. 
(I—III. 2. kiadás. U. ott. 1817, 1821., 
1840.) — 13. Institutiones oratoriae in 
usum gymnasiorum regni Hungáriáé et 
adnexarum provinciarum. U. ott. 1814. 
(Új kiadás. U. ott, 1823.) — 14. Ono-
masticon, quod rev. dno Stephano To-
kody. abbati de Egyed seu S. Aegidii.. , 
dum sacram divi patroni sui diem re-
coleret, in perpetuam grati animi tesse-
ram oblatum est. Anno 1814. die 20. 
Augusti. Magno-Varadini. — 15. Ode rev. 
dno Stephano Tokody, dum sacram divi 
patroni sui diem recoleret in perpetuam 
grati animi tesseram oblata. Anno 1816. 
die 20. Aug. U. ott. — 16. Institutiones 
arithmeticae in usum gymnasiorum et 
scholarum grammaticarum per regnum 
Hungáriáé et provincias eidem adnexas. 
Budae, 1824. Három rész. 

Hadi s más nevezetes Történetek I V . X701. 
191. (Felhívása a magyar nyelvnek ingyen 
tanítására). — Vaterländische Blätter. Wien, 
1813. I I . 425. 1. — Alig. Literatur Zeitung. 
Halle u. Leipzig, 1814. 695. 1. — Katona, His-
t ó r i a Cri t ica X L I . 583. — Oesterr. National 
Encyclopaedie I I . 422. — Philosophiai Pálya-
munkák I . 1835. 62. 1. — h'is János E m l é k e -
zései I. 79. — Petrik Bibliogr. és Csaplár 
Benedek szíves közlése (a piaristarend jegy-
zökönyvéből). 
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Grill József, pozsonyi polgár. — Mun-
kája : Das Gefühl der Bürger in Press-
burg, bei der allgemeinen öffentlichen 
Freude über die erfolgte Krönung S. 
K. K. A. M. Leopold des Zweiten zum 
König der Ungarn. Pressburg, den 15. 
Nov. 1790. 

Ballagi Géza, P o l i t i k a i I r o d a l o m 440. 

Grimm Gusztáv. — Munkája: Was 
haben mir von der Emancipation der 
Juden zu fürchten ? Pesth. 1848. 

Petrik Bibl iogr . 

Grimm János, cs. kir. főbányataná-
csos és bányászakadémiai igazgató, szül. 
1805. jún. 24. Joachimsthalban Csehor-
szágban, hol atyja G. Wenczel cs. kir. 
bányagondnok volt; G. a gymnasiumot 
Komotauban végezvén, mint Önkéntes 
bányásziskolai növendék munkába állott 
Joachimsthalban és itt négy évig a bá-
nyamunka minden nemében gyakorlati-
lag részt vett. 1824-ben a selmeczbányai 
bányászati akadémiára ment. melynek 
elvégzése után a pribrami főbányahiva-
talhoz osztatott be. 1830-ban bányagya-
kornoknak felesküdött ; 1832-ben mint 
bányamérnöksegéd Erdélybe küldetett, 
1834-ben ugyanott kerületi bányamér-
nökké neveztetett ki. 1838-ban Lobkovic 
A. L. herczeget kisérte utazásaiban. Ezen 
útról Nagyágra visszatérvén, kiadta bá-
nyamíveléstanját. 1840-ben Bécsbe hiva-
tott, 1841-ben bányatanácsosnak nevez-
tetett ki s főbánya- és kohóhivatali fő-
nökül Pribrámba helyeztetett át. 1850-
ben a pribrami bányászati akadémia 
igazgatója lett. Meghalt 1874. jún. 26. 
Brasban. — Czikkei a Jahrbuch für Mi-
neralogie von Leonhard (1837. Ueber 
den Alaunstein von Beregszász), a Hin-
genau Zeitschriftjében (II. Ueber das 
Vorkommen goldführender Diluvien in 
Siebenbürgen). Jahrbuch der k. k. geo-
log. Beichsanstalt (III. Einige Bemer-
kungen über die geogr. u. bergbaul. Ver-
hältnisse von Vöröspatak in Siebenbür-
gen, VIII. 1857. Zur Kenntniss der geog-

nostischen und bergbaulichen Verhältnisse 
des Bergwerkes Nagyág in Siebenbür-
gen), a Berg- und Hüttenm. Jahrb. der 
k. k. Bergakad. (XVI. 1867. Die Erz-
niederlage und der Bergbau zu Offen-
bánya in Siebenbürgen.) — Munkái: 1. 
Praktische Anleitung zur Bergbaukunde 
für den siebenbürger Bergbau, insbeson-
dere für die Zöglinge der Nagyáger Berg-
schule. Wien, 1839. (Térképpel és 13 
rézm. táblával.) — 2. Einige Bemer-
kungen über die geognostischen und 
bergbaulichen Verhältnisse von Vörös-
patak in Siebenbürgen. U. ott, 1852. — 
3. Grundzüge der Geognosie für Berg-
männer. Prag, 1856. — 4. Zur Kennt-
niss der geognostischen und bergbau-
lichenVerhältnisse des Bergwerkes Nagyág 
in Siebenbürgen. Wien, 1859. — 5. Vé-
lemény a nagybányai és kolozsvári bá-
nyakerületben fekvő kincstári bányamű-
vek állapota, műveltetése vagy felhagyása 
iránt m. kir. pénzügyminiszter Kerkapoly 
Károly.. .1872. okt. Bpest, 1873. (Faller 
Gusztávval együtt.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik Bibliogr. 
— Litschauer Lajos, B á n y a m i v e l é s t a n I . 1890. 
196. 1. 

Grimm József A., jogi doktor, cs. kir. 
helytartósági tanácsos; előbb az osztrák 
polgári, kereskedelmi s váltójog tanára volt 
Nagy-Szebenben ; 1854-től 1861-ig az er-
délyi cs. kir. helytartóság tanácsosa és 
előadó az erdélyi földtehermentesítési 
igazgatóságnál; a vaskoronarend lovagja 
s több társulatok tagja. Az erdélyi hely-
tartótanács feloszlatása (1861) után Bel-
credi gróf Csehországba helyezte át a 
tartományi kormányzósághoz; annak mi-
niszterré kineveztetése után pedig nyug-
díjaztatott és mint ügyvéd élt Prágában. 
— Munkái: 1. Tabellarisches Verzeich-
niss sämmtlicher Ortschaften in Sieben-
bürgen, nebst Angabe ihrer Lage nach 
Kreisen und Bezirken. Hermannstadt, 1854. 
— 2. Statistisch-topographische Ge-
richts- und Finanz-Karte des Gross-

e s . iv sajtó alá adatott 1S94. október 15, 



1473 Grimm—Grisza 1474 

fürstenthums Siebenbürgen. U. ott, 1855. 
— 3. Praktische Anweisung zur Ver-
fassung der Anmeldungen für aufgeho-
bene, aus Landesmitteln zu entschädi-
gende Urbarial-Leistungen in Siebenbür-
g e n . . . U. ott. 1855. (Német és magyar 
szöveg.) — 4. Die politische Verwaltung 
in Grossfürstenthum Siebenbürgen. U. ott, 
1856—57. Három kötet. — 5. Die Ent-
schädigung aus Landesmitteln für auf-
gehobene Urbarialleistungen in Sieben-
bürgen. U. ott. 1857. — 6. Die Zehnt-
Entschädigung in Siebenbürgen. U. ott, 
1859. (Német és magyar szöveg.) — 7. 
Karl Fürst von Schwarzenberg, Gouver-
neur von Siebenbürgen... . Wien, 1861. 
— 8. Das Urbarialwesen in Siebenbür-
gen. U. ott, 1863. — 9. Der Siebenbür-
gische Landtag. U. ott, 1863. 

Trausch, S c l i r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 34. 1. 

Grimm Vincze. kőnyomdabirtokos és 
jeles sakkista, 1848-ban a magyar kor-
mány által magyar bankjegyek készítésé-
vel bízatott meg és másképen is részt 
vett az akkori mozgalmakban ; 1849-ben 
Törökországba menekült, bol áttért az 
izlámra. Sok ideig Aleppóban tartózko-
dott, míg a politikai viszonyok fordultá-
val ő is visszatért hazájába, hol Pesten 
csendes visszavonultságban élt. A ma-
gyarkorona-jelvények elásatását Szemere, 
Házmán és Grimm vitték végbe. Löven-
thallal és Szénnel együtt ő képezte azt a 
triumvirátust, mely a párisi sakkörön 
teljes diadalt nyert. Meghalt 1872. jan. 
16. Pesten. — Munkái: 1. Rajzolatok 
az állatországból. Képes könyvül a ter-
mészettörténethez . . . Pest, 1845. — 2. 
Jellacsichiade. Heldengedicht in 4 Ge-
sängen. U. ott, 1849. — 3. Theorie der 
nützlichen Künste. Lehrgedicht. U. ott, 
1849. 

Vasárnapi Újság 1872. 3. SZ. ( N e k r . ) •—Petrik 
Bibliogr. 

Griselini Ferencz, cs. kir. hivatalnok, 
szül. 1717. aug. 12. Velenczében ; tanul-
mányainak végeztével a temesvári bán-

Id. S z i n n y e i J. , Magyar írók III. 

ságban a cs. kir. kormányzóságnál al-
kalmaztatott ; itt tanúsított gazdászati s 
technológiai ismeretei folytán a milanói 

I cs. kir. földmívelési, művészeti s műipari 
társaság titkára lett és több más társa-
ságnak és akadémiának is választatott 
tagjává. Meghalt 1783-ban Milanóban az 
őrültek házában. — Czikkei az Italien. 
Bibliothekben (Lipcse, 1778. Briefe über 
allerlti Gegenstände aus der Natur und 
Ökonomie, 1779. Die Freiheit des Han-
dels mit Lebensmitteln, als eine Quelle 
des Wohlstandes der Nationen.) — Mun-
kái : 1. Tabula bannatus Temesiensis a 
geometris. . .confecta ; quam in minorem 
formám reduxit, gradusque longitudinis 
et latitudinis adjecit. Vindobonae, 1776. 
— 2. Versuch einer politischen und na-
türlichen Geschichte des Temesvarer Ba-
nats in Briefen an Standespersonen und 
Gelehrte. U. ott, 1780. Két kötet. (Több 
rézmetszetű táblával, melyeket G. maga 
készített. Olaszul Milanóban 1780. csak 
az I. kötet jelent meg.) 

Oesterr. Kational-Encyclopädie. W i e n , 1835. 
425. — Hanák, Állattan. Pest. 1849. 47. — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon V. 354. 1. (hol többi 
külföldön megjelent munkái is felsorolvák). 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iog r . 

Grissaphanus György, magyar katona. 
— Kézirati munkája : Visiones de Pur-
gatorio et Paradiso habitae a. 1353. (A 
müncheni könyvtárban.) 

.W. Könyv-Szemle 1882. 

Grisza Ágost, ügyvéd, a m. kir. mi-
niszterelnökség sajtóosztályának tagja, 
szül. 1818-ban Bazinban Pozsonymegyé-
ben5 hol atyja G. János ág. ev. lelkész 
volt; iskoláit Komáromban és Pozsony-
ban végezte ; mint 18 éves ifjú belépett 
a hadseregbe, hol hat évig szolgált és a 
bécs-ujhelyi katonai akadémiában is ta-
nított. A hadseregből kilépvén, befejezte 
egyetemi jogi tanulmányait és ügyvédi 
vizsgát fett ; másfél évet mint gyakornok 
a bécsi kanczelláriánál töltött, később 
pedig tolnai Festetich Antal titkára lett 
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Dégen Veszprémmegyében. 1848. máj. a 
honvédelmi minisztériumban szolgált; 
azután belépett a honvédségbe, hol csak-
hamar tiszti rangot nyert; részt vett 
Buda ostromában és mint honvédszáza-
dos a Komárom környékén vívott csa-
tákban. A capitulátió után kiment kül-
földre, előbb Londonba, később Ameri-
kába, hol öt évet töltött és végül 1854-
ben Párisban telepedett meg. Itt főkép 
fordításokkal foglalkozott és kiterjedt 
nyelvismereteinél fogva (nyolcz nyelven 
írt és beszélt) irodája egyike volt a leg-
keresettebbeknek. 0 kutatta fel a párisi 
nemzeti könyvtárban II. Bákóczy Ferencz 
önéletírását. Ez időben angol és német 
lapok levelezője is volt és írt a magyar-
országi lapokba is. 1866-ban a porosz-
magyar légió őrnagya volt Klapka tábor-
nok vezérlete alatt és az első csapatot 
ő vezette be Trencsénvármegyébe. Az 
1867. párisi világkiállításra ő készítette 
el franczia nyelven a magyar kiállítás 
katalógusát és egyúttal Magyarország rö-
vid leírását. A párisi ostrom alatt több 
levelet írt az Ellenőrbe. A háború után 
visszatért Magyarországba. Budapesten 
ügyvédi irodát nyitott; de már 1873-ban 
Schwartz báró meghívására Bécsbe ment 
és elvállalta a kiállítás fordító osztályá-
nak főnökségét. 1875. nov. a m. kir. 
miniszterelnökség sajtóosztályában a kül-
földi lapok előadójává neveztetett ki. 
Meghalt 1884. decz. 3. Budapesten. Lánya, 
Etelka, Ilindy Árpádné, fia László pedig 
Londonban él. — Több amerikai lapnak 
párisi levelezője volt 1868—71-ig; a 
60-as években a Bolond Miska cz. hu-
mor. lapba írt; czikke a Toldy István által 
kiadott Hungaria cz. politikai évkönyv és 
naptárban (1877-re, A politikai pártok a 
külföldön). Jókai Szép Mikhálját fran-
cziára fordította, mely előbb a Wolowski 
E. által szerkesztett Messager de Vienne 
tárczájában megjelent. — Munkái: 1. 
Catalogue spécial du royaume de Hon-
grie par la Gommission royale. Exposi-

tion universelle de 1867. ä Paris. Paris, 
1867. (Névtelenül.) — 2. Les Thermes 
de Borszék au point de vue de la The-
rapie et de l'Economie nationale par 
Charles de Cseh. Traduit. . .Bpest, 1873. 
(Névtelenül. Ugya'nez angol fordításban 
is.) — 3. Etudes historiques et critiques 
sur le transport par les chemins de fer 
des blessés et malades en compagne par 
le Dr. Theodor Billroth. Traduit  
Vienne, 1874. — 4. Description tech-
nique du premier Train Ecole d'ambu-
lance autrichien de l'Ordre souverain des 
Chevaliers de Malte, par Hugues Zipper-
ling. Traduit . . . U. ott, 1876. (Névte-
lenül.) 

Vasárnapi Újság 1884. 49. SZ. ( N e k r . ) é s 
gyászjelentés. 

Grisza (Gryssa) János, ág. ev. lel-
kész, német-lipcsei (Liptóm.) szárma-
zású ; mielőtt a szászországi egyetemre 
ment, a Malatinszky (Pongvelokban) és 
Malvieux(Rima-Brezóban) háznál magán-
titkári hivatalt viselt. Hazájába visszatér-
vén, még egy ideig nevelő volt Pozsony-
ban, mire lelkésznek választották Hlubo-

! kán (Nyitram.) és 1807. okt. 15. fölszen-
teltetett ; innét ment Bazinba (Pozsonym.) 
Meghalt a 30-as években. — Tótra fordí-
totta Herder Katechismusát: B. M. Lu-
ther s wykladem. Pest, 1825. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 302. 
I — Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache 

und Literatur 397. 1. 

Griszl Gábor, szent Benedek rendi 
áldozópap. Meghalt 1774. ápr. 2. — Kéz-
irati munkája : Thesaurus hungaricus 
(magyar versek gyűjteménye.) Sigmond 
István kéziratának folytatása 1737. (a 
pannonhalmi könyvtárban.) 

Hl. h'ünyv-Szemle 1876. 176.1. — Szent Benedek-
rend Névtára 1880. 83. 1. 

Grittner Gyula, bölcseleti doktor, 
szül. 1863-ban Losonczon; Budapesten 
végezte az egyetemet és 1885-ben orvos-
doktor lett. — Munkája: Cranologiai 
vizsgálatok magyarországi lakosok ko-
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ponyáiról. Bölcselettudori értekezés. Bpest, 
1885. 

Groag Simeon. — Munkája: Elegie 
für. Se. k. k. Hoheit den verewigten 
Joseph Pa la t in . . . des Königreichs Un-
garn. Vorgetragen zu Neustadt an der 
Waag den 3. März 1847. Hely és év. n. 

Petrik B i b l i o g r . 

Groch Roman, bölcseleti doktor és 
okleveles tanár. Meghalt 1882. ápr. 13. 
Szepes-Váralján 25. évében. — Czikkei 
a kassai Pannoniában (1879. Das Zipser 
Schloss, Reise- und Kulturbilder aus Nord-
Ungarn, Die Sagen und Schätze des Zip-
ser Schlosses, Kaschau im XVII. Jahr-
hundert), az Egyet. Philol. Közlönyben 
(1880. A magyar Simplicissimus.) 

Szepesin. Tűrt. Társ. Evkönyve 1885. 86. 1. 

Grocsánszky János, a görög n. e. is-
kolai alapokra ügyelő' választmány toll-
noka s vármegye táblabirája. — Mun-
kája : Oda, melyet nagvm. s főt. Rajacsics 
József úrnak, görög n. e. vallásbeli érsek 
és metropolitának tiszteletére 1847. be-
köszöntésekor alázatosan benyújt. Pest. 

Petrik B ib l i og r . 

Grócz Béla, kath. plébános, szül. 1843. 
jan. 1. Puszta-Kereszturon Torontálme-
gyében; miséspappá szenteltetett'föl 1865. 
júl. 15., előbb káplán volt, 1874-től Csor-
váson, jelenleg Endrődön (Békésm.) al-
esperes-plébános. — Czikkei a Békés-
vármegyei régészeti s mívelődéstört. Ev-
könyvekben (1888. A mult századi gyulai 
plébánosok, 1890. A gyulai r. k. templom); 
a Jó Pásztor cz. folyóiratban évek óta 
jelennek meg egyházi beszédei. - Ál-
neve Ugróczy Bela. 

Schematismus Magno-Varadiensis 1884. 111. 
1. — M. Sión 1892. 52 . 1. 

Grócz Ernő (ugróczi), betűszedő, G. 
Alajos Szentes városi főjegyző s Hönigh 
Eleonora fia, szül. 1859. jan. 12. Hor-
goson (Csongrádm.); jelenleg javító a 
pesti könyvnyomda részvénytársaság in-
tézetében. — írt nyomdászati szakczik-
keket a Typographiába, a Nyomdászok 

Közlönyébe, a Grafikai Szemlébe s a Ma-
gyar Nyomdászok Évkönyvébe (189^). 
A Nyomdászok Lapjának belmunkatársa. 

Firtinger Károly szíves közlése. 

Groder Antal, orvosdoktor, bécsi szár-
mazású ; a pesti egyetemen nyert orvos-
doktori, sebész-, szülész- és szemészmes-
teri oklevelet. — Munkája: Angina mem-
branacea. Dissertatio inaug. medica. 
Budae, 1837. 

Rupp Beszéd 159. — Szinnyei Könyvészete. 

Groeber Ferencz Gyula, orvosdoktor, 
verseczi temesmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
Entozois hominis. Budae, 1842. 

Szinnyei KÖDyvészete . 

Grofcsik János, egri kanonok, szül. 
1754. márcz. 27. Lőcsén Szepesmegyé-
ben ; Ungvárt, Rozsnyón és Egerben vé-
gezte iskoláit, hol a hittudományi tan-
folyam elvégzése után a Foglár-féle intézet 
aligazgatója lett; utóbb nagy-kállói se-
gédlelkész, majd bocskói plébános volt; 
1806-ban az elaggott papok nyugdíj-
intézetének gondnokává nevezték k i ; 
végre kanonok lett és 1829 körűi halt 
meg. — Munkája: Sermo succinctus, 
dum Joannes B. Ladislaus Pyrker guber-
nium metropolitanae ecclesiae capesse-
ret. 1827. Agriae. 

Schematismus Agriensis 1829. — Koncz József, 
Egri egyházm. papok az irodalmi téren 95. 1. 

Grófft János, kath. plébános Német-
Peresztegen Sopronmegyében. — Mun-
kája : Begnavit mors; uralkodott a 
lialál. Az az mélt. gróf Széchenyi Josefa 
ő nagysága, néhai . . .gróf Schmideg Fri-
dericus Emericus (ki negyed nappal 
előbb az árnyékvilágból kimúlék) sze-
relmes hitvestársán a halál uralkodásá-
nak rövid magyarázattya, melyet . . . 
Német-Peresztegi templomban 1758. eszt. 
Szent-Jakab havának 5. napján tartatott 
szomorú exequiákon magyarázott. Sopron. 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 116. 2(50. 1. 

Gróffy Sándor, pestmegyei törvény-
széki ülnök. — Munkái: 1. Örömzene 
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főm. hg. Kopácsy József úrnak, eszter-
gomi főegyház érseke . . . ölödhó 23. 
1839. tartott beigtatására. Esztergom. — 
2. Rendszabály a községi közgyámok 
számára, a készpénzbeli árvavagvon ke-
zelésére nézve. Pest, 1865. (2. kiadás.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Groisz Gusztáv, belügyminiszteri ta-
nácsos és helyettes államtitkár, szül. 
1811-ben Kolozsvárt; ugyanott végezte 
középiskoláit és a r. kath. lyceumban 
jogi tanulmányait; 1830-ban kezdett 
szolgálni az erdélyi kir. főkormányszék-
nél, honnan 1837-ben Kolozsvár főjegy-
zőjévé választatott; 1847-től 1849 végéig 
mint a város főbirája. nagy része volt 
abban, hogy Kolozsvár az 1848—49. vég-
pusztulástól megmentetett.l850-től 1861-ig 
kerületi főnök volt Marosvásárhelyt, Nagy-
szebenben, Szilágy-Somlyón, utóbb mint 
helytartósági tanácsos N.-Szebenben. Az 
erdélyi kir. főkormányszék reactiválása-
kor, annak tanácsosává és csakhamar al-
elnökévé neveztetett ki s annak felosz-
latásakor beosztatott a belügyminisz-
tériumba, hol 1872-ben helyettes állam-
titkár volt. 1848 előtt két ízben képvi-
selte Kolozsvárt az erdélyi országgyűlé-
sen. 1872-ben pedig Szász-Sebes ország-
gyűlési képviselőjének választatott meg. 
Tevékeny tagja volt az erdélyi róm. kath. 
statusnak ; ő felsége a Ferencz József-
renddel és a Lipót-rend kis keresztjével 
tüntette ki. Meghalt 1874. ápr. 7. Buda-
pesten. Halála után. az ő érdemeinek 
elismeréseül, adományozta ő felsége a 
magyar nemességet fiának, dr. Groisz 
Gusztávnak. — Proclamatiói: 1848. oct. 
13-án Oltalmi bizottmány 1848. oct. 14. 
üléséből (ívrét, félív, G. mint elnök és 
Hegedűs Sándor mint jegyző vannak alá-
írva), Polgártársak! Az oltalmi bizott-
mány. Kolozsvár 21. oct. 1848. (ívrét, 
félív, aláírás mint az előbbin), Kolozsvár 
város tisztujítására vonatkozólag. Kolozs-
vár, máj. 2. 1849. (ívr.. félív. G. főbiró 
aláírással). — Munkája : Követjelentés az 

1841—43-beli erdélyi hongyűlésről Ko-
lozsvár szab. kir. városa törvényhatósá-
gához G. G. és Méhes Sámuel követek 
részéről, ez utolsó által 1843-ban febr. 
7. tartott közgyűlésben előadva. Kolozs-
vár. — Kéziratban van fiánál több nagy 
dolgozata: A róm. kath. status jogi állá-
sáról és szervezetéről, Az erdélyi úrbéri* 
viszonyokról sat. 

Vasárnapi Újság 1874. 15. sz . — F i á n a k d i v 
Groisz Gr.-nak szives közlése; a gyűjtemé-
nyemben levő proclamátiók és gyászjelentés.. 

Groisz Gusztáv, jogi doktor, nyug. egye-
temi tanár, előbbinek fia; szül. 1840. júl. 15. 
Kolozsvárt; középiskolai tanulmányait 
1850-ben kezdette s 1858-ban bevégezte a 
nagy-szebeni állami főgymnasiumban; 
ugyanott az akadémián a jogot hallgatta 
1862-ig. midőn az államvizsgálatok ki-
állása után kineveztetett az erdélyi kir. 
főkormányszékhez fogalmazó gyakornok-
nak. 1863. nov. az akkor életbeléptetett 
kolozsvári kir. jogakadémiához a bün-
tetőjog és a polgári törvénykezés taná-
rának alkalmaztatott. 1866. márcz. 11. 
a jog- és államtudományok doktorává 
avattatott; 1872-ben pedig az újonnan 
felállított kolozsvári kir. egyetemhez a 
büntetőjog rendes tanárának neveztetett 
ki s a karnak 1872—73 és 1883-84-ben 
dékánja, 1876—77-ben pedig az egyetem 
rectora volt. 1894-ben saját kérelmére 
nyugalomba helyeztetett. Az 1890. szent-
pétervári börtönügyi congressusra a m. 
kormány részéről kiküldetett. 1866 óta 
tagja az erdélyi róm. kath. státusnak és 
az igazgató-tanácsnak, kolozsvári egy-
házi főgondnok, a szent Ferencziek er-
délyrészi tartományának fősyndicusa. 
Mint védő sokszor fordult meg a tör-
vényszéki termekben. A kolozsvári nem-
zeti színháznál intendánsként is szere-
pelt ; az erdélyi részek egyik leghíresebb 
pénzintézetének pedig egyik igazgatója. 
— Értekezései, czikkei s bírálatai a Jog-
tudományi Közlönyben; a büntetőjogi 
kérdésekről a szaklapokban és napila-



1481 Groll-Groller 1482 

pókban, a társadalmi kérdésekről a napi-
lapokban. — Munkái: 1. Magyar pol-
gári törvénykezési rendtartás (felvilá-
gosító és utasító jegyzetekkel. 1868. 54. 
t.-cz.) Kolozsvár, 1870. — 2. Dékáni 
beszéd, mellyel a kolozsvári m. kir. tu-
dományegyetem első rectorát beiktatta 
az 1872/3. tanév megnyitása alkalmával. 
U. ott, 1873. (Acta Reg. Scient. Univ. 
Claudiopolitanae I.) — 3. Bectori szék-
foglaló beszéd az 1876/7. tanév meg-
nyitása alkalmával és értekezés arról: 
Minő előnye van a laicus-elem befolyá-
sának a büntető igazságszolgáltatásban, 
különösen pedig, minő értékkel bír az 
esküdtszéki intézmény és kivánatos-e 
annak meghonosítása Magyarországban. 
U. ott, 1877. (Acta Reg. Scient. Univ. 
Claud. I.) — Kéziratban beterjesztve az 
igazságügyminiszteriumhoz : Vélemény a 
Horváth Boldizsár-féle polgári perrend-
tartási javaslatról (40 ív); Vélemény a 
magyar büntető törvénykönyveket a bűn-
tettekről és vétségekről és a kihágások-
ról életbeléptető törvényczikkely minisz-
teri tervezetéről; A magyar büntetőjog 
cz. munka sajtó alá rendezve. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Szalon X . 1889. 
arczk. (Gopcsa L.) és önéletrajzi adatok. 

Groll Adolf, győri püspök, szül. 1661-
ben Kremsierben Morvaországban; 16 
éves korában lépett a kegyesrendiek közé; 
a fogadalom letétele után a rend több 
társházában tanított, azután a bécsi Jó-
zsef-külvárosi collegium rectora lett, hol 
a még ma is fennálló piarista templomot 
építtette s abban egyházi szónoklatokat 
tartott. Azután a bécsi püspöknek Rum-
mel Ferdinándnak gyóntatója volt és 
miután a püspökség érsekséggé emelte-
tett. az első érseknek Kollonich Zsig-
mond grófnak theologusa s lelki tanács-
adója lett. 1724-ben Rómába utazott és 
az ottani főkáptalanban az egész rend 
főkormányzójává választatott. Visszatérte 
után 1733. szept. 8. győri püspöknek 
neveztetett ki. Miután minden európai 

nyelvben, úgy a görögben és több keleti 
nyelvben is járatos volt, magyarul is 
megtanult, hogy közvetlenül hathasson 
a népre. Buzgó egyházi férfi, jeles hit-
tudós volt, az uralkodónak hű tanács-
adója s egyházmegyéjének jóltevője; a 
többek közt szegény plébániák fölsegé-
lésére 90,000 forintot adott. Meghalt 
1743. nov. 24. — Munkái: 1. Testis et 
doctor. Viennae, 1709. (Németül Bécs-
ben 1708 és Frankfurtban 1711-ben je-
lent m°g.) — 2. Psalmi Davidici cum 
exegesi ac phraseologia in textum heb-
raeum praemissis propylaeo psalmodico 
in lucem editi a Scholis Piis Austriae 
1747. (Kapeller Jaroslav rendezte sajtó 
alá.) — Mint életirói följegyezték, több 
becses theologiai munkát hagyott hátra, 
melyeknek czímeit azonban nem említik, 
tehát valószínűleg kéziratban maradtak. 

Zeitschrift v o n u . f ü r U n g e r n 1803. IV . 318. 
— Horányi, Scriptores Piarum Scholarum. 
B u d a e , 1809. I I . 47. — Tudom,. Gyűjtemény 
1820. IV. 39. — Hormayr, Archiv (Jótékony-
s á g a i ) . — Oesterr. National-Encyclopädie I I . 

Groller Balduin, családi nevén Gold-
scheiderBéla,szül. 1848. szept.25. Aradon; 
Drezdában végezte a gymnasiumot, Bécs-
ben tanúit jogot; jelenleg Bécsben lakik 
és a jobb nevű német írók közé tarto-
zik. — Czikkei a Wiener Ulustrirte Zei-
tungban, a Sonn- und Feiertags-Kurir-
ban, a Gartenlaubeban, a Neues Pester 
Journalban sat. jelennek meg. Jókai éle-
tét 1893-ban a drezdai Universumban 
ismertette s ebből a Nemzet (299. sz.) 
kivonatot közölt. — Munkái: 1. Junges 
Blut. Geschichten. Leipzig, 1880. — 2. 
Weltliche Dinge. Neue Geschichten. U. 
ott. 1883. — 3. Printz Klotz. Eine No-
velle. U. ott, 1885. —4. Grafin Aranka. 
Roman. Plagwitz, 1887. — 5. A tábor-
nok úr fia. A nevelőnő. Két elbeszélés. 
Ford. Kaposi Béla. Bpest, 1888. (Egye-
temes Regénytár III. 10.) — 1888 óta 
a Neue Illustrirte Zeitung szerkesztője 
Bécsben. 

Lakatos Ottó, Arad Története III . 23. 1. — 
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Kay ser, Bücher-Lexikon XXI. 530., XXIII. ' 
411. — M. Könyvészet 1888. — Fővárosi Lapok 
1888. 64. sz. 

Groó Vilmos, magyar kir. tanfelügyelő, 
szül. 1843. okt. 8. Krompachon Szepes-
megyében ; a gymnasiumot és akadémiai 
tanfolyamot Kézsmárkon és Eperjesen 
végezte ; a harmadik évben megbízatott 
egész évre az eperjesi ág. ev. fiiskola 3. 
és 4. osztályainak vezetésével. 1866*ban 
nevelői állást vállalt Tisza-Roffon. hon-
nét 1869 elején b. Eötvös József képző-
intézeti tanárjelölt minőségben a porosz-
országi tanárképzőkbe küldte ki állam-
segélylyel. Hentschel (Pestalozzi tanítvá-
nya) és Hill (siketnéma intézet igazgatója) 
módszereinek megfigyelése mellett, pae-
dagogiai tanulmányútat tett Németország-
ban több tanítógyűlés, tanítóképző s falusi 
iskola látogatására. Egy év múlva a Kehr 
igazgatása alatt levő gothai tanítóképzőbe 
ment és ott négy hónapig tanított, mint 
már a weissenfelsi gyakorló-iskolában is. 
Hazatérve útjába ejtette a rajna-vidéki 
és svájczi tanítóképzőket és részt vett 
a német ált. bécsi tanító-gyűlésen. 1870-
ben a znióváraljai állami tanítóképző 
szervezésével és igazgatásával, 1876-ban 
a gömör-kishonti tankerület felügyeleté-
vel bízatott meg. A magyar nyelv ter-
jesztése által a tót iskolákban dicséretes 
érdemeket szerzett. Képzőintézeti növen-
dékeit gyakoroltatta a kézi munka s házi 
ipar különböző ágaiban, mi a znióváraljai 
műfaragó tanműhely felállítására veze-
tett. Tíz év alatt (1876—86) 35 új, több-
nyire szakiskolát szervezett, a rajztaní-
tást 169, a női kézimunkát 118, a házi 
ipart 125 iskolába hozta be. — Paeda-
gogiai czikkeket írt a Néptanítók Lap-
jába (1869. A tanulók mint segédek az 
iskolában. Két nap egy porosz falusi is-
kolában sat. 1870. Két óra Klauwell A. 
lipcsei tanító iskolájában. 1874., 1883., 
1887. Könyvism ), a M. Tanügybe s a 
vidéki lapokba. — Munkái: 1. Gömör-
Kishont t. egyesült megye népoktatási 

állapota az 1878-ik évben. Rimaszombat. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879.) — 
2. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára tót ajkú népiskolákban. Tanítók szá-
mára. Bpest. 1880—81. Két rész. — 3. 
Magyar olvasó és gyakorlókönyv tót 
ajkú népiskolák számára. I. rész. U. ott, 
1881. (Mind a két munka horvát, vend,, 
orosz, rumén és sáros-zempléni tót ki-
adásban is megjelent. U. ott, 1882.) — 
4. Mennyiben tehető as olvasókönyv a 
népiskolai oktatás súlypontjává? Mily 
vezérelvek szerint szerkesztessenek az 
olvasókönyvek s hogy állíttassanak elő ? 
U. ott, 1883. 

Verédy, Paedagogiai Encyclopaediája 327. 1. 
— Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1882. X I I . , 
CXII I . 1., 1883. X L I I I . 1. — Paedagogiai Zseb-
naptár 1887—88. a r c z k . — Kiss Áron, M . N é p -
iskolai tanítás története 321. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Grósz Adolf, a király személye körüli 
m. kir. minisztériumban aligazgató; a 
koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. 
Meghalt 1883. szept. 23. Bécsben. — 
Munkái: 1. Értsük meg egymást, az 
izraelita congressus érdemében. Pest, 
1868. (Magyar és német szöveggel.) — 
2. Ellensék vagy kormánypárt ? Elmél-
kedés az 1872. választások előtt. U. ott. 
1872. 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Grósz Albert, orvosdoktor, kir. tör-
vényszéki orvos, az országos egészség-
ügyi tanács rk. tagja, a nagyváradi szem-
kórház igazgatója, G. Frigyes orvos fia,, 
szül. Iöl9. jan. 12. Nagyváradon; a 
gymnasiumot Nagyváradon, az egyetemet 
Bécsben végezte, hol 1845-ben orvosi., 
sebész-doktori s szemész-szülészmesteri 
oklevelet nyert. Külföldi tanulmányútja 
után 1846-ban Nagyváradon telepedett 
le. Az 1848—49. szabadságharcz alatt 
előbb az aldunai tábornak törzsorvosa, 
később pedig a nagyváradi honvéd kór-
házaknak igazgatója volt; 1852—67-ig 
Nagyvárad főorvosa, 1867 óta pedig kir. 
törvényszéki orvos; ez évben nyerte a 
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Ferencz-József-rend arany érdemkereszt-
jét. A Grósz Frigyes által alapított szem-
kórház vezetését 1858-ban vette á t ; az 
országos közegészségügyi tanácsnak rend-
kívüli tagja volt. — Czikkei az Or-
vosi Tárban (1848. Jegyzőkönyve a 
pesti orvoskar választmánya által or-
vosi ügyben kidolgozott javaslat iránt), 
az Orvosi Hetilapban (1864—66. A 
nagyváradi szemgyógyintézet 1863—65-
ben), a Magyar orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (IX. 1864. Magyar-
országban honos szembetegségek és gya-
kori szürke hályog okai), a Néptanítók 
Lapjában (1868. Mit kell tenni, hogy az 
újszülött gyermekek az örökös vakságtól 
megóvassanak?) — Munkái: 1. Vég-
szózat, melyet ft. Blaskó Mátyás úrnak, 
a nagyváradi kir. oskolákban negyedévi 
tanulók örökös háladatosságból oskola-
társai nevében feláldozott. Nagyvárad. 
— 2. A bölcsőde jótékonysága. A mun-
kás nép érdekében. U. ott, 1853. (Ma-
gyar és német szöveggel.) — 3. Felhí-
vás a bölcsőde érdekében gyűjtendő 
kegyadományokra. U. ott, 1854. — 4. 
A nagyváradi fürdők-. Útmutatás a vi-
déki nép használatára. U. ott, 1855. — 
5. Az egyiptomi szembetegségekről. U. 
ott, 1860. (Németül is.) — 6. Az ujdon-
szülöttek szemlobjáról. Budapest, 1883. 
(Ugyanez németül is. U. ott. 1883.) — 
6. A nagyváradi szemkórház jelentései. 

Szinnyei Könyvészete. — M. Lexikon VIII. 
:340. 1. — Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1883. 
— Petrik Bibliogr. és fiának Grósz Emilnek 
szives közlése. 

Grosz Antal, rozsnyói egyházmegyei 
pap, 1805-ben szenteltetett föl; a püs-
pöki papnevelőintézet igazgatója volt; 
azután Liczén (Gömörm.) plébános, al-
esperes s az iskolák felügyelője. Meghalt 
1849 körűi — Munkái: 1. A lopásnak 
utálatos vétkéről. Rozsnyó. — 2. A 
végső kegyelemről. U. ott, . . . — 3. Az 
ellenség szeretetéről. U. ott, 1831. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 1839. 124. 1. 
— Schematismus R o s n a v i e n s i s 1847. 

Grósz Emil, orvosdoktor, szemorvos, 
a budapesti egyetemi szemklinikán ta-
nársegéd; G. Albert fia. szül. 1865. szept. 
30. Nagyváradon, hol középiskoláit vé-
gezte. Tanulmányait 1882—87-ig a buda-
pesti egyetem orvosi fakultásán végezte, 
hol 1887. nov. 12. orvosdoktorrá avatták 
és deczs 16. középiskolai egészségtan-
tanári képesítést nyert. 1888. jan. —aug. 
külföldi tanulmányúton volt és szept. 1. 
óta a budapesti egyetemi szemklinikán 
alkalmaztatott, előbb mint gyakornok, 
utóbb mint tanársegéd. Az 1893—94. 
tanévben a szabadságon levő tanár (Schu-
lek) helyett a szemészeti klinikát vezette 
s az előadásokat tartotta. — Czikkei az 
Orvosi Hetilap melléklapjában, a Szemé-
szetben (1888. A szemészet külföldön, 
1889, Cataracta partialis traumatica. Ada-
tok a vakság aetiologiájához, Irideremia 
totalis congenita, A keratitis interstitia-
lisról, 1890. Az ablatio retinae gyógy-
kezeléséről, Glioma retinae, A tracbo-
máról. 1891. A glaucoma gyógykezelésé-
ről, Hirschler J. irodalmi működése, 1892. 
Klinikai közlemények, A cornealis hegbe 
nőtt irisből kiinduló genyes gyuladásról, 
A hyalitisről és klinikai közlemények. 
1893. Fabiny T. János hátrahagyott ki-
adatlan kéziratai. A Wecker-féle irido-
tomia duplexről, Lövési sérülés, A szem-
orvoslás viszonya az orvosi tndomány 
többi ágaihoz és klinikai közi., 1894. Az 
aorta és ágainak szűkülete által okozott 
elváltozások a szemfenéken, Kötőszövet-
képződés az üvegtestben, A cataractalusca-
táról, A szemteki kifejtése invicativi. Ezen 
czikkei részben megjelentek németül is a 
berlini Centralblatt für Augenheilkunde-
ban, 1889—90.), az Egészségben (1889. 
A vakságról, 1890. A kancsalságról), a 
Budapesti Szemlében (1889. Az orvosi 
fakultás reformjáról. 1890. Angol, fran-
czia és amerikai egyetemek, 1891. Nép-
szerű egészségtani munkák. 1892. A kö-
zépiskolai reform Francziaországban), az 
Egyetértésben (1890. A franczia fakultá-
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sok reformjáról), a M. Orvosi Archívum-
ban (1893. Az üvegtesti vérzésekről. 1894. 
A conjunctiva sarcomáiról.) Előadások 
a budapesti kir. orvos-egyesületben. — 
Munkái: 1. Jelentés a nagyváradi szem-
gyógyintézet 50 éves működéséről 1830— 
1855 és 1858—82. Nagyvárad, 1886. — 
2. Szemészeti diagnostika. Bpest, 1893. 

Önéletrajzi adatok. 

Grósz EmŐ, ág. ev. lyceumi tanár, 
szül. 1833-ban Szepes-Szombatban és 
1872 óta a kézsmárki lyceumban a latin 
nyelv, bölcselet és történelem tanára. — 
Programmértekezései a kézsmárki ág. ev. 
lyceum Értesítőjében (1883. Kézsmárk 
városa elnvomatási korszakának vázla-
tos története, 1886. Miképen lett Ho-
ratius Flaccus költő Augusztus császár 
egyeduralmának megszilárdítója. ism. Egy. 
Philol. Közlöny 1888.. 1888. Miért voltak 
a magyar protestáns intézeteknek min-
den időben annyi lelkes pártfogói és kik 
voltak a kézsmárki ágost. hitv. evangé-
likus kerületi lyceumnak kimagasló jói-
tevői. ism. Prot. Egyh. és Isk. Lapok 
37. sz.) 

Rajner N é v k ö n y v e 68. 1. 

Grósz Frigyes, bölcseleti s orvosdok-
tor, szül. 1798. nov. 16. Nagyváradon, 
hol atyja G. Moses a zsidó község elöl-
járója volt; G. a püspöki gymnasiumban 
tanult, azután a pesti egyetemre ment, 
hol 1816-ban bölcseletdoktori oklevelet 
nyert. Atyja halála (1817) után a bécsi 
egyetemen orvosi tudományokat hallga-
tott és leczkeadással tartotta fenn magát. 
1825-ben orvosdoktorrá avatták. Ekkor 
Lang gyárosnál Teltschben (Morvaország) 
házi orvos lett és ugyanott kórházat 
alapított. Cseh- és Németország fürdőit 
meglátogatván, balneologiai ismereteit 
gyarapította. Lang halála után szülővá-
rosába költözött és ott 1829-től mint a 
zsidó kórház első orvosa működött. 1830-
ban a szegény vakok számára magán-
intézetet alapított, melyet saját pénzén 
tartott fenn és abban haláláig nagy si-

kerrel működött; ott és a környékben 
40.000 szembetegséget kezelt és 1500-
szor szerencsés szürkehályog-műtétet vég-
zett. 1856. máj. 26. ő felsége is megláto-
gatta intézetét és közvetlen Azután a ko-
ronás érdemkereszttel tüntette ki. Meg-
halt 1858. jan. 3. Nagyváradon. — Czik-
kei a Magyar orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (IV. 1844. Észre-
vételek Magyarhon lapályos vidékein 
uralkodó lázakról, V. 1845. A nagy-
váradi sz. László fürdőről s Biharmegye 
ásványos vizeiről, Szürke hályogról, Ma-
gyarhoni és erdélyi ásványvizekről, VII. 
1847. A szegényebb sorsú szembetegek 
és gyógyítható vakok hazánkbani tö-
mérdek számáról, VIII. 1863. Terv a 
szembetegek és gyógyítható vakok szá-
mára alakítandó ingyen gyógyító és ápoló 
intézetekről, a nagyváradi vakok gyógy-
intézetének rövid leírásával.) — Mun-
kái: 1. Dissertatio inaug. chemico-phar-
macologico-medica de chinina et cin-
chonina earum e corticibus chinae edu-
cendi methodo, atque usu medico, ob-
servationibus comprobato. Vindobonae. 
1826. — 2. Statistikai adatok a Nagy-
váradon 1830 óta létező szegeny vakok 
gyógyintézetének működéséről s néhány 
szó ezen intézet jövendőjéről, földmíve 
lőink közt gyakran előforduló vakság 
enyhítésére Magyar- és Erdélyország több 
helyein fölállítandó szegény vakok gyógy-
intézetei tekintetéből. Nagyvárad, 1846. 
— 3. Die Augenkrankheiten der gros-
sen Ebenen Ungarns. Statistische Ueber-
sicht der Leistungen der Privat-Augen-
krankenheilanstalt für Arme in Gross-
Wardein durch fünfundzwanzig Jahre 
von 1830—56. U. ott, 1857. — A nagy-
váradi zsidó község márvány emlékét 
állította fel az ottani izraelita kórház-
ban ; olajfestésű képe a nemzeti múzeum 
képtárában van ; kőnyomatú arczképe, 
neve aláirásával Pesten készült, a raj-
zoló megnevezése nélkül. 

Vasárnapi Újság 1857. 18. SZ. 1858. 1. SZ. 
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(Nekr.) arczk. — Ben-Cliananja 1858. 177. 1.— 
Beth-El 1859. 21. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
Alig. Illustr. Juden-Zeitung 1861. 11. , 12. SZ. 
a r c z k . — M. orvosok és természetvizsgálók 3Iun-
kálatai IX. és gyászjelentés. 

Grosz Fülöp, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. kórházi főorvos Pesten, hol 1870. 
ápr. 6. meghalt 66. évében. — Czikke 
az Orvosi Tárban (1840. Budapesti kór-
és időjárat 1839. augusztusban.) — Mun-
kája ; Be vino specimen inaug. diaete-
tico-politico-medicum. Pestini, 1830. 

Rózsay József, Emlékbeszéd arczképlelep-
lezés alkalmával. Bpest, 1875. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Grósz Gizella, kecskeméti származású, 
hol atyja kereskedő; felsőbb polgári 
leányiskolát végzett; a kézi munkán kí-
vül megtanult zongorázni és a német, 
franczia s angol nyelvben is járatos. — 
Elbeszélései, meséi, regéi s vígjátékai 
sat. a Lányok Lapjában (1888 óta), a 
Hasznos Mulattatóban (1891 ótaKecske-
méthy Géza álnév alatt is), a Kis Vi-
lágban (1892, többször Gizella névvel), 
a Magyar Nők Lapjában (1892—93), a 
Budapestben (1892), az Én Újságomban 
(1893), a győri Őrangyalban (1893), végre 
a Kecskemét, Kecskeméti Lapok és Kecs-
kemét és Vidéke cz. helyi lapokban je-
lentek meg. 

Testvér-bátyjának dr. Grósz Albertnek szí-
ves közlése. 

Grosz Gyula, ág. ev. gymnasiumi ta-
nár és könyvtárnok Brassóban, hol 1855-
ben született; ugyanott 1873-ban végezte 
a gymnasiumot és 1882. decz. 28. óta a 
latin és görög nyelv tanára, jelenleg a 
gymnasium igazgatója. — Programm-
értekezése a brassói ág. ev. gymnasium 
Értesítőjében (1888. Über Jugendlektüre 
und Schulbibliotheken) ; czikkei a nagy-
szebeni Archívban (N. F. XXI. Zur äl-
testen Geschichte der Kronstädter Gym-
nasialbibliotbek ; XXII. 1889. Georg Mi-
chael Gottlieb v. Herrmann und seine 
Familie, Kronstädter Kultur- und Le-
bensbilder, XXIII. 1890. Aus den Briefen 

des Gubernialsekretärs Joh. Theodor von 
Herrmann, XXIV. 1892. Zur Geschichte 
der HevdendorfTschen Familie); a Kor-
respondenzblatt d. Ver. f. siebenb. Lan-
deskundeban (1891. Ein Fund römischer 
Consulardenare bei Tartlau im Burzen-
land.) — Munkái: 1. Katalog der von 
der Kronstädter Gymnasialbibliotbek bei 
der 400-jährigen Luther-Feier in Kron-
stadt ausgestellten Druckwerke aus dem 
Reformationszeitalter. Kronstadt, 1883. 
— 2. Kronstädter Brücke 1535—1886. 
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kron-
stadts. U. ott, 1886. 

Rajner Névkönyve. 26. 1. 

Gross János, bazini (Pozsonym.) ág. 
ev. polgár. — Munkája : Empfindungen 
eines dankbaren Protestanten in Bössing, 
bei Eröffnung des neuen Bethauses. Pres-
burg, 1783. 

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi 
S u p p l . I . 220. 1. — Ballagi Géza, Po l i t i ka i 
Irodalom 198. 1. 

Grósz János. ág. ev. lyceumi igazgató-
tanár, szül. 1759-ben Bazinban (Pozsony-
in.) ; tanult a modori hét osztályú gym-
nasiumban, a pozsonyi ág. ev. lyceum-
ban, az erlangeni s 1789-től a jenai 
egyetemen, hol Griesbach és Reinhold 
Kant irányát követő bölcseleti előadásait 
hallgatta. Néhány évi nevelősködés után 
öt évet töltött az akkor alapított karlo-
viczi görög-keleti gymnasiumban mint 
igazgató-tanár (1794 körül); onnét a 
modori gymnasiumhoz hívták meg igaz-
gatónak. 1804-ben Pozsonyban válasz-
tották meg lyceumi tanárnak, hol 34 
évig tanította a történelmet, bölcseletet 
és rhetorikát. Mint a latin nyelv alapos 
ismerője nagy hírre tett szert. 1838. febr. 
1250 frt váltópénzből álló évi fizetéssel 
nyugalomba helyezték. Meghalt 1839. 
nov. 28. Temetésén decz. 1. Stromszky 
Sámuel superintendens méltatta érde-
meit ; az iskola pedig 1840. január 4. 
rendezett emlékünnepet, melyen utódja 
Michnay tartotta az emlékbeszédet. — 
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Munkái : 1. De recta ratione Linguam 
Latinam in Gymnasiis tradendi. Viennae, 
1794. — 2. Parentale sacrum in hono-
rem ac memóriám Stephani Fabri, prof. 
lycei a. c. Posoniensis . . . 20. Mártii 
1817 celebratum. Posonii. — 3. Worte 
des Trostes und der Wahrheit, gespro-
chen am Begräbnisstage der wail. Frau 
Charlotte Elise Wölfel, geb. v. Dobay, 
den 11. Januar 1829 in der evang. 
deutschen Kirche der k. Freistadt Mo-
dern. U. ott. 1829. — 4. Laudatio fü-
rt ebris Samuelis Zsigmondy. U. ott, 1833. 

31. Hírmondó 1894. I . 429. 1. — Catalogus \ 
Bibl. Franc. Com. Széchényi Suppl. 1. 220. 1. 
— Petrik Bibliogr. és Harmath Károly szi-
ves közlése. 

Grosz Jossef. theologiai doktor, kath. 
plébános és szentszéki ülnök, szül. 1843. j 
máj. 23. Rékason Temesmegyében. 1867. 
júl. 21. misés pappá szenteltetett föl, 
1868-ban theologiai doktor lett és káplán 
Gyarmatán, 1869. a csanádi papnevelő 
igazgatója s helyettes theologiai tanár, 
1872. a szentírás-magyarázat rendes ta-
nára, 1876. szentszéki ülnök és kápta-
lani jegyző, 1882. a püspökmegye fis-
cusa. 1884. lippai plébános és 1891. a 
Vértes-Keresztúrról nevezett szent kereszt 
apátja. — Czikkeket írt több külföldi s 
a temesvári magyar lapokba. így a Szent-
kláray Jenő által kiadott Adattárba (1871. 
Német- vagy Uj-Bessenyő, 1873. A csa-
nádegyházmegyei úgynevezett: Deficien-
tiae fundus mivolta és története); a 
Csanádba is írt több czikket. — Mun-
kái : 1. Introductio in libros s. No vi 
Testamenti. Temesvár, 1875. (2. kiadás. 
U. ott, 1880.) — 2. Introductio in lib-
ros s. Veteris Testamenti. U. ott, 1879. 
(2. kiadás. U. ott, 1882. Mindakettő meg-
jelent magyarul is Gebé Andor ford. 
Eger, 1888.) — Alapította és szerkeszti 
1872 óta a Landbote cz. keresztény-
conservativ hetilapot, mely közel 3000 
előfizetővel bír és szerkeszti a Landbote-
naptárt. 

Schematismus C s a n a d i e n s i s 1892. 249. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Gross Károly, hirlapíró, a Wiener 
Zeitung hivatalos lapnak évek óta bei-
munkatársa. — Munkája: Schwalben. 
Eine Sammlung in Vers und Prosa. 
Pest, 1857. (StraszmannMóriczczal együtt. 
Ezen gyűjteményben Grossnak 16 költe-
ménye van.) — Szerkesztette a Pannó-
nia cz. folyóiratot 1860-ban Pesten, mely-
ből 3 füzet jelent meg; ebben nagy-
részt magyar költők és novellaírók munkái 
jelentek meg németül, többi közt Petőfi 
életrajza is Grosstól. — Az Esterházy 
Miklós grófnak tatai színháza számára 
ő írja a német operette-szövegeket. 

Petrik B ib l iogr . 

Grósz Lajos. L. Csatáry (Grósz) 
Lajos. 

Grósz Lipót, orvos- és sebészdoktor, 
szülészmester, belügyminiszteri tanácsos 
a III. oszt. vaskoronarend, a Ferencz-
Józsefrend lovagja s a III. oszt. Medsi-
dije-rend tulajdonosa ; szül, 1827-ben és 
Bécsben 1853-ban nyert orvosdoktori ok-
levelet. — Czikkeket írt az Orvosi Heti-
lapba (1857—1861), a Gyógyszerészi Heti-
lapba (1861., 1866.), a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiba (1864), 
a Kórházi Szemlébe (1865), az Orvosi 
Szemlébe (1866), az Egészségi Tanács-
adóba (1866) és az Ung. Mediz.-Chirurg. 
Pressébe (1866., 1874.) — Munkái: 1. 
Az erdobényei fürdő hely-, történetrajzi 
és orvosi szempontból, a vele kapcso-
latban lévő savó- és szőllő-gyógymódok 
leírásával orvosok és betegek számára. 
Pest. 1858. (Németül. U. ott. 1858.) — 
2. Emlékirat a hazai betegápolási ügy 
keletkezése, fejlődése s jelenlegi állásá-
ról ; különös tekintettel a betegápolási 
költségekre. A belügyminiszter megha-
gyásából a közegészségügyi osztályban 
gyűjtött hivatalos adatok alapján. Buda, 
1869. — 3. Az 1872— 73. évben ural-
gott cholera-járvány keletkezése, terje-
dése és lefolyása, valamint az ez alka-
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lommal tett tapasztalatok. A belügymi-
niszter megbízásából hivatalos adatok 
alapján összeállítá. Bpest. 1874. (Néme-
tül. U. ott, 1874.) 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statistikája 86. — Szinnyei Repertóriuma 
III. Természettud. és Könyvészete. 

Grósz Mihály, kath. plébános és kő-
szegkerületi alesperes Felső-Szilvágyon, 
hol 1873. okt. 20. meghalt 66. évében. 
— Munkája: Egyházi beszéd, melyet a 
váti sz.-kúti kápolna . . . felszentelése al-
kalmával tartott. Pápa, 1856. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Gross Pál, ág. ev. lelkész, kézsmárki 
származású; 1665. jún. 27-től a vitten-
bergai egyetem hallgatója volt; hazájába 
visszatérve kézsmárki lelkész lett. — 
Munkája : Disputatio theol. de Redem-
tione et in specie de Redemtoris Nomi-
nibus. ..Vittebergae, 1667. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchényi Suppl. 
I. — Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 166. 1. 

Grosschmid Gábor, nyug. kir. tör-
vényszéki biró, szül. 1813. szept. 23. 
Máramaros-Szigeten, hol elődei kir. kincs-
tári igazgatók voltak; a gymnasiumot 
Ungvárt, az egyetemet Pesten végezte; 
mint jurátus 1832—36-ban Pozsonyban 
Szerencsy kir. personalis mellett volt; 
az 1840. országgyűlésen is jelen volt. 
1836-ban ügyvéd lett és szept. Bács-
megye tiszt» aljegyzője, 1840. táblabírája 
s 1848—49-ben a megye újonczozási 
biztosa volt. A szabadságharcz után me-
nekült, 1850-ben Bécsben és Olaszország-
ban tartózkodott és az irodalommal fog-
lalkozott. Azután a törvénykezési pá-
lyára lépett és mint biró a pesti, szol-
noki s a miskolczi törvényszéknél szol-
gált. 1861-ben behivatott a pesti kir. 
táblához ; innét azon évben mint főispáni 
titkár Zomborba ment és nov. törvény-
széki bírónak neveztetett ki. 1870. úrbéri 
alispánnak választották, az 1872. szer-
vezéskor a kir. törvényszék birájának 
neveztetett ki. 1885-ben nyugdíjaztatott. 

Ekkor a Bács-Bodrogh vármegye törté-
nelmi társulatának titkára lett, mint ilyen 
működik jelenleg is. — Czikkeket írt a 
Pester Lloydba, a Budapesti Hirlapba 
(1884. 353. sz. A najgebaj, 1885. 19. sz.) 
és a Bácskába (1888. Templomunk, 1889. 
4. sz. Magyar László, 1893. 1848. évi 
márcz. 15-ke és következő napjai Zom-
borban, sat.) — Munkái: 1. Oesterreich-
Ungarn und die Woiwodina, von einem 
Saxo-Magyaren. Wien, 1850. (Névtelenül, 
betiltatott.) — 2. XIV. Lajos s La 
Rochefoucauld. Az utóbbinak életelvei-
vel. Pest, 1851. — 3. Ostörténelmi ta-
nulmányok. 1. Az ufolsó Kray báró a 
szerbek között. 2. A szerb vajdaság ke-
letkezése. emléklapok 1848—49-ből. Zom-
bor, 1886. (Különny. a Bács-Bodrogh 
várm. tört. társ. Evkönyvéből. Ism. Szá-
zadok 1888.) — Szerkeszti a Bács-Bod-
rogh vármegyei történelmi társulat Ev-
könyvét 1887 óla Zomborban. 

Petrik Bibliogr. és dr. Thim szíves közlése 
(önéleir. adatok után ) 

Grosse András Károly, orvosdoktor, 
G. Mihály ág. ev. lelkész fia; az orvosi 
tudományokat Halléban tanulta, hol 1732-
ben orvosdoktori oklevelet nyert. Hazá-
jában, áttérvén a r. kath. hitre, előbb 
mint törzsorvos szolgált, azután pestis-
orvos (Doctor sanitatis) volt. Meghalt 
1757. decz. 8. Nagy-Szebenben. — Mun-
kái : 1. Dissertatio philosophico-medica 
inauguralis, methodo scientifica con-
scripta, qua sistitur: Verum universae 
Medicinae Princípium in structura cor-
poris humani Mechanica reperiendum. 
Halae Magdeb., 1732. — 2. Observatio 
de coctura Mercurii vulgaris in aqua 
simplici, eaque postea virtute Anthel-
minthica praedicta. Cibinii, 1734. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 162. 
— Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 38. 1. 

Grosser Ker. János, bölcseleti dok-
tor, kegyes tanítórendi kormányzó, szül. 
1779. jan. 28. Ó-Becsén (Bácsm.); kö-
zépiskoláit Kalocsán és Szegeden vé-
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gezte ; 1798. szept. 24. lépett a rendbe 
Kecskeméten; 1799-ben a próbaévét ki-
állotta, mire 1800-ban Szigeten (Máram. 
m.), 1801—2. Beszterczén (Erdély), 1803. 
Debreczenben és 1804. Pesten a gram-
matikai osztályokban tanított. 1807-ben 
a bölcseletet a pesti egyetemen végezte 
s bölcseleti doktor lett. 1807-ben a fel-
sőbb betűszámtan és mértan tanulásával 
fogialkozott, idővel csillagászati állásra 
készülendő. Miután Szent-Györgyön 1808-
ban theologiát tanult és 1809-ben Pesten 
a IV. nyelvtani osztályt tanította. 1810-
ben Szegedre küldetett, hol a betűszám-
tant és mértani az ottani lyceumban 
1817-ig tanította. 1818—24-ig Magyar-
Óvárott házfőnök és középiskolai igaz-
gató volt. 1824-től három évig a rendben 
kormánytanácsos, négyig pedig kormány-
segéd és ez idő alatt 1830 és 1831-ben 
Pesten házfőnök és gymnasiumi igazgató 
volt. 1833-től 1847-ig a rend kormányzója 
volt. Midőn ezen hivataláról lemondott, 
azon év okt. 30. meghalt Pesten. A róm. 
kath. akadémia Rómában tagjának ne-
vezte ki. — Szegeden tartózkodása alatt 
több magyar szónoklatot s értekezést írt 
névtelenül az egyházi lapokba. — Mun-
kája : Válogatott levelek M. Tullius 
Ciceróból és K. Plinius Cecilius Sekun-
dusból. Szeged, 1816. (Magyarázatokkal. 
Névtelenül.) — Latin levele Horvát Ist-
vánhoz. Pest, 1832. ápr. 10. és magyar 
levele 1836. jún. 9. (a m. n. múzeum 
kézirattárában). 

Danielik, Magyar í rók I. 163. — Petrik 
Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése 
(a rend jegyzökönyvéből.) 

Grossing (Grossinger) FerencsBudolf. 
cs. kir. udvari titkár, Grossinger Ferencz 
városi tanácsos és mészárosmesternek és 
Dobies Rozáliának fia. szül. 1752. szept. 
20. Komáromban (a keresztelési anya-
könyvben Grossinger Ferencz Máténak 
van beírva; nagyatyja Grossing Keresz-
tély Königsbrunban Ausztriában szüle-
tett és a császári hadseregben mint dra-

gonyos szolgált; midőn a katonaságot 
elhagyta, Komáromban telepedett le, hol 
mészáros és marhakereskedő volt; ennek 
fia, Grossing Ferencz Rudolf atyja, vette 
fel a Grossinger nevet). G. a komáromi 
jezsuiták gymnasiumában tanult; innét 
a jezsuita rendbe való belépése után 1770-
ben Győrbe s 1771-ben a philosophiára 
Nagyszombatba küldetett. 1773-ban Bu-
dán bitszónok volt. Megtanulta a ma-
gyaron kívül az olasz, franczia, német 
és latin nyelvet. A rend feloszlatása 
(1773) után Olaszországban utazott; az-
után Bécsben tartózkodott. 1777. okt. 4. 
Mária Terézia királynő udvari titkár 
czímmel 600 frt évi fizetést rendelt neki. 
azon meghagyással, hogy mellékfoglal-
kozást keressen magának és mielőtt al-
kalmaznák, előbb kiismerjék tehetségeit. 
Mária Terézia halálával (1780. nov. 29.), 
ő is megfosztatott czímétől és fizetésétől. 
Ezután csalásokra és szédelgő életpá-
lyára adta magát, úgy hogy fogságot 
szenvedett s a kiállott fogság után 1783. 
jan. 25. a cs. kir. örökös tartományok-
ból kitiltatott. Azután Obernadban, Majna-
Frankfurt mellett, Lipcsében, 1785-ben 
Halléban és 1786. augusztustól Berlinben 
tartózkodott; sok könyvet adott ki. me-
lyeket többnyire mások írtak vagy for-
dítottak, de ő azokat sajátjaként adta 
ki. Ezen munkákban többször koholt az 
ausztriai uralkodóház ellert rágalmakat 
és öndicsőítő hazugságokat. A németor-
szági titkos rózsa-rendnek is ő volt egyik 
előmozdítója. Végre sok volt már a ro-
váson, azért elfogatási parancs adatott 
ki ellene ; irományai közt egy felhívást 
találtak a magyarokhoz, melyben láza-
dásra szólítja fel őket, több hamis váltót 
sat. 1788. okt. elfogták; 1789. okt. 
örökös várfogságra ítélték és Kuffsteinban 
zárták el, hol meg is halt. — Munkái: 
1. Freimüthiger Briefwechsel zwischen 
zwei teutschen Reichsständen, über 
Bayerns gegenwärtige Angelegenheiten 
1778. Három füzet. (Saját nyilatkozata 
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szerint ezen röpiratát 14 nap alatt írta 
s miután akkor németül még nem tudott 
jól, csaknem minden sorában hiba van; 
ennek daczára egy év alatt 19 utánnyo-
mást ért). — 2. Die Souverain, oder 
die ersten Haupt- und Grundgesetze eines 
monarchischen Staats. Wien, 1780. (Ál-
lítólag a Journal d'Esprit- és a Journal 
de Santéból plagizálta). — 3. Osterwald 
Petrus. De religiosis ordinibus et eorum 
reformatione über singularis, quem e 
germanico in latinum traduxit. suisque 
auxit animadversionibus F. R. a G. U. 
ott, 1781. — 4. Allgemeines Toleranz-
und Religionssystem für alle Staaten 
und Völker in der Welt. Leipzig, 1784. 
(Egyik legfontosabb munkája, melyet 
nyolcz nap alatt írt). — 5. Pübsten-
geschichte im Grundrisse. Göttingen und 
OfTenbach, 1784. (Szerző állítása szerint 
14 nap alatt mondta tollba, még pedig 
minden segédkönyv használata nélkül; 
mások állítása szerint Linguet munká-
jából plagizálta.) — 6. Damenjournal. 
Halle, 1784 és 1785. (Két évfolyam). — 
7, Die Kirche und der Staat, ihre 
beiderseitige Pflicht, Macht und Gränzen. 
Berlin (Frankfurt), 1784. (La chiesa e 
la Republica dentro i loro limiti cz. 
munkából plagizálta, illetve fordította). 
— 8. Rede beim Tode Herzogs Leopold 
von Braunschweig. Halle. 1785. — 9. 
Jus publicum Hungáriáé unica com-
plexum dissertatione. Halae, 1786. (He-
lyesebben Pesten Eggenbergernél jelent 
meg; a szerző állítása szerint Mária 
Terézia királynőnek 1777. júl. 3. vett meg-
bízásából írta s júl. HO. d. u. 4 órakor 
tisztán leírva pergamen kötésben át-
nyújtotta). — 10. Statistik aller katho-
lischen geistlichen Reichsstifter in Deutsch-
land. U. ott, 1786. (I. kötet. Állítólag 
Straubingeni S. műve, ki, miután G. 
nem fizetett, a II. kötet kéziratát nem 
küldte el neki). — 11. Grundsätze des 
Ruseninstituts. Halle, 1786. — 12. Un-
garisches allgem. Staats- und Regi-

mentsrecht. Wien, 1786. (Ez ellen Kaitár 
József hazánkfia czáfoló munkát ír t : 
Widerlegung des Grossingerischen Erb-
rechtes in Ungarn 1787. cz., de nem je-
lenhetett meg, mert a censura tűzre 
ítélte). — 13. Ein Handvoll Schurke-
reien und Thorheiten aus dem Tage-
buche eines Reisenden Engländers. Lon-
don (Salzburg), 1786. (Névtelenül). — 
14. Flora, ein Journal von und für Da-
men. Halle, 1786. Négy kötet. (Szerző 
bevallása szerint, ő csak az I. és II. 
kötetet írta, a III. és IV. pedig L. és J. 
hallei tanárok). — 15. Rosenblatt von 
und für Damen. U. ott, 1786. Két kötet. 
— 16. Monatschrift für Damen. U. ott, 
1786. júliustól 1787. júniusig. (Ezt a 
szerző szerint J. és R. hallei tanárok 
írták és oly rosszúl, hogy maga is szé-
gyenli). — 17. Staatenjournal. Nürn-
berg u. Berlin, 1787. (14 darab ; később 
mások folytatták). — 18. Mythologisches 
Handbuch für Künstler und Kunstlieb-
haber. Berlin, 1787. (Két kötet, Wadzeck 
Frigyes fordította francziából; újabb át-
dolg. és bőv. kiadása : Lexicon mytholo-
gicon cz, H. E. Müllertől, u. ott. 1791.) 
— 19. Lehrreiche Erzählungen. U. ott, 
1787. Három kötet, 2. kiadás. U. ott, 
1793., a 3. kötet ezen cz. alatt i s : Sce-
nen zur angenehmen u. nützlichen Un-
terhaltung von Karl Aug. Ragotzky. — 
20. Luise von Lilienmald. Eine Erzäh-
lung in zwei Bänden. U. ott, 1787. és 
1791. (Ezen munka első 1787. kiadása 
végén Petit ós Schöne berlini könyvke-
reskedése még a következő munkáját 
hirdeti: 21. Schicksale meines Lebens. 
hét kötet, ára 6 Rth. ; miután ezt Wad-
zeck és a többi életírói, úgy a bibliogr. 
munkák nem említik, könyvészeti czímét 
nem adhatom.) — 22. Die Harmonie 
oder Grundplan zu einer besseren Er-
ziehung des weibl. Geschlechts, übers, 
von Karl Rudolf von F. Reutling, 1788. 
(Névtelenül). — Kéziratai a m. nemzeti 
múzeumban: Gedanken über den Aller-
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höchsten Ortes herabgelangten neuen Fi-
nanz-Plan (4rét 40 lap), Vorläufige Ge-
danken über den etwa zu haltenden 
ung. Landtag (4rét 56 lap). Maximae 
status pro regno Hungáriáé Aug. Impe-
rátori Josepho II. praesentante. (ívrét 6 
lap). 

Catalogus Societatis Jesu 1768—1773. — Ma-
gyar Merkurius 1788. 3. SZ. — Hadi Törté-
netek, B é c s I . 1789. 442. 1. — Wadteck, Fried-
rich, Leben und. Schicksale des berüchtigten 
Franz Rudolf von Grossing. Berlin, 1789. — 
Oesterr. National-Encyclopädie I I . 427. — Wurz-
bach, Biogr . Lexikon V. 378. — Figyelő XI . 
166. — Petrik B ib l iogr . I . I I . IV. 

Grossinger János, Jézustársasági szer-
zetes, később világi pap, valószínűleg az 
előbbinek nagybátyja, szül. 1728. szept. 
27. Komáromban, 17 éves korában lépett 
a rendbe s a bölcselet hallgatására Gráczba 
küldetett; 1755-től a theologiát Nagy-
szombatban hallgatta ; 1762-ben a negye-
dik fogadalmat is letette s a nagyszombati 
papnevelő igazgatója lett; a nyelvészet 
tanára volt; 1767-ben Trencsényben taní-
tott ; 1769—70-ben a kassai convictusban 
volt igazgató ; tanította a humaniorákat 
Győrött és a theologiát Kassán; 1771—73-
ban a Haller-ezred tábori papja volt Olasz-
országban; e mellett tanulmányozta a mú-
zeumok természetrajzi osztályát és ilyen 
gyűjteményt állított föl Kassán; 1780-ban 
a komáromi ó-vár lelkésze volt. hol 1803-
ban megúalt. — Munkái: 1. Dissertatio 
de terrae motibus regni Hungáriáé,excerpta 
ex universa história physica regni hujus. 
Hozzá: Elégia de nuperrimo terrae motu 
Comaromii 1783. Jaurinil783. —2. Plau-
sus Comaromiensis Sacrae regni coronae 
datus et dicatus, dum Vienna Budám trans-
lato momento his consisteret. U. ott, 1790. 
— 3. Vota natali die r. dno Petro Matzer 
parocho Comaromiensi. U. ott, 1793. — 
4. Lessus ac luctus in praecox fátum 
Leopoldi AA. Regni Hungáriáé Palatini. 
Comaromii, 1795 (Költ.) — 4. Universa 
história physica Regni Hungáriáé secun-
dam tria naturae regna. Posonii et Coma-

romii, 1793—94.1797. Öt kötet. (Censurai 
kézirati példánya a m. n. múzeumban, A 
VI.—IX. az oryktographiát, mineralogiát 
és hydrologiát tartalmazó kötetek kézirat-
ban maradtak. Ism.aM. Mercurius mellék-
lapja a Bibliotheka 1795. jan.) — 5. Vota 
et propemticon in iter Josephi Antonii 
archi-ducis Austriae, regni Hungáriáé 
Iocumtenentis.. . dum primum Vienna 
Budám tenderet, et secus Comaromium 
die 18. Sept. 1795. praeterveheretur. De-
prompta a poéta Comaromiensi. Coma-
romii, (Névtelenül.) — 6. Censura in 
carmina sen. Joannis Bajcsi. U. ott, 1796. 
— 7. Exequiis d. Joannis Bajcsi sen. 
comitat. Comarom. judicis, notarii et vice-
comitis. U. ott, 1798. — 8. Epicedion 
Joanni Bajcsio. U. ott, 1798. — 9.Eucha-
risticon ob impetratum pensionis augmen-
tum. U. ott, 1800. - 10. Epicedion in 
memóriám Pii Sexti pontificis maximi, 
dum gloriosi ejusdem cineres ex Galliam 
Romám translati solemni ritu excipiuntur, 
20. Febr. 1802. U. ott. — 11. Plausus 
sacro Pannonio Monti hodie redivivo 
dicatus 1802. — 12. Comaromiensis arx, 
urbs et provincia, historice et topo-
graphice adumbrata. . . Magyar költemé-
nyeit, melyek szintén megjelentek, nem 
találtam. — Több latin költeménye és 
egyházi beszéde maradt kéziratban. — 
— Levele Révaihoz, Komárom 1801. 
márcz. 31. és decz. 6. (a m. n. mú-
zeumban.) 

Catalogus Societatis Jesu 1751—1771. — 
Allgem. Literatur Zeitung. J e n a & L e i p z i g , 
1795. 230. — Fejér, História Aeademiae 81. 
— Katona, H i s t ó r i a Cr i t i ca X L I . 584. — Hanák 
János, Az állattan története és irodalma Ma-
gyarországban. Pest, 1849. 69—72. 1. — Stoeger, 
Scriptores 109. — Kunitz, August, Versuch 
einer Geschichte der ungarischen Botanik. 
Halle, 1865. 77. 1. — Petrik Bibliogr. I. III. 
— Zelliger Egyházi írók Csarnoka. — Kazinczy 
Ferencz Levelezése IV. 293. 1. 

Grossinger Jóssef, előbb jezsuita, az-
után világi pap, Grossing Ferencz Rudolf 
testvérbátyja, szül. 1751-ben Komárom-
ban ; ott járta a középiskoláit; azután a 
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jezsuiták közé lépett, 1770—71-ben a böl-
cseletet Nagyszombatban hallgatta; 1772-
ben Kőszegen, 1773. Egerben tanított és a 
rend feloszlatása (1773) után Bécsben tar-
tózkodott ; később Grazba költözött, hol 
1830. okt. 12. megh. 80 éves korában. — 
Munkái: 1. Nothwendige Pidslehre für 
Land-u. Wundärzte. Wien u.Leipzig, 1778. 
— 2. Freundliches Nota Bene für den 
Verfasser der Schmähschrift über die Uni-
versität in Wien. Wien, 1781. — 3. 
Ratio propositi inducendae in orbem eru-
ditum sanioris philosophiae, edito novo 
universae naturae systemate manifestis 
Newtoni erroribus adversante. U. ott, 
1781. — 4. Die pseudopolitische Reli-
gionshypothese unseres aufgeklärten Pö-
bels. U.ott, 1781. (Uiber das Antwortschrei-
ben des Herrn Fürsten Kaunitz-Rietberg an 
Se. Kaiserl. Majestät 1.) — 5. Mosis Men-
delssohn Opera philosophica quae ex 
germanico in latinum traduxit. U. ott, 
1784. Két kötet. — 6. Ob Kaiser Maxi-
milian der Erste habe Pabst werden 
wollen. U. ott, 1784. — 7. Ob die Heu-
rathen der Fürsten die Heurathen ihrer 
Staaten sind ? Berlin, 1784. — 8. Berlin 
und Wien in Betreff der Gelehrsamkeit 
und Aufklärung unpartheysch gegenein-
andergehalten. Frankfurt u. Leipzig. 1784. 
— 9. Acta coronationis Mathiae II. in 
regem Hungáriáé 19. Nov. 1608 peractae, 
e synchrono A. E. C. H. T. A. manus-
cripto in lucem edita J. G. H. C. (Josephus 
Grossinger Hungarus Comaromiensis). In 
Germania, 1784. — 10. Babylon oder 
das grosse Geheimniss der europäischen 
Mächte. Wien, 1785. (Névtelenül.) —11. Un-
wahr scheinlichkeiten. Freiburg (Wien), 
1785. — 12, Aloisia von Blumenau, 
eine wahre Jesuitengeschichte. Frankfurt 
u. Leipzig (Wien), 1785. (Névtelenül.) — 
13. Wie soll in einer Monarchie der 
Adelige, der Bürger, der Bauer. . . seine 
zweite Erziehung bekommen? Wien, 1797. 
— 14. Geschenk für die manbare adelige 
Jugend. U. ott, 1797. — 15. Bemährte 

asiatische, afrikanische u. amerikanische 
Beiträge zur europäischen Arzneikunde. 
U. ott, 1799. — 16. Tabulae chronolo-
gicae quibus regum, primatum, palati-
norum, judicum curiae, banorum caete-
rorumque baronum regni Hungáriáé suc-
cessiones chronologicae tali ordine ex-
hibentur, ut regum successio regnique 
baronatuum administratio, uni juxta tem-
porum seriem obtutui inde ab anno Christi 
nati millessimo, usque ad nostra haec 
tempóra praesentantur. accedit series regi-
orum hungarico aulicorum cancellariorum. 
Posonii, 1803. — Kézirati munkái a buda-
pesti egyetemi könyvtárban: Vocabularium 
Sumatranum cum dialectis Achinorum, 
Battajorum, Lampuhuorum, Malajorum 
et Rejangorum ; Brasilianum cum dialec-
tis Topinambuanorum et Americanorum 
sylvestrium ; Peruvianum, quibus a Bra-
silianis, Topinambuanis et Chilensibus 
differunt; Mexicanum, quibus populus 
nativus ab Hispanis regnum Mex. in-
colentibus differt; Malaiaicum, una cum 
vocabulorum usu et propriis loquendi 
módis; Javaicum, quibus Javenses com-
muni cum Malaiis linguam loquentes diffe-
runt ; Vocabularium veterum chymista-
í'um, magorum et herbariorum. (Ez utóbbi 
hiányzik ; csak a Toldy F. által írt tar-
talomjegyzékben van fölemlítve.) 

Catalogus Societatis Jesu 1768—1778. — 
Wadzek. Friedrich, Leben und Schicksale 
des berüchtigten Franz Rudolf Grossing . . . 
B e r l i n , 1789. 25. , 26. 1. — Oesterr. National-
Encyclopaedie II., 127. 1. (Összezavarja az 
öcscsével, hasonlókép Wurzbach is.) — Wurz-
bach B i o g r . - L e x i k o n V . 376. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Grossinger Károly, orvosdoktor, szom-
bathelyi vasmegyei származású. — Czikke 
az Orvosi Tárban (1847. Nevezetes boncz-
lelet). — Munkája: Orvostudori érte-
kesés a látásról. Buda, 1843. 

ltupp, Beszéd 163. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grossinger Károly, gyógyszerész, szül. 
1829. aug. 27. Újvidéken (Bácsin.) ; isko-
láit Pécsett. Zimonvban és Pesten, az 
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egyetemet 1854-ben Bécsben végezte. 
1858-ban atyjának, Grossinger Vilmos-
nak gyógyszertárát átvette. A polgári 
társaséletben szerzett érdemeiért 1887-
ben a Ferencz József lovagkeresztjét 
kapta. Meghalt 1891. aug. 18. Újvidéken. 
— Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban 
(1867. A Ferrum oxydatum dialysatum 
készítésmódja, 1871., 1874. Javaslat a 
grammsúlyrendszer behozatalára nézve 
sat.) — Munkája: Útmutatás a bor-
szesz súlymennyiségeinek literekre és 
literperczentelire való átszámítása. (Öt 
tábla). 

Gyógyszerészi Hetilap 1891.34., 36. sz. (Chyze r 
K.) 1892. 20. sz. (Emlékbeszéd Niertit Bélá-
tól) és gyászjelentés. 

Grossmann lgnácz, zsidó leányisko-
lái igazgató, szül. 1823. febr. 23. Göncz-
Ruszkán Abaujmegyében ; 1845—47-ben 
a prágai egyetem hallgatója volt; ezen 
idő alatt paedagogiai és tanítói oklevelet 
nyert. 1852—54-ig a budai műegyetem 
hallgatója volt. 1857. decz. a pesti keres-
kedelmi akadémiában a zsidó vallástan 
tanításával bízatott meg; 1860. szept. 
azonkívül az algebra segédtanára lett és 
ezt az 1861—62. iskolai év végéig taní-
totta. 1863-ban a pest-losonczi vasútnál 
nyert alkalmazást. A mathematika és 
physika terén tett fölfedezéseiért (többi 
közt ő találta fel a higanylégszivattyút) 
több külföldi akadémia tagjának vá-
lasztotta. Meghalt 1866. május 21. Pes-
ten. — Czikke a Magyar királyi Ter-
mészettudományi Társulat Közlönyében 
(1860—61. A 3. és 4. fokú számbeli 
egyenletek új feloldása). — Munkái: 1. 
Führer in der geometrischen Analyse 
der Chrystallographie. Pest, 1857. — 
2. Az elemi betüszámtan alapvonalai 
középtanodák számára. U. ott, 1861. (2. 
czímkiadás. U. ott, 1867.) — 3. Elemen-
tar Algebra für Mittelschulen. U. ott, 
1862. 

Fővárosi Lapok 1866. 117. SZ. — Szinnyei 
Könyvészete és "Weiss Henrik szíves köz-
lése. 

Groszmann Illés, középiskolai tanár, 
j Königsbergben végezte iskoláit, mire Kor-
ponán tanár lett. — Munkája : Dispu-
tatio de principiis metaphysicae. Königs-
berg, 1641. (Eiffler Mihály elnöklete 
alatt). 

M. Tudom. Értekező 1862. I . 342. 1. 

Grossmann Lipót, orvosdoktor, a 
budapesti kórházak szem- és fülbeteg 
osztályának főorvosa; szül. 1825-ben 
Szucsányban Turóczmegyében; a gym-
nasium alsó osztályait Turócz-Szent-Már-
tonban, az V. osztályt a magyar nyelv 
tanulása végett Komáromban, a többieket 
a pozsonyi lyceumban végezte, hol Mar-
tinitól a mathematikát és természettant. 
Schröertől az egyetemes történetet és 
aesthetikát tanulta. 1841-től 1846-ig Bécs-
ben orvosi tudományokat hallgatott és 
1847. ápr. orvosi szigorlatot tett ; 1848-
ban dr. Rosas szemészeti osztályában 
mint gyakornok működött. Hazájába 
visszatérvén, negyedfél évig Liptómegye 
tiszti másodorvosa volt. Azután ismét 
Bécsbe ment, hol dr. Jaeger tanár veze-
tése alatt tanulta a szemtükörrel való 
vizsgálatot; további kiképeztetését dr. 
Graefe tanártól nyerte Berlinben egy 
évig, mire Párisban 9 hónapig folytatta 
tanulmányait a szemészeti kórházakban. 
1854-től Sopronban folytatta szemészeti 
gyakorlatát s 1862-ben Pestre tette át 
lakását, hol szem- és fülorvosi műkö-
dését folytatta. 1870-ben intézetet nyitott 
a szegény szem- és fülbetegek számára. 
1871. jan. a budai szent János kórház 
szem- és fülészeti főorvosának nevezte-
tett ki, hol jelenleg is működik. 1888-
ban a párisi Société de médicine pratique 
levelező s a párisi Société francaise 
d'ophtalmologie rendes tagja lett. — 
Szemészeti czikkei a Natur und Heil-
kundeban (1857), a Gyógyászatban (1863 
óta), az Ungar. (Pester) Med. Chirurg. 
Presseben (1865—73, 1882-84), a Wie-
ner Med. Presseben (1866, 1875. 1886 — 
1889, 1891, 1893), a Berliner klinische 

47. iv sajtó alá adatott 1804. október 23. 
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Wochenschriftben (1878, 1875. 1879). az 
Alig. Wiener Mediz. Zeitungban (1877, 
1881. 1898-94). a párisi Archives d'Oph-
thalmologie-ban (1883). a Wiener Kli-
nikben (1884, 1892), a berlini Archiv 
für Augenheilkundeban (1886). a Wiener 
Med Blätterben (1887). az Internationale 
klin. Rundschauban (1889), a Klinikai 
Füzetekben (lb91); legújabban A gya-
korlati orvostan haladása cz. gyűjte-
ményben (I. Bpest, 1890.) A szemészet 
haladása cz. munkája van. — Munkái: 
1. Kasuistische Beitröge zur Ophthal-
mologie und Otiatrik. Wien. 1869. (Kü-
lönnyomat a Wiener mediz. Pressebői). 
— 2. A szem ápolása egészséges és 
kóros állapotban. . .Pest, 1872. (Ugyanez 
németül. U. ott. 1872. Ennek 2. kiadása. 
U. ott, 1874.) — 3. Zur Therapie der 
Otorrhoe. U. ott, 1870. (Különny. az 
Ungar, mediz.-chirurg. Pressebői). — 4. 
A szemtükörrel való vizsgálat és annak 
gyakorlati értékesítése a szemgyógyá-
szatban. Buda, 1870. (Különny. a Gyó-
gyászatból). — 5. A szem alkalmaz-
kodási és törési tana. U. ott, 1873. (Kü-
lönny. a Gyógyászatból.) 

Szinnyei Könyvészete és Repertor. III . Ter-
mészettud. — Oláh Gyula. Magyarország Köz-
egészségügyi Statistikája 86.1. és önéletrajzi 
adatok. 

Grossmann S. L., rabbi Szent-Lő-
rinczen Baranyamegyében. — Munkája : 
Moadim L'simcha. Compendium der 
Fest-. Fast- und ereignissreichen Tage 
áus der Geschichte der Juden. Fünf-
kirchen. 1885—87. (1—8 füzet). 

I.ippe, Bibliogr. Lexikon. Wien. 1887. 11. 84. 

Grotenbeck Beinhold. — Munkája: 
AusführlichBedencken oderRathschlagk, 
Vber dem noch schwebenden Krieszwe-
sen (sie!) in Vngern. Wie dasselbe Re-
formiret vnd zu einer Bestendigkeit ge-
bracht. Dergestalt auch dem Türcken allem 
aus dem Reich vnd der kays. Mayest. 
etc. Königreichen und Erblanden, beharr-
licher Widerstandt gethan. vnd Eine stät-

Id. Szinnyei J., Magyar írók III. 

I tige Granitz Defension vorters dadurch 
offgerichtet werden könne. Neben einem 
Special An oder Überschlagk Wie viel 
Volcks, Sommer« und Winters dazu zu 
halten. Was dorauff gehen, vnd woher 
die Vnkostenvnd Anlagen dazu zunehmen 
sein möchte. Dem Vaterlandt zu gute vnd 
sonderlich gegen jetzige Reichs Versamm-
lung in Druck gegeben : Durch Reinoldum 
de Grotenbeck. Anno M.D.XC.VIÍÍ. (4rét 
F2=22 levél.) 

A m. n. múzeumban levő példány után. 

Grotovszky János Szaniszló. király-
bíró, szászvárosi származású s ág. ev. 
vallású volt.; elődei Lengyelországból köl-
töztek Erdélybe. 1716-ban. midőn a török 
háború az ausztriaiak ellen megkezdő-
dött. G. Bukarestben tartózkodott mint 
gyógyszerész provisor ; ekkor ő magyar 
társaival együtt hazájába akart vissza-
térni; azonban Maurokordato Miklós feje-
delem ezt nem engedte meg ; sől G. kény-
telen volt a török főtolmács mellett, ki 
a fejedelem testvére volt, mint magyar 
és német tolmács szolgálatot vállalni. 
Csak 1719-ben jött vissza Erdélybe, hol 
a szászvárosszékben előbb proregius. 1763 
— 1765 ben pedig valóságos királybíró volt. 
Meghalt 1772. nov. 25. 80 éves korában. 
— Kéziratban hagyta hátra: Tagebuch 
seiner Reisen und erlebten Begebenhei-
ten, melynek egy része : Die Feldzüge 
der Türken wider die Kaiserlichen in 
den Jahren 1716—1718 cz. az Ungar. 
Magazinban (III. 1783. 301—319. 1.) meg-
jelent. 

Trausch. S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 39. 1. 

Grozescu Julián, hírlapíró, szerkesztő 
és megyei esküdt volt Torontálban. Meg-
halt 1872. jún. 2. Bánát-Komlóson (To-
rontálm.) 34 éves korában. — Neve a 
magyar irodalomban 1864-ben lett isme-
retes, midőn a Fővárosi Lapokban (13. 
sz.) egy pár népballadának rumén erede-
tét vitatta s e tárgyú polémiát folytatott 
ugyané lapban (1876. 114. 131. sz.) ; 
ezenkívül a szépirodalmi lapokban kö-
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zölt rumén népköltészeti fordításokat. Első 
kísérletei már gymnasialis korában meg-
jelentek az aradi tanuló ifjúság önképző 
körétől kiadott emlékkönyvben. Ugyané 
korra esik első szereplése a magyar szép-
irodalomban is : Bolinteanunak egy balla-
dáját fordítá le s közié a Szelestey László 
Szépirodalmi Közlönyében (1859.) Egy 
ideig azután visszavonult az irodalmi 
térről s csak 1862-ben lépett föl ismét 
a pesti Concordia rumén politikai lap-
ban A begedős cz. szép népballadájával, 
mely később magyarul is megjelent Arany 
Koszorújában. 1862 őszén lakását állan-
dóan Pestre tette. 1863 elején Sperantia 
cz. rumén szépirodalmi lapot indított meg, 
mely azonban pártolás hiányában mind-
járt megszűnt; még azon év őszén munka-
társa lette az Ardeleanu György és Vul-
canu György által szerkesztett Umoris-
tulu cz. humoristikus lapnak ; ez időben 
nem is írt mást csak humorisztikus dol-
gozatokat. 1865 nyarán, midőn a Família 
cz. rumén szépirodalmi lap megindult, 
G. is újra a szépirodalomhoz fordult és 
e lapnak, melynek segédszerkesztője volt. 
mindjárt első száma egy történeti be-
szélyével indult meg ; írt ő e lapba köl-
teményeket, bírálatokat és ismeretterjesztő 
czikkeket is s közölt a magyar lapok-
ban sok általa fordított rumén népköl-
teményt. 1867-ben Pestről eltávozott, de 
azért nem szűnt meg a Família munka-
társa lenni. Az ifjú költő egészségi álla-
pota meg volt rongálva ; a sorvasztó 
tüdővész megkezte lassú, de emésztő ha-
tását ; a betegség gyakran ágyhoz szegzé ; 
e korban írta szerelmi dalait, ekkor je-
lentek meg összes költeményei is ; az 
aradi Sperantianak és a Gur'a Satului cz. 
rumén humorisztikus lapnak is munka-
társa volt. 1869-ben betegen kiment Bu-
karestbe. hol a hírlapirodalommal fog-
lalkozott és egy időben maga is szer-
kesztett itt egy kis politikai lapot. Két 
év múlva oda hagyta Románia főváro-
sát és meghívás folytán újra Pestre jött 

és itt 1871. júl. 23. az Albina cz. politi-
kai lap szerkesztését vette át. E lapnak 
azonban ő inkább csak névleges és fele-
lős szerkesztője volt 1872. máj. 16-ig ; a 
politikában nem nagy barátja volt a ma-
gyarnak. 1872 elején egy Priculiciu cz. 
humorisztikus hetilapot is alapított; azon-
ban kénytelen volt lapját felfüggeszteni 
s visszatért szüleihez meghalni. — Mun-
kája : Román népdalok. Ford. Ember 
György, Grozescu Julián. Vulcanu József. 

I Bevezette Vulcanu J. Kiadja a Kisfaludv-
i társaság. Bpest. 1877. (Ism. a Hon 90. sz.. 
| Petőfi Társaság Lapja 18. sz., P. Napló 
1878. 59., 65., 71. sz.) 

Hazánk s a Külföld 1872. 27. s z . a r c z k . ( V u l -
canu József.) — Albina 1872. 42. sz. — M. 
Könyvészet 1877. — Lakatos Ottó, A r a d T ö r -
ténete III. 108., 111. 1. 

Groningen Emészt, a prémontrei rend 
áldozó papja, előbb Prágában és 1691 
körül Lőcsén bitszónok és Szepes-Olaszi-
ban vicarius. — Munkája : Granat-Apffel 
Marianischer Zühr und Gnaden-Körnlein 
so erblühet In Römischen Apostolischen 
Kirchen Garten des Löblichen König-
Reichs Hungarien.. .Gestellet auff Funff-
zehnerley Festivitäten Mariae in 45. Ser-
monen gleich folgendes Blätlein zeiget. 
Leutschau, 1691. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 459. 1. 

Grubanovics József. Jézus-társasági ál-
dozópap és tanár, szül. 1701. aug. 21. 
Keresztúron \ 1724. okt. 14. lépett Grácz-
ban a rendbe; Nagyszombatban hall-
gatta a theologiát. mire ezt és a bölcse-
letet több helyt tanította; hitszónok és 
több rendház főnöke volt. Meghalt 1751. 
nov. 18. Budán. — Munkái: 1. Disser-
tationes de variorum animalium natura 
et proprietatibus. Graecii, 1740. — 2. Dis-
sertatio de cognitione brutorum ex gal-
lico P. Ign. Pardies S. J. U. ott, 1741. 

Catalogus Societatis Jesu 1752. 51. — Stoeger, 
Scriptores 109. 1. — De Backer-Sommervogel. 
Dictionnaire. Bibliographie III. 1882. hasáb. 

Gruber Ábrahám, orvosdoktor, sop-
roni származású; 1682-ben Utrechtben 
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tanulta az orvosi tudományt. — Mun-
kája : Descriptio Sempronio lib. reg. 
Hungáriáé inferioris urbis. Wratislaviae. 
1676. 

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 
139. 1. — Katona, História Critica XXXVI. 729. 

Gruber Ádám, ág. ev. lelkész, pető-
falvi (Sopronm.) származású; Lipcsében 
tanul t ; azután Sopronban tartózkodott; 
innét 1683-ban Bártfára bivták meg con-
rektornak ; 1686. lemondott hivataláról 
«s visszament Sopronba. 1687-ben Modor-
ban választották meg prédikátornak; 1692-
ben Sopronba ment második lelkésznek, 
hol 1708. febr. 8. meghalt. — Munkái: 
1. Dissertatio morális de ludis; praes. 
M. Jo. Barth Freisleben. Lipsiae, 1678. 
— 2. De bibliothecis. 1678. — 3. Ab-
schiedsrede Pauli und eines getreuen 
Seelsorgers an seine Gemeine aus Act. 
20. als Johann Konrad Barth. Prediger 
zu Oeaenburg. begraben wurde. Regens-
burg, 1692. — 4. Das sehnliche Ver-
langen einer gläubigen Seele nach dem 
Hause Gottes, über Psalm 84. 2. 3. bei 
der Beerdigung der Frauen Octavia Esther 
verwittweten Reichsgräfin zu Oettingen 
und gebornen Gräfin zu Herberstein, welche 
den 16. April am Ostertage 1702. im 69. 
Jahr IhresAl ters gestorben. gehalten wurde. 
U. ott. 1702. • 

Klein. N a c h r i c h t e n I I . 201. — Müllner. S o p -
roni ev, fötanoda története. — Figyelő XVIII. 
65. 1. 

Gruber János, orvosdoktor, szent-got-
hardi vasmegyei származású. — Mun-
kája : Theses inaugurales medicae. Vien-
nae, 1777. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gruber József, csatádi plébános To-
rontálmegyében 1797-től, hol 1804. márcz. 
26. meghalt. Ő építtette a csinos iskola-
épületet 1804-ben és ő keresztelte meg 
Lenaut a költőt (született 1802. aug. 
13.) a csatádi templomban. — Mun-
kája : Beitrag zur Verherrlichung der 
Feierlichkeit, die bei Gelegenheit der 

Einweihung sr. Gnaden des hochw. La-
disl. von Kőszeghi zum wirklichen Bischöfe 
des Csanader Bisthums, vor sich ging. 
Pesth, év n. 

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi 
S u p p l . I I . 199. 1. — Történelmi Adattár. T e -
mesvár, 1874. IV. 12. 1. 

Gruber József, kegyes tanítórendi ál-
dozópap és tanár. szül. 1788. márcz. 29. 
Nyitrán ; 1804. szept. 23. lépett a rendbe 
Privigyén, 1811. nov. 24. áldozópappá 
szenteltetett Nyitrán ; tanított Privigyén 
(1806, az elemi oszt.), Tatán (1807, az 
elemi o.), a gymnasium alsó osztályai-
ban Szegeden (1808—09); bölcseletet ta-
nult Váczon (1810—11), theologiát Nyit-
rán (1812) s Szent-Györgyön (1813); a 
grammatikai oszt. tanítója Kolozsvárt 
1814), Nagv-Károlyban (1815—17); a 
juristák és a bölcseleti convictus aligaz-
gatója Kolozsvárt (1818), a grammatikai 
oszt. tanítója Selmeczen (1819), Korpo-
nán (1820), Léván (1821—28). a mathe-
sis tanára Szegeden (1829), u. ott rector 
(1832—47), egyszersmind gymnasiumi 
igazgató (1840-től), rector és igazgató 
Nagy-Becskereken (1847 —48), vice-rector 
Kecskeméten (1847), rector. igazgató és 

| a számtan tanára Nagv-Becskereken 
(1850 — 53), rector és igazgató Tatán 
(1853—55), rector és a német nyelv 
tanára Kecskeméten (1856—64), rector 
Debreczenben (1862—64) és vice-rector 
Váczon (1865—73), hol 1873. aug. 26. 
meghalt. 1869-ben a koronás arany ér-
demkeresztetkapta. — Munkái: 1. Daph-
nis. seu A. Rev. páter Joannes Bapt. 
Guul dum nominis sui solennia recole-
ret: a pastoribus, alumnis convictus nob. 
Ther. cultus. 1818. (Claudiopoli). — 2. 
Ad adrnod. rev. patrem Martinum 
Bolla, cl. reg. S. P. praep. provincialem 
dum collegium Claudiopolitanum S. P. 
inviseret 1818. 

Petrik Bibliogr., gyászjelentés és Csaplár 
Benedek szives közlése (a. rend jegyzököny-
véből.) 

Gruber József, ág. ev. tanító Sopron-
48* 
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ban, hol 1878. decz. 30. meghalt 51. 
évében — Paedagogiai hosszabb tanul-
mányokat írt ti budapesti Ungar. Schul-
boteba (1873. Andreas Fáy als Pädagog, 
1875. Baron Nikolaus Wesselényi als 
Pädagog. Graf Stefan Széchenyi als Pä-
dagog. 1876. a Tudom. Gyűjtemény 1817 
—37. paedag. czikkeinek ismertetése, 
1878. Kovács Pál als Pädagog). Mind 
ezen dolgozatok különnyomatban is meg-
jelentek. 

Szinnyei Repertóriuma. Történelem I. és 
gyászjelentés. 

Gruber Károly Antal (grubenfelsi), 
a Széchenyi országos (m. n. múzeumi) 
könyvtár másodó're (scriptora), született 
1760. jún. 28. Szegeden Csongrád megyé-
ben. Midó'n iskoláit bevégezte, első al-
kalmazása a rónaszéki kir. sóhivatalnál 
volt, melyről azonban,rövid idő múlva 
lemondván. Bécsbe ment. hol az isme-
retes báró Reczer Fridrik cs. könyv-
vizsgáló, ki költői tehetséget vélt benne 
észrevenni, őt pártolása alá vette, s 
többi közt Wielandnak és Böttiger Ágost-
nak levelezőül ajánlotta, a Weimarban 
akkor megjelenő új német Merkúrhoz. 
Mint német költő lépett most fel Bécs-
ben, számos latin feliratokat is írt lapi-
daris stvlusban, Denist és Birtenstockot 
választván példányúi ; ezenkívül a Mer-
kúrba az ausztriai literaturáról írogatott. 
1794-ben katonai élelmezési tiszt, azután 
német színész volt több évig. végre Esz-
terházv gróf fiainak nevelője. A gróf 
ajánlatára a Széchenyiek 1806 elején 
kinevezték a m. nemzeti múzeumhoz 
scriptornak ; ezt a helyet azonban rövid 
idő múlva ismét ott hagyta G. és újra 
Bécsben privatizált, míg ugyanott gr. 
Apponvi a maga könyvtárához őrré ne-
vezte ki. mely utóbbival 1825. aug. Po-
zsonyba költözött, midőn azt hazafi érzésű 
tulajdonosa a közönségnek megnyitotta. 
1833-ban nyugdíjjal elbocsáttatott. Meg-
halt 1840. szept. 19. Pozsonyban 80 éves 
korában. Sornogymegye táblabírája volt. 

Tudósítása a magyar játékszín iránt (Ka-
zinczy Ferencz Levelezése II. 164. 1.) — 
Költeményeket írt a Rösler Musen-Alma-
nachjába (Pozsony, 1801) és a Rumyéba 
(Lőcse, 1808); czikke a Dredeczky, Bey-
träge zur Topographie des Königreichs 
Ungarn cz. folyóiratában (III. 1804. Über 
die Steinsalzerzeugung in Rónaszék), a 
Wiener Zeitschriftben és a korabeli év-
könyvekben jelentek meg dolgozatai. — 
Munkái: 1. Die Neger, ein Original-
Schauspiel in 3 Akten. Hely n., 1790. —  
2. Dramatische Versuche. Frankfurt u. 
Leipzig. 1794 és Pressburg 1807. (1. Die 
Herzoge von Soubice. ein Trauerspiel in 
5 Aufzügen. 2. Die Negersklaven, az első 
hibás kiadás miatt újra kiadva, 3. Bes-
serung nach dem Fall veredelt den Men-
schen. Lustspiel in 1 Aufzuge, Pozsonv-
ban előadatott). — 3. Idyllen. Press-
burg. 1794. (2. jav. kiadás. Bécs. 1800). 
— 4. Auf die Wieder er oberung der 
Feste AIantua gesungen im August 1799. 
Wien. — 5. Sineds Tod, U. ott, 1801. 
(Denis Mihály halálára, meghalt 1800. 
szept. 29.) — 6. Ueber Ifflands Mimik. 
An den Herrn August v. Kotzebue. U. 
ott, 1801.— 7. Die Ahnen, dem Hoch-
geb. Herrn Grafen Niclas von Batthyányi 
und dem Hochgeb. Fräulein Francisca 
geb. Gräfin von Széchenyi' am Tage ihrer 
Vermählung geweiht. 1802. Pressburg. 
(Költem.) — 8. Hymnus an Pallas 
Athene. U. ott. 1802. (Ism. Zeitschrift 
von und für Ungern VI. 1804. Vorbe-
richtje Kazinczy Levelezése II. 502 1 ) — 

9. Die Förster-Familie. Wien, 1803. — 
10. Das Ideal, Penig. 1804. (Chemnitz-
ben nyomatott). — 11. Hymnus an Pan-
nónia. Wien. 1804. (Szülőhelyéről Sze-
gedről és gyermekéveiről. Ism. Zeit-
schrift von u. für Ungern VI. 1804.) — 12. 
C. A. Gruberi elegia et epigraphica. 
Quibus accedit diagnosis librorum ab arte 
typographica inventa, usque ad a. 1560. 
typis editorum. Posonii, 1805. — 13. 
An Herrn Martin Georg v. Kovachich. 
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als er mich mit dem Porträt seiner Gat-
tin Johanna beschenkte. Ofen, 1806. — 
14. Vindobona nach dem in Pressburg 
geschlossenen Frieden. Sr. . . . Majestät 
Franz dem II. dem erhabenen Friedens-
geber in alltiefester Ehrfurcht geweiht. 
Pesth. 1806. -(Koltern.) — 15. Pannó-
nia? s Sprache. Unsern erhabenen Vä-
tern des Vaterlandes, wegen der zur 
herrschenden erhobenen vaterländischen 
Sprache geweiht. U. ott. 1806. — 16. 
Pannonia's Empfindungen bei der 
Rückkehr Sr. k. Hoheit des . . . Erz-
herzogs Joseph Palatin des Königreichs 
Ungarn zu seinem Namensfeste 1806 
dargebracht. U. ott. 1806. (Költem.) —  
17. Torquato Tasso. Penig (Chemnitz), 
1806. — 18. Vanina Ornano. Eine 
Tragödie in fünf Akten. Pesth. 1811. —  
19. Hudibras in 9 Gesängen, aus d. 
Englischen von Buttler. Wien, 1811. 
(Névtelenül). — 20. Das osmanische 
Beich. Geographisch, statistisch und ge-
schichtlich dargestellt. U. ott, 1812. — 
21. Fasti triumphales. U. ott, 1814. — 
22. Des Phädrus neu entdeckte Fabeln 
aus dem Lateinischen übersetzt mit An-
merkungen. U. ott, 1815. — 23. Saul. 
Eine Tragödie in 5 Acten. U. ott, 1819. — 
24. Dramatische Unterhaltungen. Press-
bnrg, 1828. (Der Neujahrsabend oder: 
Er spielt gerne Comödie. ein Lustspiel 
in 1 Akt. Nichts wie gewöhnlich, ein 
Lustspiel in 1 Akt, Die Wittwe, ein 
Lustspiel in 1 Akt, Das Schlüsselloch, 
ein Lustspiel in 1 Akt). — 25. História 
linguae unjaricae. quam scribere ten-
tavit . . . U. ott, 1830. (Ism. Kritikai La-
pok I. 1831.) — 26. Fasti anni 1830. 
U. ott. 1830. — 27. Spätlinge. Ugyan-
ott. 1832. (Költemények). — 28. De 
stilo inscriptionum latinarum in usum 
studiosorum philologiae. U. ott, 1833. — 
29. Margit. Eine magyarische Erzäh-
lung aus unsern Zeiten. U. ott, 1833. — 
Levelei Kovachich M. Györgyhöz Pesth, 
1806. febr. 20, márcz. 5 , Révay Miklós-

hoz 1806. márcz. 15. és Horvát István-
hoz 1825-1832. (22 latin, 2 német és 1 
magyar levele). 

Zeitschrift von u n d f ü r U n g e r n VI. 1804. 
135. — Alig. Literatur Zeitung 1806. I n t e l l i g e n z - , 
blatt 68. sz. — Cataiogus Bibi. Franc. Com. 
Széchényi. Sup'pl.II. 198.1. — Oesterr. National-
F.ncyclopaedie I I . 4 3 2 . — Athenaeum 1841. I . 8.' 
sz. (Bumy György után S. F.) — Tkewreipk: 
József. Magyarok születésnapjai 65. 1. — 
Figyelő I I . 1877. 2 4 1 , 244—46. 1. — Fenik 
Bibl iogr . — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . 
III. — Ferenczy János Napi jegyzései. (18061' 
márcz. 3. Kézirat a m. n. múzeumban.) 

Gruber Lajos, bölcseleti doktor, egye-
temi rendkívüli tanár, a m. kir. mete-
orologiai s földmágnesi központi intézet 
igazgatója, szül. 1851. máj. 12. Pécsett 
Baranyamegyében; a gymnasiumotNagy-
váradon és Budán végezte, 1870-ben 
került a bécsi egyetemre, hol mennyi-
ségtant és csillagászatot hallgatott. Egye-
temi tanulmányainak végeztével az osz-
trák fokmérő hivatalban, mint assistens 
Oppolzer vezetése alatt működött; ezen 
minőségben alkalma volt különben is 
kiváló képességét a csillagászati meg-
figyelésekben még tökéletesbíteni. 1875-
ben a magyar közoktatási minisztérium 
ösztöndíjjal Lipcsébe küldte, hol Bruhns 
alatt folytatta csillagászati tanulmányait. 
Innen mint observátor került a ham-
burgi csillagvizsgáló intézethez, hol azon-
ban csak rövid ideig maradt, mert már 
1876. máj. 1. a budapesti meteorologiai 
intézethez neveztetett ki observátornak. 
Ugyanakkor habilitáltatott a budapesti 
egyetemen mint magántanár. 1887-ben a 
meteorologiai intézet igazgatójának ne-
vezték ki. 1888 elején elmebajba esett 
és a Schwartzer-intézetbe vitték, hol 
azon év november 15-én meghalt. — 
Czikkei a Természettudományi Közlöny-
ben (VIII. 1876. Az 1876. júliusi vi-

! harról, IX. 1877. A csillagrendszerek-
iről. 1880. Az időjóslásról. 1881. A lég-
nyomásról közlönyünkben és a napi-
lapokban, Az 1881. aug. vihar, 1886. A 
földnehezkedés meghatározása Budapes-
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ten a reversionalis niga segítségével, 1887. 
A nehézség Budapesten), a palermói App. 
Astr. al Vol. VIII. d. Memoria d. Soc. 
degli spettrosc. italiane cz. évkönyvben 
(1878. Les étoiles filantes pendant la 
premiere moitié du novembre), Exner, 
Repertóriumában (XIX. 5. Ueber die Be-
stimmung der magnetischen Inclination 
mit Hülfe von Magnetnadeln, deren 
Schwingungsebenen gegen den Horizont 
geneigt sind). — Munkái: 1. Cassiopeia 
kettős csillag mozgásáról. Bpest, 1877. 
(Értekezés a mathem. tudom, köréből 
V. 6.) — 2. As 1874. V. (Borelly-féle) 
üstökös definitiv pályassámitása. U. 
ott, 1878. (Kurländer Ignáczczal együtt. 
Értek, a math. tud. köréből VI. 3. sz.) 
— 3. A november havi hullócsillagok-
ról U. ott, 1878. (Értek, a math. tud. 
kör. VI. 5. sz.) — 4. Útmutatás a föld-
rajzi helymeghatározásokra. U. ott, 1883. 
(28 ábrával és 12 táblázattal). — 5. A 
földnehésség meghatárosása Budapesten 
1885-ben. U. ott, 1886. (Értekezés a math. 
tud. kör. XIII. 1.) 

X. Könyvészet 1877—78. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1883. XLIII. 1. — Pallas Nagy 
lexikona VIII. (Róna) és gyászjelentés. 

Gruber Lajos, jogi doktor és kir. al-
ügyész, szül. 1855. máj. 24. Budapesten, 
hol gymnasiumi s jogi tanulmányait vé-
gezte. Mint egyetemi hallgatónak, A köz-
igazgatósági bíráskodásról írt pályamun-
kája a Pasquich-díjjal jutalmaztatott. A 
jogi doktori fok elnyerése s az ügyvédi 
vizsgálat letevése után Budapesten ügy-
védi gyakorlatot folytatott és különösen 
a bűnügyi védelem terén működött. A 
budapesti ügyvédi kamara megválasztotta 
választmányi tagjának és megbízta azon 
felirat szerkesztésével, melyet a büntető-
törvénykönyv módosítása tárgyában az 
igazságügyminiszterhez intézett. 1891-ben 
a budapesti kir. ügyészségnél kir. al-
ügyészszé kineveztetett. A londoni Ho-
ward-Association és a párisi Société gé-
néral des prisons levelező tagja, a ma-

gyar jogászegylet választmányának is 
tagja. — Czikkei a Magyar Themisben 
(1877. Közigazgatási bíráskodás és könyv-
ism., 1880. Vitás kérdések a házassági 
jogból, A közigazgatási bíráskodás kérdése 
1877—79. években, a Közigazg. Lapok-
ban is, Egyetemes alkotmányisme rövid 
vázlatban, Adalék közigazgatási jogszol-
gáltatásunk jellemzéséhez. A miniszter-
elnök és a közigazgatási bíráskodás és 
könyvism.), a Jogtudományi Közlönyben 

I (1878. Könyvism., 1881. A pénzügyi bíró-
sági törvényjavaslathoz, Emberkinzás a 
fővárosban, 1882. A legújabb bajor tör-
vény a közigazgatási bíráskodásról, 1883 

I —84. Az államszolgálat jogi természete 
i és rendszeres államszolgálati pragmatica 
I elvei, 1885. Boszniai levelek. Birói figye-
lembe vehető-e az országos közegészség-
ügyi tanácsnak indokolatlan felülvéle-
ménye ?, 1886. A törvényszéki orvostan 
és a felülvélemények, Árvaszék és bün-
tető bíróság, Cultus disparitas, A szüle-
tések anyakönyvezése, Kihallgatható-e a 
kiskorú mint sértett a bűnvádi perben,, 
ha szülőjével mint tettessel áll szemben ?, 
A magyar vasúti jog. A tanubaidézés 
kérdéséhez az esküdtszék i eljárásban, 
Eljárási reformok a budapesti törvény-
széknél és könyvism.. 1887. A kóros 
nemi ösztön befolyása a büntetendő cse-
lekmények elkövetésére. 1888. Psycho-
pathia sexualis. A zene és a fegyház, 
Az illetékesség kérdéséhez, A megyei 
administratio köréből. Öntudatlan elme-
állapot vagy megzavart elmetehetség, 
Dohányzó fegyenczek, A rabélelmezés-
ről, 1889. A gyermekvédő-egyesület, A 
büntetési- és börtönrendszer az észak-
amerikai Egyesült-Államokban. A gyer-
mekvédelemre vonatkozó új angol tör-
vény, 1890. A fegyenczek földmunkákkal 
foglalkoztatása, A börtönügy. A halál-
büntetés állása a törvényhozásokban és 
a gyakorlatban, A feltételes elitélés ered-
ményei Amerikában és Angliában, A 

! büntetés feltételes elengedéséről szóló-
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Fayer-féle tervezet. A rövid tartamú sza-
badságbüntetés Angliában. Az adminis-
trativ úton történő kitiltás Budapesten, 
Psychopathia sexualis, 1891. A feltételes 
elitélés eredményei Amerikában 1890-
ben. Börtönügyi hivatalnokaink kiképez-
tetéséről. A New-York állami javitó-inté-
zet Elmira. Hézagot képez-e a magyar 
BTK.-ben a gyermekölés büntetési téte-
lének alacsony volta?. 1892. A büntető 
törvénykezés Boszniában, 1893. A fel-
tételes elitélés legújabb eredményei Fran-
cziaországban és Angliában. Büntetőjogi 
viták egy amerikai javitó-intézetben), a 
Közigazgatási Lapokban (1879. Stein Lő-
rincz, A jogi állam és a közigazgatási 
jogszolgáltatás, ford.), a Jogi Szemlében 
(1889. A büntető Ítéletek végrehajtásának 
feltételes felfüggesztéséről, 1890-91. A 
feltételes elitélésre vonatkozó angol tör-
vénynek törvényhozási tárgyalásai. Ma-
gyarország fenyitő intézetei), a Jogban 
(1889. A tőzsdejáték jelentősége a ma-
gyar BTK.-ben, A Pribil-esethez, Az or-
szágos közegészségügyi tanács felülvéle-
ménye a Pribil-ügyben, 1891. Adalékok 
a feltételes elitélés kérdéséhez, Az ál-
hírek terjesztésének büntetőségéről). — 
Munkái: 1. A közigazgatási bíráskodás 
eszméje, kellékei és alakzatai Európában, 
különös tekintettel Magyarországra és a 
kérdés parliamentaris sorsának történe-
tére hazánkban. A budapesti k. m. tu-
domány-egyetem által jutalmazott pálya-
munka. Bpest, 1877. — 2. Az 1883. 
XLIV. t.-cz. a közadók kezeléséről. 
jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázat-
tal. U. ott. 1883. (2. kiadás. U. ott, 1889.) 

— 3. A pénzügyi közigazgatási bíró-
ságról szóló törvényjavaslat. U. ott, 1883. 
— 4. A budapesti ügyvédi kamarának 
felirata a büntetőtörvénykönyv módosí-
tása tárgyában. U. ott, 1891. — 5. A 
feltételes elitélés. U. ott, 1891. (M. Jo-
gászegyleti Értekezések VI. 9.) 

Horváth lgnácz Könyvészete 1883. XLIII. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Gruber Péter. — Munkája : Onomas-
ticon quo dno Ignatio Várion, festam 
nominis diem colenti, vota exhibet. Bu-
dae, 1819. 

Petrik B i b l i o g r . 

Gruber (Grueber) Tóbiás, cs. kir. épí-
tészeti s hajózási igazgató, szül. 1744. 
szept. 12. Bécsben; 1773-ig Jézus-társa-
sági pap és tanár volt. azután világi 
pap ; 1774-től 1777-ig építészeti s hajó-
zási igazgató volt Temesmegyében és 
1780. a csehországi kir. kamarai birto-
kokban építészeti igazgató. Meghalt 1806. 
márcz. 31. Prágában. — Munkái: 1. 
Briefe hydrographischen und physika-
lischen Inhalts aus Krain an Ignaz Ed-
len von Born. Wien, 1781. (ábrákkal és 
két térképpel). — 2. Denkschrift über 
Grösse und Ruhm. Prag. 1792. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi I . 438. 
— Wurzbach. Biogr. Lexikon V. 385. 1. (hol 
többi munkái is elösorolvák.) — Szinnyei 
Könyvészete. 

Grubicy Geyza (dragoni), nyug. mi-
niszteri titkár, szül. 1842. okt. 27. Kas-
sán ; szülei gyermekkorában elhaltak és 
így magára volt utalva; tanulmányait 
Kassán és Rozsnyón a premontreiek 
gymnasiumában végezte ; innét a bécsi 
egyetemre ment, hol három évet a jogi 
facultáson töltött; azután a pesti egye-
tem hallgatója volt. Letevén összes ál-
lamvizsgálatait. az alkotmányos élet újra 
ébredése után a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumban aföld-
mívelési osztályban mint fogalmazó, majd 
a cote tenyésztési s ménes uradalmi, 
legutóbb pedig az állattenyésztési osz-
tályban alkalmaztatott. 1885-ben ő fel-
sége a Ferencz József-rend lovagke-
resztjével tüntette ki. — Szakczikkeket 
írt a következő folyóiratokba s hírla-
pokba : The Pigeon, La Bassecourt, Dres-
dener Blätter für Geflügelzucht, Szár-
nyasaink, Baromfiak. Természet, Gya-
korlati Mezőgazda, Földmívelési Érde-
keink, Gazdasági Lapok, Falusi Gazda, 
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Vadász és Versenylap, Vadászlap, Er-
délyi Gazda, A Hon, Nemzet, Szabad 
szó, Természettudományi Közlöny sat. — 
Munkái: 1. A tyúkászat. Bpest, 1874. 
(42 ábrával; úttörő, a gazdasági szak-
irodalomban első e nemű munka. 2. 
bőv. kiadása : Baromfi-tenyésztés cz. 56 
ábrával. II. ott, 1875., 3. kiadás. U. ott, 
1891.) — 2. Budapest állat- és növény-
honosító társaság választmányához in-
tézett jelentése . . . mint az 1874. jún. 
4—12. Budapesten az állatkertben ren-
dezett országos baromfi-kiállítás bizott-
sága elnökének, ezen kiállítás tárgyában. 
U. ott, 1874. — 3. A tyúkok és egyéb 
szárnyas állatok tojásai mesterséges ki-
költéséről. Angolból Cantelo W. I. mű-
vének Oettel Robert kivonatos ford. után. 
U. ott, 1874. — 4. A tengeri nyulak 
tenyésztése. Oettel M. 5. kiadást ért 
műve nyomán újabb források és tapasz-
talatok figyelembe vétele mellett. Elő-
szóval Korizmics Lászlótól. U. ott, 1875. 
(Falusi Könyvtár 17.) — 5. A zöldség-
termelés. Gyakorlati útmutatás a konyha-
kertészetben. Bouché I. után hazai vi-
szonyainkhoz alkalmazva. U. ott, 1875. 
(Marc Ferenczczel együtt). — 6. A föld-
mívélés alapelvei. Victor Rendű után 
francziából ford. U. ott. 1876. (Falusi 
Könyvtár 20.) — Kiadta s szerkesztette a 
Gallus cz. első magyar baromfitenyésztési 
folyóiratot 1876. d-cz. 15-től 1888-ig 
Budapesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — J f . Könyvénél 1891. 
és önéletrajzi adatok. 

Grubicy György (dragoni), honvéd-
ezredes szolgálaton kívül, előbbinek test-
vérbátyja, szül. 1837-ben Kassán Abauj-
megyében; a főgvmnasiumot Kassán 
végezte ; azután a katonai pályára lépett 
és a Nassau-ezredbem csakhamar had-
nagy lett. A közadókat exequáló kor-
szakban azonban kilépett a katonaságból 
és hevesmegyei ravaszparti birtokán gaz-
dálkodott. A magyar honvédség felállí-
tásakor ő is felajánlotta szolgálatát és 

kineveztetett a honvédség szabadságolt ál-
lományába kapitánynak. Jelenleg mint 
szolgálaton kívüli honvédezredes a zem-
plénmegyei Rákócz birtokán gazdálkodik. 
— Czikke a Gazdasági Lapokba (1868. 
Kendergyártás). — Munkája: Az európai 
polgárosodás története a római biroda-
lom romba dőltétől a franczia forrada-
lomig. Guizot Ferencz után ford. Pest. 
1867. (Új olcsó kiadás. Bpest, 1879.) 

Petrik Könyvészete és öcscsének Grubicy 
Géjzának szives közlése. 
Grubicy László (dragoni), jogi doktor, 

kir. közjegyző, előbbinek testvérbátyja, 
szül. 1834-ben Kassán ; tanulmányait a 
kassai gymnasiumban, a bécsi műegye-
temen és tudományegyetemen végezte, 
hol jogi doktori oklevelet nyert. Ezután 
a bécsi magyar udvari kanczelláriába 
lépett mint fogalmazó, majd az alkot-
mány helyreállításával,, a m. kir. igaz-
ságügyi minisztériumba mint titkár. Tör-
vénybe igtattatván a közjegyzői intéz-
mény. közjegyzőnek neveztetett ki, előbb 
Székesfejervárra, majd Budapestre. Je-
lenleg Kairóban (Egyptomban) él. mint 
a nemzetközi biróság tagja, évi 3R.000 
frank fizetéssel. — Munkái: 1. Sziget a 
szárazon, eredeti vígjáték 1 felv. Bpest, 
1874. íNemz. Szinh Könyvtára 50. Először 
adatott a nemzeti szinházban 1874. ápr. 
10.) — 2. Közjegyzői iratmintatár. U. 
ott, 1875. 

Petrik Könyvészete és öcscsének Grubicy 
Géjzának szíves közlése. 

Grubinger Ferencz, német színész. — 
Munkái: 1. Treibhaus-Bouquet des Eis-
monds. Als Theater-Journal zum Jahres-
wechsel 1829. Oedenburg. — 2. Ab-
schieds-Kranz. oder vergessen Sie uns 
nicht! Am Schlüsse desTheater-Courses 
allen . . . Kunstfreunden Oedenburgs ge-
widmet. U. ott, (1829.) — 3. Almanach 
des königl. städt. Theaters in Pesth . . . 
1830. Pesth. (Leutner Ferenczczel együtt). 

Petrik B i b l i o g r . 
Gruby (FerenczJ Dávid, orvosdoktor, 

szül. 1814-ben Nagyváradon (Biharm.) 
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szegény zsidó szülőktől; a gymnasiumot I 
szülővárosában végezte, a bölcseletet 
Pesten hallgatta : ezalatt anyja meghalt 
és atyja haza hívta fiát, hogy neki se-
gítségére legyen ; de a fiú minden áron 
orvos akart lenni, azért az atyai háztól 
megszökött és gyalog ment Pestre, hol 
orvosi tanulmányait folytatta ; itt azon-
ban a tanítási rendszerrel nem volt meg-
elégedve s Bécsbe ment. hol 1839-ben 
orvosdoktor lett. Midőn tanulmányait 
bevégezte s az akkori egyetemi törvé-
nyek szerint zsidó műtőorvos nem lehe-
tett. Párisba utazott. Pár évig elvonultan 
élt és a tudományoknak szentelte életét; 
majd bécsi ismerőseinek útján több elő-
kelő családdal ismerkedett meg és Páris 
keresett orvosa lett. 1858-ban a buda-
pesti kir. orvosegylet levelező .tagjai so-
rába választotta. 0 kezelte Heine Henrik 
beteg német költőt is, ki őt nagyon sze-
rette és 1851-ben. czélzással kis test-
alkatára, ezt írja róla: «Minden baj 
közül a legkisebbet kell választani, s az 
én orvosom oly kicsi, hogy majdnem 
azt mondhatom hogy egyáltalában nin-
csen orvosom». Páris ostroma alatt (1871) 
saját költségén kórházat állított fel. hol 
a sebesülteket gyógyította. A poroszok-
kal folytatott háború alatt meggyőződött 
arról, hogy Francziaországnak rossz tér-
képei vannak ; azért minden megye tér-
képét, saját költségén, újra metszette s 
a hadseregben szétosztatta. — Czikkeket 
magyar fordításban közölt tőle az Or-
vosi Tár (1844) és a M. Orvos-Sebészi 
Évkönyv (1844). 

Wiener Blätter 1S50. B e i b l a t t 3. é s 4. s z . 
! Der Arzt Gruby in Paris , Dr. Letterisröl.) 
— Betli-El I I I . 1860. 42. 1. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — Fővárosi lapok 1878. 3. s z . ( D e 
<4erando A n t o n i n a . ) — B. Ludv. v. Embden, 
Heinr. Heines Famil ienleben, Hamburg 1893. 
— Budapesti Szemle, 74. k ö t . 465. 1. - ( H e i n r i c h 
Gusztáv . 

Grueber Alajos József. — Munkája : 
Divus Ivo dictione panegyrica celebra-
tus, dum in academica soc. Jesu d. Joan-

' nis Baptistae basilica incl. facultas j u -
ridica coram senatu populoque acade-
mico eidem divo tutelari suo solenni 
ritu annuos honores instauraret a. salu-
tis 1754. m. Majo, die 26. Tyrnaviae,' 
1754. 

Petrik B i b l i o g r . ' 

Grueber (Gruber) Antal, Jézus-társa-
sági áldozópap és tanár. szül. 1700. szept.' 
22. Selmeczbányán (Hontm.); 1723-30-
ban Nagyszombatban theologiát tanult ; 
bölcseletet és theologiát tanított Egerben. 
Kolozsvárt (1736) és Nagyszombatban 
(1739): végre Budán, Selmeczen és Besz-
íerczebánván rector volt, hol 1746. szept. 
1. meghalt. — Munkája: História Than-
maturgaeVirginis Claudiopolitanae. . . 
auditoribus oblatus. Claudiopoli. 1736. 

Catalogus Societatiá Jesu 1747. 49. h. — Ka-
tona, História Crifica XXXIX. 355.—Fejér, His-
tória Academiae 46., 68. 1. — Stoeger, Scrip-
tores. 109. 1. — Petrik Bibliogr. II . 130. 1. 
— De Backer-Sommervogel. B ib l i o théque . Bib-
liogr. I I I . 

Grueber Tóbiás. L. Gruber Tóbiás. 

Gruics János, bölcseleti doktor és hír-
lapíró. szül 1840-ben Zömborban (Bácsm.).: 

hol atyja ügyvéd volt: a gymnasiumot 
Szabadkán. Karlóczán és Yinkovczén vé-
gezte ; a jogot a pesti s gráczi egyetemen., 
a theologiát Karlóczán. a bölcseletet Frei-
burgban hallgatta, hol bölcseletdoktori 
oklevelet nyert. 1866—69-ig tanár volt 
az újvidéki szerb gymnasiumban. — Még 
jogász és. bölcselethallgató korában írt a 
Szrbobran. Napredák és Szrpszki Dnev-
nik újvidéki lapokba. 1869-ben Masirievics 
Sámuel szerb pátriárka támogatásával 
megindította Újvidéken a Szrpszki Narod 
cz. lapot, melyben Miletics Szvetozár poli-
tikája ellen küzdött, a mérsékelt irány-
zatot védelmezte s a magyar állameszmét 
programmjába felvette; a lap 1892-ben 
megszűnt, mivel szerkesztője ellen An-
gvelics Germán patriarka hagyatéki ügyé-
ben bűnfenyítő eljárást indítottak. Miután 
a magyar bíróságok Gruicsot az ellene 
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emelt vádak alól fölmentették, a lapot 
1892. máj. 1. ismét megindította. 

Érdujhelyi Menyhért szives közlése. 

Gruics Mihály, bölcselethallgató volt 
Pécset 1834—35-ben. — Munkái: 1. Ode 
Carolo Skerlecz de Lomnicza . . . in Si-
gnum gratitudinis perpetuaeque memoriae 
dum larga optime dissertationibus aca-
demicis alumnis distribueret praemia ab 
iisdem alumnis academicis oblata anno 
1834. Quinque-Ecclesiis. — 2. Soterion 
exc. ill. ac rev. dno Ignatio e 1. b. Sze-
pessy de Négyes, episcopo Quinque-Eccle-
siarum, dum post receptam valetudinem 
ecclesiam ad sacra facienda ingrederetur 
in tesseram protulerantis laetitiae oblatum 
a saeculari juventute academica mense 
junio 1835. U. ott. — 3. Méltsgs Saárdi 
Somsich Pongrács úrnak, midőn Bara-
nya vármegye főispánsá'gi székébe iktat-
nék. U. ott, 1836. (Költemény.) 

Petrik B ib l iog r . 

Gruics Nikanor, görög keleti szerb 
püspök és a főrendiház tagja, szül. 1810. 
decz. 13. Lipoviczán(Baranyam.). hol atyja 
G. Prokop lelkész volt; a gymnasiumot 
Mohácson és Pécsett tanulta, hol a böl-
cseleti s jogi tanfolyamot is végezte ; ekkor 
a szerzetes rendbe lépett; de ezt csak-
hamar elhagyta, világi hittanhallgató lett 
és Karlóczán végezte a theologiát. 1841-
ben a kuvezsdini kolostorban szerzetessé 
avatták, midőn Milutin keresztneve he-
lyett Nikanor nevet nyert. 1842-ben proto-
diakonná s a karlóczai theologiai lyceum-
ban tanárrá neveztetett ki. Az 1845. szerb 
mozgalmakban mint Rajacsics patriarka 
titkára vett részt, kit azután követett 
Bécsbe s állítólag annak előterjesztéseit 
ő szerkesztette. A patriarka 1846-ban 
Gruicsot szingyellé s még az évben proto-
szingyellé nevezte ki. A mint a délmagyar-
országi nemzetiségi villongások 1848-ban 
megindultak, G. is tevékeny részt vett e 
mozgalmakban ; a szerbek karlóczai gyű-
lésén (máj. 13.) beszédet tartott a szer-
bek régi jogairól és indítványozta, hogy 

Suplikác Istvánt kiáltsák ki szerb vajdá-
nak ; indítványát a gyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Azután elment Prágába a szláv 
congressusra. 1848. szept, 26. Rajasies 
kinevezte a kuvezsdini kolostor archi-
mandritájává. 1855 —61-ig a krusedoli 
kolostor archimandritája volt; 1859-ben 
a károlyvárosi püspökség administrátora 
lett; 1861-ben Rajacsics püspökké szen-
telte megye nélkül. Tekintélye egyre nőtt 
a szerbek közt; az 1861. szerb egyházi 

í congressuson ő vitte a főszerepet, hol. 
mint a magyarországi szerbek első s leg-
ünnepeltebb szónoka, heves beszédeivel 
hatást aratott. Az 1864. aug. 10. szerb 
püspöki szinodus pakráczi püspökké vá-
lasztotta. 1872. aug. 17. Lónyay Meny-
hért és Pauler Tivadar miniszterek föl-
terjesztésére ő felsége megbízta őt a kar-

I lóczai érsekség ideiglenes kormányzásá-
val ; ekkor lett valóságos belső titkos 

I tanácsos s kapta a Ferencz-Józsefrend 
nagy keresztjét. Meghalt 1887. ápr. 20. — 
Első költeményét 1836-ban írta Sztrati-
mirovics patriarka halálára ; mint theolo-
gus a Szrpszki Narodni Lisztbe s a Le-
topiszbe írt nagyobbrészt költeményeket 
(1838—42). Karadsics Vuk bibliafordítá-
sát, melyet ez angol bibliaterjesztő tár-
saság megbízásából eszközölt, ő revidiálta. 
— Munkái: 1. Ekloga na blagoresh. 
Újvidék. 1846. — 2. Prímedbe, na prevot 
novoga zaveta. . (Észrevételek az új-
szövetségi szentírás fordítására.) — 3. Na-
rodna szkupstina. Belgrád. 1848—49. 
Két füzet.. (Az 1848. máj. 13. és 15. Kar-
lóczai nemzetgyűlés.) — 4. Pregyasnya 
politika dvorsska i szadasnya politika 
madzsarszka. U. ott, 1849. (Az előbbi 
udvari politika s a mostani magyar po-
litika). — 5. Panegirik patriarku Raja-
csicsu . . . Újvidék, 1850. — 6. Opisanje 
zsivota blazseno pocsivseg szvetlog Milosa 
I. Obrenovicsa. Belgrád, 1861. (I. Obre-
novics Milos fejedelem életrajza.) — 7. I z 
zsivota ugodnika bozsjih. Újvidék, 1885. 
(Isten szenteinek életéből.) — frt egy 
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szerb eposzt is Sankt Sabes (Szent Sebők) 
cz., de ez kéziratban maradt. 

Novakovics, B ib l iog rá f i a S r b s k a . — Halász 
Sándor, Országgyűlési Almanaelt Főrendiház. 
Bpest, 1887. 60. 1. (születését 1809. decz. 14-re 
teszi . ) — Vasárnapi Újság 1887. 17. SZ. (Nekr . ) 
— Egyetértés 1887. 100. SZ. — Skolski List. 
Zombor. 1887. 5. sz. és Érd újhelyi Menyhért 
szives közlése. 

Grulich J. A., a siket-némák tanítója. 
— Munkája: Der Meine Obstbaumsüch-
ter. Lúgos. (1863.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grundéi György, orvosdoktor, szül. j 
1659. szept. 17. Óhegyen Zólyomrnegyé- 1 

ben. hol atyja bányahivatalnok volt; | 
Beszterczebányán tanult ; 1674-ben a 
görliczi gymnasiumba küldték; 1678-ban 
a jenai egyetem hallgatója lett. hol 1683-
ban orvosi oklevelet nyert. Hazájába 
visszatérvén, mint gyakorló-orvos Besz-
terczebányán telepedett le. A vegyészettel 
és bányászattal is előszeretettel foglalko-
zott. — Munkái: 1. Disputatio medica j 
de synope, praes. August. Henr. Faschio.. . ; 
Jenae, 1682. — 2. Dissertatio medica 
inaug. de oedemate, praes. A. H. Faschio. 
U. ott, 1683. 

Horányi, M e m o r i a I I . 48. — Weszprémi, S u c -
cincta Med. Biogr. IV. 152. — Illokos, Magyar-
országi tanulók a jenai egyetemen 27. 1. 

Gründl Ignács. kath. plébános, szül. 
1813. júl. 31. Pesten, hol a gymnasiumot 
végezte; 1830-tól a bölcseletet és theo-
logiát Nagyszombatban hallgatta. 1836. 
aug.. 28. miséspappá szenteltetett föl. 
Azután nevelő volt, mialatt jogi tanul-
mányokkal foglalkozott. 1842-ben plébá-
nos lett Helembán (Hontm.), 1861. Doro-
gon (Esztergomm.), hol 1878. decz. 22. 
meghalt. Nagy botanikus volt; növény-
gyűjteménye a m. n. múzeumba került. 
— Czikkei az Oesterr. Botanische Zeit-
schriftben (1863. Berg Pilis bei Gran in 
Ungarn, 1868. Mittheilungen aus Ungarn. 
Zur Flora von Ungarn). 

Zelliger, Egyházi írók Csarnoka 156. és 
gyászjelentés. 

Gruner Lajos, bérlő Felső-Rajkon (Za-
lam.) ; előbb a trencsénmegyei gazdasági 
s erdész-egylet titkára volt. — Munkája: 
A lónak eredete, fejlődése és mívelődése. 
Hippologiai tanulmány. Ujabb adatok 
felhasználásával. Bécs. 1885. (Ism. a 
Trencsénm. term. tud. társ Évkönyve. 
Mezőgazdasági Szemle). 

Horváth lgnác.z K ö n y v é s z e t e 1886. 

Grúsz Antal, bölcseleti s jogi doktor, 
ügyvéd, G. György és Szombathely Mária 
fia. szül. 1794. júl 6. Egerben (Hevesm.); 
a pesti egyetemen 1816-ban végezte jogi 
tanulmányait; azután ugyanott a magyar 
törvénytudománynak negyedfél évig he-
lyettes tanára volt. Meghalt 1820. ápr. 6. 
Pesten. — Munkái: 1. Assertiones ex 
universa jurisprudentia et scientiis poli-
ticis, quas in regia ac celeb. scient. uni-
versitate Pestiensi publice propugnandas 
suscepit 1816. Pestini. -- 2. Disquisitio 
de eo: si unus fráter, in statu indiviso 
absque insertione aliorum fratrum, per 
donationem regiam bona impetrans de-
ficiat, an iisdem fratribus, vei fisco regio 
successio competat ? U. ott, 1817. — 3. 
Compendium juris privati hungarici. 
U. ott, 1818. (Magyarúl: A magyar pol-
gári törvény. . . Magyarítá Szekrényesy 
Endre ügyvéd. U. ott. 1837). 

Tudományos Gyűjtemény 1820. I V . 125., 1837. 
I I I . 127. 1. — Hazai s Külföldi Tudósítások 
1820. I . 29. sz. — Petrik Bibl iogr . 

Grün Israel, marosujvári rabbi Er-
délyben. — Munkája: Was hat bei der 
aufgeregten Stimmung der Parteien 
der jüdische Landes-Congress in aller 
erster Beihe anzustreben, und was zu 
unterlassen? Beantwortet und als dessen 
unverbrüchliche Grundsätze dargestellt. 
Klausenburg. 1868. 

Grün Salamon, rabbi. — Munkája: 
Das Rabbinatsgesets des israelitischen 
Congresses beleuchtet. Pest. 1869. 

Gründler Ferencz Xavér, Jézus-társa-
sági áldozópap. szül. 1661. júl. 26. Bécs-
ben, 17 éves korában lépett a rendbe: 
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négv évi tanulmányai után hitszónok volt 
Magyarországban 12 évig, ugyanott tízig 
hittérítő, azután két évig várbeli lelkész, 
a bécsi szegények házának felügyelője 
hétig; végre Kassán volt lelkész, hol 
1711. nov. 9. meghalt. — Kéziratban több 
munkát hagyott hátra, melyek közt pré-
dikácziói kötetekre mennek. 

Stoeger Scriptores 11-'. 1. 

Grüner Frigyes Zsigmond, gyógvsze-
rész. — Munkája : Kurse Abhandlung 
über Uran und dessen Verbindungen. 
Verfasst bei Gelegenheit über öffentliche 
Darstellung im chemischen Laboratorio 
der kön. ung. Universität zur Erlangung 
derpharmaceutischen Magistraten-Würde. 
Ofen. 1842. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grünfeld Dávid, orvosdoktor, ujrausz-
niczi (Morvaország) származású. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medica. Phlebi-
tis. Budáé, 1845. 

'•Szinnyei Könyvészete. 

Grünfeld Vilmos, orvosdoktor, mis-
kolczi, borsodmegyei származású. — 
Munkája : Dissertatio inaug. medica sis-
tens chlorum chémice, pharmaceutice et 
pharmacodynomice consideratum. Pes-
tini, 1830. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grünhut Ede, orvosdoktor, szül. 1817-
ben; a pesti egyetemen 1841-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet, mire Nagy-Károly-
ban telepedett le s Szatmármegye tisz-
teletbeli főorvosa volt. Meghalt 1892. okt. 
27. Budapesten. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica sistens officia medici erga 
aégrum. Budae. 1841. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statistikája 294.— Szinnyei Könyvészete 
és gyászjelentés. 

Grünhut Hermán. — Munkája: Die 
Religion des kommenden Jahrhunderts. 
Bpest. 1876. 

M. Könyv-Szemle 1S76. 157. 1. 

Grünhut Jakab, orvosdoktor, szül. 
1807-ben Pesten, hol később gyakorló 

orvos volt. — Munkái: 1. De morbo 
schrophuloso. Specimen inaug. Pestini,» 
1830. — 2. Summa observationum quas 
de cholera orientali anni 1831. in lib. 
regiaeque civitatis Pest collectas sistunt. 
Cum iconibus morbj ac relationibus nu-

' mericis tabellaribus. U. ott. 1831. (Pólva 
Józseffel együtt.) 

Századunk 1843. 88. SZ. — Oláh Gyula. M a -
gyarország Közegészségügyi Statistikája 80. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik Bibliogr. 
III. 119 1. 

Grünhut Jakab, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de hvdrothorace. Pestini, 
1834. 

liupp. Beszéd 158. — Tud. Tár VII. 206. 

Grünschneck János, orvosdoktor, sop-
ronyi származású. — Munkája.: Disserta-. 
tio inaug. medica depernionibus.quam . . 
pubíicae eruditorum disquisitioni submit-

| tit. Budae. 1784. 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Grünwald Adolf', orvosdoktor, szül. 
1823-ban Komáromban; 1847-ben orvos-

i doktori oklevelet nyert és szülővárosában 
gyakorlóorvos let t ; 1850-ben Ürménybe. 
költözött. — Munkája : Orvostudori ér-
tekesés. az ásványvizekről egvátaljában 
és azoknak használata. Pest. 1847. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
Statistikája 232 1. — Szinnyei Könyvészetet 

Grünwald Béla, országgyűlési kép-
viselő, a rn. tudom, akadémia lev. tagja. 
G. Ágost a Coburg berezegi család gazda-
tisztje s Majovszky Johanna fia. szül, 

| 1839. decz. 2. Szent-Antalban (Hontm.); 
tanult Selmeczbányán. Rimaszombatban, 
Miskolczon és Rozsnyón ; a jogi tanfo-
lyamot a pesti egyetemen és Bécsben 
hallgatta ;' ennek befejezte után 1861-ben 
ügyvédi gyakorlatra ment és 1863;ban 
ügyvédi oklevelet nyert. 1864-ben Bel-. 

! giumba, majd Francziaországba utazott; 
és félévet Párisban töltött. Ezalatt a ber-
lini s heidelbergi egyetemeket is láto-

: gatta. 1865-ben visszatért lakhelyére 
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Beszterczebánvára. Az alkotmány vissza-
állításakor a politikai pályára lépett. 1867-
ben főjegyzőjévé s 1871. és 1878-ban al-
ispánjává választá Zólyommegye. Mint 
alispán, a felvidékről írt művével nagy 
feltűnést keltett, rámutatva azon veszélyre, 
mely a pánszlávizmus részéről Felső-
Magyarországot fenyegeti. A nemzetiségi 
kérdésen kívül, a közigazgatás kérdésével 
foglalkozott tüzetesen és a közigazgatási 
erők állami központosítása mellett küz-
dött a gyakorlati adminisztratio terén, 
sajtóban és röpiratokban. A pánszlávizmus 
ellen vívott harcza életének legnagyobb 
részét vette igénybe. Az ő kezdeménye-
zésére történt a tót Maticza feloszlatása 
s a pánszláv gymnasiumok bezárása; 
úgyszintén a hazafias irányú tót lapnak, 
a Svornostnak megindítása, melynek 
kedveért a tót nyelvet is elsajátította. 
Óriási tevékenysége idegrendszerét is meg-
bontotta, úgy hogy 1876—77. telén Olasz-
országban kellett üdülést keresnie. 1878-
ban Beszterczebánya országgyűlési kép-
viselője lett, szabadelvűpárti programmal. 
1880. febr. kilépett a pártból és a mér-
sékelt ellenzék egyik vezértagja lett. Ál-
landóan a szliácsi kerületet képviselte, 
tagja volt a közigazgatási, a II bíráló 
bizottságnak és a delegáti ónak. A m. 
tudom, akadémia 1888. máj. 4. levelező 
tagjai sorába választotta. A társadalmi 
téren is tevékenyen működött; Császka 
püspökkel együtt megalakította a hazafias 
tót közmívelődési egyesületet. Az 1890. 
év nem volt kedvező Griinwaldra nézve. 
A közigazgatás államosítása, melyért ő 
egy életen át küzdött, valósággá Ígérke-
zett válni, de a nélkül, hogy abban neki 
az a szerep jutott volna, melyre múltja 
után jogosítottnak érezte magát. Állítólag 
gége baja miatt ment délre üdülést ke-
resni, de barátainak, kikkel levelezésben 
maradt, csakhamar meg kellett győződ-
niök, hogy más, borzasztóbb betegség 
fenyegeti. 1891. máj. 4. Courbevoiban. a 
Szajna-part egyik elhagyatott helyén, Pá-

ris területén kívül öngyilkos lett. A m. 
tudom, akadémiában Láng Lajos 1894. 
október 29. tartott fölötte emlékbeszédet. 
— Számos czikket írt a politikai magyar 
és német lapokba ; a Reformban (1872 
302—305. sz. névtelenül közzétett czikk-
sorozata : Felsőmagyarországi levelek a 
nemzetiségekhez, méltó feltűnést keltett; 
a Budapesti Szemlében (1876. A társa-
dalom, 1878. Nyílt levél, 1884. Néhány 
észrevétel. 1885. Könyvism.. 1887 Humo-
ros bölcsészet, 1887. Régi Magyarország, 
Közgazdasági viszonyok, 1890. Nyíltlevél); 
a Pesti Naplóba (1887. 81. sz. Zólyom-
megye gazdasági s mívelődési állapota), 
a Hazánkba (X 1888. Hangulatok és 
áramlatok); számos czikket írt a Pester 
Lloydba is. — Munkái : 1. Közigazga-
tásunk és a magyar nemzetiség. Bpest, 
1874. (2. kiadás 1876. U. o.) — 2. Köz-
igazgatásunk és a szabadság. Buda-
pest. 1876. — 3. A felvidék. Politikai 
tanulmány. U. ott. 1878. (Ism. Buda-
pesti Szemle XVI. 421.. XVII. 192., 203. 
Mudrony Mihály, A felvidék. Felelei 
G. B. hasonnevű politikai tanulmányára. 
Pozsony. 1878.) — 4. A törvényhatósági 
közigazgatás kézikönyve. U. ott, 1880. 
Három kötet. (2. bőv. és jav. kiadás. 
1884—85. Öt kötet. 3. bőv. és jav. kiadás. 
1889. Négy k.) — 5. Kossuth és a 
megye. Válasz Kossuth Lajosnak. U. ott. 
1885. — 6. Régi Magyarország 1711— 
1825. U. ott, 1888. (Ism. Bud. Szemle 
1887. LII. és 1888. LIV., P. Napló 1888. 

56. sz., Egyetértés 56., 57. sz.. Nemzet 67. 
sz. Ellene : Mocsáry Lajos. A régi magyar 
nemes. Észrevételek G. B. A régi Magyar-
ország cz. munkájára. Bpest, 1889.) — 
7. Az uj Magyarország. Gróf Széchenyi 
István. U. ott 1890. (Ism. Bud. Szemle, 
M. Sión, Budap. Hírlap 53. sz., Főv. L. 
54., 66. sz., Sárosp. Lapok 21. sz.. Nemzet 
57. sz.. P. Napló 63., 64., 95. sz.. Kath. 
Szemle, A Hét, Brassó 39. sz., P. Lloyd 
64. sz.) — 8. Zólyom megye. U. ott. 1891. 
(Körösi József, megyei monográfiák. Ma-
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gyarország közgazdasági és közmíveló'dési 
állapota a XIX. században I. k. 1. füzet.) 
— Levelei Falk Miksához, Besztercze-
bánya 1882. szept. 19, 1884. szept. 20.. 
1885. júl. 21, nov. 20.. 1888. decz. 28, 
1889. szept. 27. és kelet n . Mentone 1890. 
jan. 6. és 11. (M. Szalon XV. 1891.) 

Vasárnapi Újság 1880. 16. SZ. a r c z k . 1888. 
48. sz. arczk. 1891. 20. sz. arczk. — M. Tiszt-
viselő 1881. 14. SZ. — M. Könyvészet 1 8 7 6 , 1 8 7 8 , 
1880, 1886, 1888—90. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1878. 22. sz. arczk. — Petrik Köny-
vészete. — Ország-Világ 1888. 21. SZ. arczk, 
1891. 20. SZ. — 1891 : Budapesti Hirlap 130— 
132. S Z , Pesti Napló 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 , 1 3 3 , 179. 
S Z , Pester Lloyd 130 S Z , M. Szemle 20. SZ. (G . 
mint író Keményfi'y D.), Fővárosi Lapok 129. 
SZ, A Hét 20, M. Szalon XV. arczk. — Aka-
démiai Értesítő 1892. 28—33. 1. (Láng Lajos). 
— Beszterczebánya és Vidéke 1893. 28. 

Grünwald István, állami ipariskolai 
tanár. szül. 1859. aug. 20. Győrött ág. 
ev. szülőktől ; ugyanott az ág. ev. al-
gymnasiumnak II. osztályából a hely-
beli városi alreáliskolába lépett át, mely-
ben, miután ez időközben állami főreál-
iskolává fejlesztetett. 1876-ban érettségi 
vizsgát tett. Felsőbb tanulmányait a bu-
dapesti műegyetemen folytatta s fejezte 
be ; öt évig az ábrázoló geometriai tan-
szék mellett mint assistens. majd mint 
repetitor működött. Időközben a fővárosi 
II. kerületi polgári iskolánál is tanított. 
1884 elejétől kezdve a budapesti állami 
ipariskola rendes tanára. — Munkái: 
1. Geometria a polgári iskolák I. és II. 
osztálya számára. Bpest. 1884. (Hajnal 
Mártonnal együtt. 2. telj. átdolg. kiadás. 
U. ott. 1890.) — 2. Geometriai szerkesz-
tések. Középipariskolák és ipari szaktan-
folyamok használatára, 23 rajzlappal. U. 
ott, 1887. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1895.) 
— 3. Geometria bádogosok számára. 
Vezérfonal a bádogos munkák szabász 
rajzának elkészítésére. U. ott, 1891. — 4. 
Geometriai testek ábrázolása. 1. füzet. 
U. ott, 1894. — 5. Geometria (Sajtó 
alatt). 

}/. Könyvészet 1887, 1890—91. és önéletrajzi 
adatok. 

Grünwald Jakab, rabbi. — Munkája : 
Rede gehalten am Grabe des hochwürd. 
Herrn Ludwig Königsberg Obberrabbiner 
zu Steinamanger am 16. Dez. 5622. Güns, 
1862. 

A in. n. múzeumi példány után. 

Grünwald József, iparkamarai fogal-
mazó Debreczenben. — Munkái. 1. A 
megcsalatott nő bosszúja. Amerikai re-
gény. Debreczen, 1874. — 2. Az ipar-
törvény. (1884. évi XVII. törvényczikk.) 
A törvénynek hatályba léptének napjától 
kezdve 1888. év végéig kiadott minisz-
teri rendeletekkel és elvi határozatokkal 
kiegészítette, valamint egyéb utasítások-
kal és jegyzetekkel ellátta. U. ott, 1890. 
— Szerkesztette a Polgártárs cz. társa-
dalmi, ipar, kereskedelmi, tanügyi s köz-
gazdasági hetilapot Debreczenben 1877. 
júl. 1-től 1878. márcz. végéig, mikor az 
megszűnt. 

M. Könyvészet 1889. 

Grünwald Manó, hírlapíró, jelenleg 
Bukarestben él és egy rumén biztosító 
társaság szervezője s igazgatója. — Szer-
kesztette az Aradi Hiradó cz. vegyes tar-
talmú hetilapot 1858. okt. 3-tól 1859. 
jún. 19-ig, azután az Arader Anzeigert, 
mely czímét 1860-ban Arader Zeitungra 
változtatta. 

Lakatos Ottó, Arad Története III. 102.105.1. 
és Szöllössy Károly szives közlése. 

Grünwald Mór, orvosdoktor és nő-
orvos, szül. 1851-ben Tolnán ; a gymna-
siumot Baján végezte; azután az orvosi 
pályára lépett a pesti egyetemen ; a szü-
lészetből pályadíjat és ösztöndíjat nyert. 
1878-ban orvosdoktor lett, mire Kézs-
márszkv orvosi intézetében gyakornok, 
1881-ben a Tauffer tanár női kórházában 
első tanársegéd lett. Ez állást 1885-ben 
elhagyta s Szliácsra fürdőorvosnak ne-
veztetett ki ; azóta nyáron ott működik, 
míg télen az általa alapított és újonnan 
épült női sanatoriumnak igazgató orvosa. 
— Munkái : 1. Szliács, szénsavdús vasas-
fürdő Zólyom mellett. Bpest, 1887. -
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2. A szénsavas fürdők élettani hatá-
sáról. U. ott, 1892. — 3. Gyógyfürdőink-
ről. U. ott, 1892. (Különnyomat a Közeg. 
Kalauzból.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. é s ö n -
életrajzi adatok. 

Grünwald Pál. L. Erdey Pál. 
Grünzweig Adolf, az aradi izraelita 

hitközség karnagya, szül. 1829-ben Vág-
Szereden (Nyitram.); 1840-ben Sabel M. 
A. kántor magával vitte körútjára a kis 
zsidó fiút, a ki szombatonként a cseh- és 
morvaországi községek zsinagógáiban éne-
kelt a többi kartársaival; ezen idő alatt 
megtanult hegedülni, később a zongora-
játszásban is szerzett ismereteket. 1845-
ben Bécsbe került és sok nélkülözéssel 
küzdve, fölvétetett az ottani conservato-
riumba, melyet az 1848. zavarok alkal-
mával elhagyni volt kénytelen, mire ismét 
vándorolt faluról falura és zsinagógai 
énekléssel tartotta fenn magát. 1855-ben 
az aradi zsidó hitközség választotta meg 
karnagyának és azóta ott működik. — 
Munkái: 1. Z'mirosz sei sábbosz. Mainz. 
1863. (Szombati énekek). — 2. Casna-
lien. Bécs, 1880. (Alkalmi énekek eske-
tések és temetések alkalmára). — 3. 
Sábbath-Agenda. Prága, 1882. (Hat szom-
bati ének). — 4. Templomi énekek a 
«Muszaf» és «Minchach» istentiszteletre 
a zsidó ifjúságnak szentelve. Arad, 1886. 
— 5. Matte Áhron. Bpest. 1893. (Tem-
plomi énekek). 

II. Könyvészet 1886. — Oesterr.-ung. Cantoren-
Zeitung 1888. 6. sz. és Szöllössy Károly szí-
ves közlése. 

Grüzmacher G., tornász a Martinengó 
intézetében Pozsonyban. — Munkája: 
Hilfsbüchlein für die Vorturner der Mar-
tinengo'schen Turnanstalt in Pressburg. 
Pressburg, 1857. 

Petrik B ib l iog r . 

Grynaeus Alajos, theologiai doktor, 
czímzetes kanonok és egyetemi tanár, 
szül. 1804-ben Hradeken Liptómegyében ; 
középiskoláit Ungvárt, a bölcseletet Szat-

máron, a hittant Bécsben végezte 1828-
ban. Két évig segédlelkész volt M.-Szige-
ten és Ungvárt; 1833-ban a bécsi szent 
Ágostonról nevezett felsőbb nevelési in-
tézetben mint annak tagja theologiai dok-
tor lett. Ez időtől fogva theologiai tanár 
volt Ungvárt 1837-ig; bölcselet- és hit-
tanár Szatmárban 1842-ig ; rónaszéki lel-
kész 1846-ig; beregi főesperes és bereg-
szászi lelkész 1850-ig ; felső nevelési he-
lyettes tanár a pesti egyetemen 1853-ig ; 
azontúl rendes hittanár ugyanott. 1850-
ben szatmári czímzetes tanárnak nevez-

! tetett ki. Meghalt 1860. febr. 16. Pesten 
— Költeményeket írt a Felsőmagyar-
országi Minervába (1826), a Széplitera-
turai Ajándékba (1826—27.) ; czikkei a 
Tudom. Gyűjteményben (1827. IV. Az ud-
variságnak és józan manérosságnak szük-
séges voltáról), hitágazati s polémiái ér-
tekezéseket írt a Sionba (1839. Szatmárme-
gyei levelek cz.), egyházi értekezéseket, 
bírálatokat sat. a Religióba. a Családi 
Lapokba (1856. Ungvár évrajzai), a Páz-
mány-Füzetekbe (1859 prédikácziók); az 
Egyetemes Magyar Encyclopaediának is 
munkatársa volt. — Munkái: 1 Bél-
esti ájtatosság. Ungvár, 1843. — 2. A 
keresztény kathol. bölcselkedő i f j ú áj-
tatossága. Bécs, 1843. — 3. Szent imák 
és énekek. Ungvár, 1843. (2. kiadás. Pest. 
1854.) —- 4. Nep. szent János élete. Ung-
vár, lö43. — 5. Szent imák és seng-
zetek. U. ott. 1845. — 6. Tankönyv a 
városi és falusi elemi iskolák használa-
tára. 12 különféle reáltanulmánynyal. 
Pest, 1851. (2. bőv. kiadás 1852., ism. 
M. Hirlap 677. sz., 4. bőv. k. ezen czím-
mel: Tankönyv elemi és reáliskolák hasz-
nálatára ; 5. jav. k. 1855., 6. k. 1857. U. 
ott.) — 7. Közönséges keresztény ima-
könyv míveltek számára. U. ott, 1851. 
— 8. Egyházi beszédek gyűjteménye. 
Ünnepi beszédek. U. ott, 1851. Két kötet 
— 9. Paedagogia sublimior, theoretica 
et applicata. U. ott, 1851. — 10. Közön-
séges ker. egyházi szerkönyvecske. U. 



1535 Grvnaeus 1536, 

ott. 1852. — 11. Rövid népszerű algebra, 
vagy betűszámtan elemei. Kisebb iskolák, 
magántanulók és kezdők használatára. 
U. ott 1852. — 12. Kis lant hangjai 
korszerű tankölteményekben. U. ott. 1852. 
(2. kiadás képekkel: Kis lant. Verses 
szavalatok a jó gyermekeknek iskolai 
ajándékul. Vácz, 1854.) — 13. Egyházi 
történelem a katb. gvmnasiumok felolvas-
mányaira. Pest. 1853. Négy füzet. — 14. 
Compediumtheologiae pást orális e seri p • 
tis ss. pp. et libris appr. auctorum ca-
tholicorum. usibus publ. praelectionum, 
item synodalium, ac dioecesanorum exa-
minum accomodatum. U. ott, 1853—54 
Három kötet. (3. kiadás. Buda. 1856.) — 
15. ABC és olvasókönyv képekkel. Pest. 
1853. — 16. Alkalmi üdvözletek és sza-
valatok. Buda, 1853. — 17. Kis képes 
biblia, vagv az ó- és új-szövetségnek 
főábrázolatai kisebb gyermekek számára. 
40 képpel. Pest. 1853. (2. kiadás. 1854. 
4. k. 1860. U. ott. Németül 1854., rumé-
nul M. Bandiciu ford. 1854.. horvátul 
1854., tótul 1854. és 1855. és ruthénul 1854. 
U. ott.) — 18. Örömdal, melyet Erzsébet 
császár- és királyné ő felségének, midőn 
1854. ápr. 25. dicső mennvegzője és a 
birodalom fővárosában első bemeneti 
napja ünnepeltetnék, legmélyebb hódolat-
tal felajánlott. Buda. 1854. — 19. Aka-
démiai beszéd, melyet bold. szűz Mária 
szeplőtlen fogantatásáról dogmaticailag 
meghatározott hit czikknek ünnepélyes 
kihirdetése alkalmakor az egyetemi tem-
plomban tartott. U. ott, 1855. — 20. Bu-
csujárati ájtatosság sz. Anna tisztelete. 
Pest, 1856. — 21. Tövis korona. Szt. 
kereszt feltalálási és felmagasztalási kegy-
helyeken bucsújárók lelki épülésére. U. 
ott, 1856. — 22. Szeplötlenül foganta-
tott bold. szűz Mária tisztelete és Luczent 
vértanú emlékezete, amint asszonyunk 
nagy napjain és bucsújáráskor Fóthon 
ünnepeltetik. Pest, 1856. — 23. Szent-
István első magyar király tisztelete mint 
Budán tartatik. Egyszersmint bucsújárási 

ájtatosság mikép országszerte ünnepelte-
tik. U. ott. 1856. — 24. Mennyei korona. 
A besnyői szűz Mária csud. képszobrá-
hoz bucsújárók ájtatossága. U. ott. 1856. 
— 25. Sioni örömhangok, melyeket az 
esztergomi főegyház ünnepélyes szentelé-
sekor 1856. év kisasszony hava 31. nyil-
vánított a cs. kir. pesti egyetem. Buda. 
(Költemény.) — 26. Brevis instructio 
pastoralis de iis. quae circa legem matri-
monialem catholicorum. in imperio Aus-
triae. imprimis a parochis observanda 
sunt. Pestini, 1857 — 27. Ünnepéin, 
melyet B. Szűz Mária szeplőtlen fogan-
tatása dicsőítésére két rendbeli versezet-
tel. s értekezleti sza.valattal 1857. dec. 15. 
tartottak a pesti középponti papnövelde, 
és a cs. kir. kath. egyetem tagjai. U. ott, 
1857. — 28. Népszerű alkalmi s rend-
kívüli oltár- és szerbeszédek, esperesi 
s lelkészi szózatok, meg lelkipásztori in-
telmek. U. ott, 1857—58. Öt kötet. — 
29. Phoenix Pannonius. U. ott, 1859. 
— 80. Sacerdos in tribunali confessionis 
I. Restitutio II. Casus reservati. Pro usibus 
confessariorum. synodalium, et concursu-
alium examinum. ac seminariorum. U. 
ott. 1859. — 31. Nagy-Boldog-Asszony 
napi szentbeszéd az esztergomi főtem-
plomban. U. ott, 1859. — Kéziratban 
maradtak a 8. sz. munka 3— 7. kötetei. 

Ferenczy és Danteiik, M. í r ó k I . I I . — Szin-
nyei K ö n y v é s z e t e . — Lehorzky Tivadar, B e -
regh vármegye monographiája II. 139. 1. — 
Egyetemes H. Eneyclopaedia I X . 54. — llartók, 
Szatmár 55. — Petrik Bibliogr. és gyászje-
lentés. 

Grynaeus Simon, budai egyetemi ta-
nár, szül. 1493-ban Feringenben (Veh-
ringen a sváb földön); 1511-ben a bécsi 
egyetemi anyakönyvbe a «Rhenenses» 
natiójába felvétetett: Simon Griner de 
Feringen, 1512. júl. 29. pedig a bölcse-
leti kar anyakönyvébe ; Simon Grinner 
ex Feringen . . . pauper .; járatos volt a 
latin, görög és zsidó nyelvben; végre 
1520. ápr. G. is felsoroltatik azon fiatal 
tanárok között, kik szokás szerint en-

48. iv sajtó alá adatott 1894. október 29. 
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gedélyért folyamodtak, hogy az egyetemi 
könyvtárt használhassák. Miután 1520. 
nov. 26. a Luther elleni mandatum közzé-
tétetett és a vallási villongás az egye-
temen a püspöki consistorium és a kor-
mány ellenében megkezdődött, az új 
vallás ellen felmerült ezen kedvezőtlen 
körülmények indíthatták Grynaeust Bécs 
elhagyására, mire lakhelyéül Budát vá-
lasztotta, hová őt Brandenburg György 
1521-ben Lang János és Winsheimius 
Yid tanártársaival együtt meghívta az 
egyetemhez tanárnak. Itten a bölcseletet 
tanította, mások szerint azonban a görög 
nyelvet ; az sem valószínűtlen, hogy csak 
egy iskola vezetését vállalta magára; 
azonban állása nem volt maradandó, 
mert társaival együtt itt is a Luther 
által megindított mozgalomhoz csatla-
koztak ; ekként magokra vonták a fő-
papság és a király üldözését és 1523 
körűi tanszékeiket és hazánkat elhagyni 
kényszerültek. 1524-ben már Heidelberg-
ben tanárkodott. 1529-ben pedig Bazel-
ban, hol 1541-ben az egyetem rectora 
lett, de még azon év aug. 1. meghalt. — 
Jelentékeny részt vett a hitújítás ter-
iesztésében. szintúgy az első hitvallás 
szerkesztésében. Több görög szerzőt for-
dított latinra; leveleit Epistolae czím 
alatt Streuber adta ki 1847-ben Bazel-
ban. Többi munkáit, melyek még életé-
ben vagy halála után jelentek meg Né-
metországban, életírói felsorolják ; ezek 
azonban hazánkra nem vonatkoznak. 

Weszprémi, Succincta Medicorom Biogr. 
I V . 308—311. 1. — Baseler Taschenbuch 1855. 
(Streuber tanulmánya Grynaeusról.) — Ábel 
Jenő, Egyetemeink a középkorban. Bpest. 
1881. 44—46., 92—97. 1. 
Gryssa János. L. Grisza János 
Gschwandtner Ferencz, bölcseleti 

doktor, szül. 1851-ben Szász-Régenben 
Tordamegvében; a budapesti egyetemen 
végezte bölcseleti tanulmányait s nyert 
1875-ben doktori oklevelet. — Munkája: 
A teremtés gondolata. A bölcsészettu-
dori fok elnyerése végett. Bpest. 1875. 

Id. S z i n n y e i J., Magyar írók III. 

Petrik Könyvészete. 

Gschwandtner Gusztáv, m. kir. kohó-
tiszt Selmeczbánván. — Czikke a Ter-
mészettudományi Közlönyben (1891. Gal-
vanoplasztika). — Munkája: Mennyi-
leges elemző vegytan különös tekintettel 
a fém és vaskohó-laboratoriumokban elő-
forduló elemzésekre. Selmeczbánya, 1894. 
(Az 1. ív a Bányászati és Kohászati 
Lapokhoz mellékeltetett). 

Gualbert János, kath. lelkész. — 
Munkája: Ehr und Leichenrede auf 
das trauervolle Ableben der Hochwür-
digen in Gott Geistlichen Frauen Maria 
Elisabeth Schiller . . . ersten Oberin und 
sogenannten Stifterin des Klosters be-
meldten Ordens in Pressburg, da selbe 
den 7. März 1776. selig im Herrn ent-
schlaffen, gehalten. Pressburg. 

Petrik B ib l iogr . 

Guáry Miklós (guari és felső-szeles-
tei), kir. udvarnok és földbirtokos, Vas-
és Sopronmegyék táblabírája. Meghalt 
1839. febr. 12. Guarban (Vasm.) 73. 
évében. — Munkája : Positiones ex uni-
versa philosophia quas in regia acade-
mia Jaurinensi anno 1783. publice pro-
pugnandas suscepit. (Jaurini). — Neve 
irodalmunkban a róla elnevezett Guary 
(Góry) codexről nevezetes, melyet 1835. 
jún. 22. ajándékozott a m. tudom, aka-
démiának ; ez 8rét 67 levélből álló hár-
tyacodex, melynek eleje s vége hiányzik ; 
1483—1490-ben készült és írója talán 
Segösdi Lukács, reformált convictualis 
fráter és a bölcselet mestere, hozzá-
vetőleg a Ferenczesek segösdi vagy vas-
vári zárdájában Dunántúl. Tartalma : a 
homiliákon kivűl, Vilhelmus doctornak 
a bűnről szerzett könyve s szent Ber-
nardinusnak a rágalmasságról írt be-
széde. Kiadta a m. tudom, akadémia 
Döbrentei Gábor szerkesztő felügyelete 
alatt a Magyar Nyelvemlékek IV. kötet 
1. osztályában. Buda, 1846. (4rét XXXVIII 
lap : Jegyzetek, bevezetésül Döbrenteitől, 
XXII1., kiegészítés az elejéhez egy 1508. 

49 
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másolatból, 71 lap a Góry-codex csonka 
példánya, a 7ü—100. 1. a codexből ki-
szedett elévült és tájszókról jegyzék). 

Tudom. Gyűjtemény 1835. I I I . 118. , V I . 110., 
V I I . 88. . I X . 118. — Jelenkor 1835. 54. SZ. — 
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Guáry Zsigmond (guari és felső-sze-
lestei), földbirtokos. Sopronmegye tábla-
bírája. Meghalt 1857. aug. 19. Sopronban 
84. évében. — Munkái: 1. Klagelied 
auf den Tod Sr. K. Hoheit des Erzher-
zogs v. Oesterreich und Palatínus von 
Ungarn Alexander Leopold. Pest, 1795. 
— 2. Bemerkungen eines Edlen von 
Ungarn, bei Gelegenheit seines kurzen 
Aufenthaltes in Wien entworfen. (Oeden-
burg), 1802. — Kézirati munkája : Ge-
schichte der Ungr. Insurrection vom J. 
1809. 

Allg. Literatur Zeitung 1814. 591. 1. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 

Gubernáth Antal, akadémiai tanár, 
szül. 1757-ben Rajkán Mosonmegyében; 
középiskoláit Győrött elvégezvén, Bécs-
ben jogot hallgatott; azután Nagyváradra 
ment gyakorlatra az országbíró házához. 
Innét 1792. jan. 6. a pozsonyi akadémia 
tanárának neveztetett ki, hol a magyar 
nyelvet és irodalmat adta elő 1811-ig. 
Időközben 1797-ben és 1805-ben a po-
zsonyi felkelő seregben kapitányi rangot 
viselt. 1807-ben a bölcseletet. 1808-9-
ben az ontologiát, psychologiát, erkölcs-
történetet és a pragmatikai történetet is 
tanította helyettesi minőségben, az ok-
nyomozó történetet pedig az 1808—9. 
tanévben. Az 1812. évet betegségben 
tölté. 1813. júl. 18. nyugalomba helyez-
tetett 400 frt évi díjjal. Meghalt 1814. 
nov. 2. Pozsonyban az irgalmas barátok 
házában. — Költeménye a M. Hírmon-
dóban (1792. I. 873—79. 1. Gyászos 
öröm azaz: a felséges magyarországi 
királyi ház két esztendők alatt várat-
lanúl megesett változásainak, 1792. eszt. 
•6. hónapjának ugyan csak 6. napján 
Budán valóságos örömre váló derülések), 

S latin költeménye az Ephem. Statist. Po-
lit. (1805. Append II. 55. sz.) — Mun-
kái : 1. Francziaorszagnak az első fel-
zendülésétől fogva valóságosan elköve-
tett és szerencsétlen történetei. Pozsony, 
1793. — 2. Buzdító versezet, melyet 
1796. sz. András havának 6. napján . . . 
Pozsony városában tartatott országgyű-
lése alkalmatosságával hazánk úri stá-
tussal és rendeinek mély alázatossággal 
béajánlott, s igaz hazafiúi buzgósággal 
készített. U. ott, 1796. — 3. A rómaiak 
Görögországban. Olaszból ford. U. ott. 

i 1798. — 4. Instilutionum linguae et litte-
\ raturae hungaricae 2 tomi. U. ott. 1802 
| —1803, Két kötet. (I. complectens gram-
i maticam cum syntaxi, II. complectens 
ornatam syntaxim cum phraseologia et 
cortesia). — 5. Carmen, quod in publi-

i cam pietatem cels. s. r. i. principis An-
tonii Grassalkovits de Gyarak . . . dum 
portám Thiermauththor dictam, demo-
liendam curasset, cecinit. U. ott, 1805. 
— 6. A felséges kir. örökös föherczeg 
Józsefnek Magyarország nádorispánnyá-
nak . . .béajánlott, és Teyber Ferencz. . . 
által az éneklő karhoz alkalmaztatott 
magyar buzdító versezet. . . 1805. mind-
szent havakor, sz. kir. Pozsony városá-
ban tartatott országgyűlése alkalmatos-
ságával. U. ott. — 7. Carmen, quod 
cels. principi Antonio Grassalkovits de 
Gyarak, quum inclyti comitatus Csongra-
diensis supremi comitis officium admi-
nistraturus, dignitatem die 20. Junii 1808 
feliciter auspicaretur, in clientelarem pie-
tatem cecinit. U. ott, 1808. — 8. Ör-
vendetes versezet, melyet gróf szapári 
Szapáry József ő excnak Mosony vár-
megyei főispányságába fényes beiktatása 
alkalmatosságára készített bőjtelő hava 
15. napján 1808-ban a pozsonyi kir. 
akadémia nevében. U. ott. 

Hl. Hírmondó 1797. I . 37. SZ. — Katona, H i s -
tória Critica XLI. 585., XLII. 581. 1. — 1814: 
Unterhaltungsblatt 90. SZ., Hazai s Külf. Tudó-

! sítások I I . 42 . SZ. HI. Kurir I I . 46 . SZ. m e l l é k -
1 lete : Ilonnyi Levelek. Gemeinnützige Blätter 
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22. SZ. — Tudom. Gyűjtemény 1841. X I I . 11. 1. 
— Ssázadunk 1842. 22. SZ. — Danielik, M . í r ó k 
II . 96. 1. — Ortvay Tivadar. Száz év egy hazai 
főiskola történetéből, Bpest, 1884. 153. 1. — 
Petrik B ib l iogr . 

Gubicza István, katb. lelkész, szül. 
1846. aug. 20. Uj-Kígyóson Békésmegyé-
ben, 1871. aug. 16. miséspappá szentel-
tetett föl; azután segédlelkész volt Békés-
Szarvason és 1878-ban Görcsönben (Szi-
lágym.) a plébánia gondnoka, 1884-től 
pedig kárász-teleki (Szilágym.) admini-
strator ; jelenleg ugyanott plébános. — 
Munkái: 1. A kereszténység szelleme. 
írta M. Vicomte de Chateaubriand, fran-
c i á b ó l ford. Bpest, 1876—77. Négy kö-
tet. (2. jav. kiadás. U. ott, 1881 ) — 2. 
Imák és elmélkedések gyűjteménye. A 
szent atyák és jelesebb egyházi írók mű-
veiből, Flavigny grófnő után átdolgozta. 
U. ott, 1880. Két kötet. 

Schematismus Magno-Varadiensis 1884. 111. 
1. — Kiszlingstein Könyvészete 51., 119. 1. 

Gubiczer Ferencz, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1783. nov. 21. 
Veszprémben ; 1798. szept. 21. lépett a 
rendbe Kecskeméten és 1807. okt. 15. 
áldozópappá szenteltetett föl Pesten; gym-
nasiumi tanár volt 1801—04-ben Kalo-
csán. 1805. Pesten; 1806—07. a pesti 
egyetemen bölcseletet és 1808—09. Szent-
Györgyön theologiát hallgatott; gymna-
sumi tanár volt 1810 — 11. Nagy-Károly-
ban, 1812—14. Váczon, 1815—17. Szege-
den ; 1818. Nyitrán görög és zsidó nyel-
vet és theologiát tanított; 1819—1829. 
"Szegeden főgymnasiumi igazgató, 1830— 
ü4. Beszterczén vice-rector és spirituális, 
utóbb hitszónok is, 1834—38. Kolozsvárt 
hitszónok, hittanár és könyvtárnok, 1839 
—41. Nagy-Kanizsán rector és a gym-
nasium igazgatója, 1842—44. Veszprém-
ben vice-rector, 1845—46. Kalocsán vice-
rector, 1847. rector, 1848—49. Pesten 
spirituális, 1850—57. rector és director 
Veszprémben, hol 1857. jün. 20. meg-
halt. — Munkái: 1. Ein Wort der Trauer 
am Grabe des Herrn Andreas Edlen 

von Tatár. . . vorgetragen in Gross St.-
Miklós den 29. Juli 1827. Szegedin — 
2. Franciscus I. Augustus Austriae im-
perátor. . . cum piis illius manibus, ex-
celsus in Transsilvania gubernii senatus, 
ceterique cuiusvis status, et ordinis ho-
mines iusta solennia solverent. oratione 
funebri celebratus Claudiopoli, 1835. 28. 
Martii. — 3. Oratio perendie natalis aug. 
imperatoris Austriae, regis Hungáriáé.. . 
Ferdinandi ad academicam regii lycei 
juventutem in templo academico dicta 
Claudiopoli 17. Április 1836. Claudiopoli. 
— 4. Doctrina religionis christianae, 
usui auditorum philiosophiae. U. ott, 1837. 
Négy részben. — Két levele Rumyhoz 
1819-ből (a m. tud. akadémia levéltá-
rában). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I . 31. SZ. — 
Karcsú, Vácz története VIII. 104. 1. — Petrik 
Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése 
(a rend jegyzökönyvéből). 
Gubody Sándor, országgyűlési kép-

viselő, szül. 1798. júl. 28. Nagy-Kőrösön 
Pestmegyében, hol a gymnasiumot vé-
gezte; 1814—15-ben jogot hallgatott 
Kézsmárkon, hol egyszersmind tanára 
Adorján (Szepesmegye főügyésze) mellett 
patvaristáskodott. Mint jurátus Pesten 
Szilassy hétszemélynök mellé esküdt fel 
és Bujanovics ügyvéd mellett patvaris-
táskodott. Jogász akart lenni; de egykor 
főnöke az alispánhoz küldte informátió 
végett és ez gyöngédtelenül bánt vele, 
a mi annyira elkedvetlenítette őt. hogy a 
mérnöki pályára tért át, melyet magán-
úton végzett; 1816-ban gyakorlatra Decsy 
János pestmegyei főmérnökhez ment. 
Ezzel együtt részt vett az ország nyugati 
vizeinek országosan elrendelt lejtméré-
sében. Pesti időzése alatt megösmerkedett 
az Ürményi, Szentkirályi s az Ottlik 
családokkal; ezek kérésére elvállalta a 
sóvári Soós család osztoztatási munká-
ját, melyet 1819. és 1820-ban be is vég-
zett. Majd az abonyi uradalom válasz-
totta meg mérnökének, és ezen uradal-
mat, mely 94 ezer katasztrális hold, 

49* 
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1834-ig szabályozta. Ugyanakkor a köz-
ponti vasúthoz osztálymérnöknek, 1848-
ban pedig a magyar vasútak építési 
igazgatójának neveztetett ki. Első teen-
dőjének tartotta, hogy a központi vas-
útat Szolnoktól Debreczen felé folytassa. 
Az előmunkálatok 1848 nyarán meg is 
tétettek, midőn gróf Széchenyi István őt 
a közlekedésügyi minisztériumba taná-
csossá nevezte ki. Ezt az állást azonban 
nem foglalhatta el, mert Kossuth Lajos 
a zendülő horvátok ellen tervezett nép-
felkelés szervezését bizta reá a kecske-
méti járásban. A világosi katasztropha 
után 1865-ig privatizált. Ekkor Nagy-
Kőrös megválasztotta polgármesterévé s 
a ref. egyház és iskolák gondnokává, 
majd (1865) országgyűlési képviselővé, 
hol mint ellenzéki 1875-ig képviselte a 
várost és ez évben korelnök is volt. 
Azután visszavonult Nagv-Kőrösre, hol 
1885. aug. 28. meghalt. — Beszédei és 
politikai czikkei megjelentek a napi la-
pokban ; Szédelgés és jótétemény cz. 
czikke az Egyetértésben (1879. 101. sz.) 
— Munkái: 1. Választóimhoz. Pest, 
1869. (Országgyűlési beszédek: 1867. 
márcz. 22. a 67-es bizottság és javaslata 
tárgyában; decz. 4. az osztrák állam-
adósságok 30°/0 elvállalása ellen ; 1868. 
okt. 9. az úrbéri kármentesítés ügyében; 
nov. 4. a vasúti törvény tárgyában; 
decz. 3. az osztrák nyugdíjak ellen ; decz. 
18. a Lloyd-társaság ellen). — 2. Épü-
letes prédicatió, melyet. . szept. közepén 
az Egyetértésben a magas aristocratiá-
nak, a főpapságnak és a kormánynak 
tartott. Közrebocsátja K. 0. (Küry Osz-
kár). U. ott, 1871. — 3. G. S. ország-
gyűlési beszéde márcz. 22. 1871. Kecs 
kémét, 1871. — 4. Az orsz. takarék-
pénztár kérdéséhes. Pest, 1872. — 5. 
Megvilágítása a pénzügy és közlekedési 
minister urak együttes jelentésének, mely 
a képviselőház elé terjesztetett. Bpest, 
1873. — 6. Komoly ssó a nagy-kőrösi 
választó közönséghez. Nagy-Kőrös. 1879. 

— 7. G. S. a nagy-körösi független-
ségi párt képviselőjelöltjének aug. 4. 
tartott programmbesséde. U. ott, 1879. 
— 8. Nyilt levél a Nagv-Kőrös hetilap 
szerkesztőjéhez. U. ott, 1880. — 9. Be-
retvás Endre és érdektársai által a 
budapesti törvényszék előtt városunk (N,-
Kőrös) ellen megindított perhez csatolt 
keresetlevélben olvasható óriási követe-
lésnek, van-e törvényes igazságban és 
méltányosságban gyökerező alapja ? U. 
ott, 1880. — 10. A nőkről és a nők 
neveléséről tartott felolvasása a n.-kő-
rösi nőegyleti óvoda javára Nagy-Kő-
rösön. 1880. U. ott. — 11. Néhány 
őssinte ssó városunk polgáraihoz, U. ott. 
1881. — 12. Históriai politikai elmél-
kedések nemzetünk múltja, jelene és 
jövője felett. U. ott, 1882. — Ország-
gyűlési beszédei 1865-től a Naplókban 
vannak. — Szerkesztette a Nagy-Kőrösi 
Lapokat 1883. jan. 7-től ápr. 29-ig, mi-
kor az a 17. számmal megszűnt. 

Budapesti Közlöny 1869. 53. , 58. Sz. — Igaz-
mondó 1870. 30. SZ. a r c z k . — Vasarnapi Újság 
1872. 37. sz. arczk. 1885. 35. sz. (Nekr.) — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — 1885: Egyetértés 29. SZ. 
( E ö t v ö s Káro ly ) , Függetlenség 236. SZ. Fővárosi 
Lapok 204. SZ. — Képviselőház Könyvtárának 
Katalogusa 562., 826. 1. és gyászjelentés. 

Guerche (Goricensis) János, zágrábi 
kanonok, goriczai horvátországi szárma-
zású ; jogtudós volt; a káptalan egyházi 
ügyeit reá bízták ; 1347-ben Zágrábban 
a szent János templomot alapította ; XII. 
János pápánál követségben járt. Meghalt 
1354 körül. — A Montaneum cz. codexben 
megíratta 1334-ben az egyház monumen-
táit, az ország és kerület plébániáit; a 
zágrábi püspökök jegyzékét is kéziratban 
hagyta hátra. 

Barits Adalbert, Scriptorum ex Regno 
Slavoniae Seculo XIV. usque XVII. Varas-
dini, 1774. 

Gueth György. ev. ref. lelkész Kene-
nesén Veszprémmegyében. — Munkája: 
Kecskeméti Zsigmond polgárdi ref. lel-
kész sírja felett mondott beszéd ápr. 
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21. 1821. Pest, 1822. (Több beszédével 
együtt.) 

Petrik B ib l iog r . 

Guggenberger János, ág. ev. lelkész. 
G. Dániel postatiszt és Seiler Terézia fia, 
szül. 1839. aug. 18. Ruszton (Sopronm.); 
középiskoláit 1859-ben Sopronban vé-
gezte ; 186Ü—62-ben tbeologiát hallgatott; 
ekkor a jenai egyetemre ment. 1864-ben 
hazajött és Pápán tett papi vizsgálat után 
pappá szentelték. Ruszton négy hétig volt 
káplán; okt. Paksra küldték helyettes 
lelkésznek és 1865. márcz. Rácz-Kozárra 
(Baranyam.) került rendes lelkésznek, 
hol jelenleg is működik. 1888 óta a tolna-
baranya-somogvi ág. ev. egyházmegye 
tanügyi esperese. — Czikkei a Prot. Lap-
ban (1881—82. Temetési szertartásaink, 
Szegény protestáns egyház), a pozsonyi 
Ev. Egyház és Iskolában, a szepesmegyei 
Nach der Schicht-ben, a Budapesti Hir-
lapban és a Pester Lloydban jelentek meg. 
— Munkája: A keresztyén egyházi év 
és a perikopák. Bpest 1888. 

V. Könyvészet 1889. és önéletrajzi adatok. 

Guggenberger Károly, orvosdoktor, 
szemészmester, Guggenberger L. pesti 
posztókereskedő fia s előbbinek unoka-
testvére, Pesten született; 1848-ban nevét 
Dombori-ra változtatta s mint orvos részt 
vett a szabadságharczban; 1849-ben emig-
rált ; orvos volt az olasz magyar légió-
nál (1862—64. Turinban); lakott Lon-
donban is. 1867-ben ő is haza jött és 
jelenleg irnok a magyar kereskedelmi 
minisztériumban. — Munkája: Orvosi 
értekezés. A vallás és gyógyászat köl-
csönös viszonyaikban. Pest, 1844. 

Szinnyei Könyvészete és unokaöcscsének 
Guggenberger Jánosnak szíves közlése. 

Guilleaume Domokos, jogi doktor, kir. 
bányatanácsos, erdélyi országos erdészeti 
főfelügyelő. — Czikkei a bécsi Jugend-
freundban (I. 1805. Der Spaziergang in 
den Práter, Meine Reise nach Helgoland), 
a prágai Hesperusban (1817—18. Frag-
mentarische Beschieibung des Grossfür-

stenthums Siebenbürgen, Tagebuch einer 
Reise von Szász-Régen nach Kolos im 
J. 1815. ; Beschreibung eines mir unbe-
kannten Raubvogels (néhány Erdélyben 
1816. nov. 8. lőtt sólymot ír le); Colu-
ber flavescens (sárga sikló) a Hormavr 
Archivjában (VIII. 1817. Der siebenbürger 
Walache in seinem innern Menschen be-
trachtet). — Munkája: Die frohen Abende 
der Familie Wohlgemuth. Wien, 1823. 
Két kötet. (Glatz, Unger és Rumyval 
együtt adta ki). 

Hanák, Az állattan története és irodalma 
Magyarországban. Pest, 1849. 121. 1. 

Guist János Károly, ág. ev. lelkész, 
G. János szász-orbói lelkész fia ; 1825-
től gyulafehérvári. 1836-tól bolkácsi s 
1840. nov. 21-től kis-toronvi (Neppendorf) 
ág. ev. lelkész volt, hol 1854. ápr. 9. 
meghalt 57. évében. — Munkája : Histó-
ria reviviscentis ecclesiae Alb. Caroli-
nensis aug. conf. add. 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 , 40. 1. — 
Petrik B ib l i og r . 

Guist Móricz, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató, szül. 1834. febr. 24. Bolkácson. 
Nagy-Szebenben végezte 1853-ban agym-
nasiumot; azután a tübingai s bécsi egye-

I tem hallgatója volt; 1858. jan. 22. alkal-
maztatott Szászsebesen és 1860. Nagysze-
benben mint a mennyiségtan és természet-
tan tanára, 1876. máj. 24-től az intézet 
igazgatója volt. Meghalt 1892. jún. 23. 
Nagy-Szebenben. — Programmértekezé-
sei a szászsebesi ág. ev. gymnasium 
Programmjában (1860. Ueber die Be-
stimmung der Temperaturverhältnisse 
eines Ortes aus wenigen Beobachtungen 
am Tage, 1861. Meteorologische Beob-
achtungen zu Mühlbach aus den Jahren 
1858—60), a nagyszebeni ág. ev. gym-
nasium Programmjában (1863. Zur In-
terpolation von fehlenden periodischen 
Naturerscheinungen. 1870. Zur Berech-
nung der Ergebnisse von Temperatur-
beobachtungen, welche in kleinen Zeit-
intervallen angestellt werden, 1876. Einige 
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Bemerkungen zu dem Homerischen Hym-
nus auf Hermes, 1882. Ein Beitrag zur 
Prüfung der Kant Laplace'schen Hypo-
these) ; czikkei a Verhandl. u. Mitthei-
lungen für Naturw.-ben (1859. Sonder-
bare Licbterscheinung in Mühlbacb. 1861. 
Ein Beitrag zur Hygrometrie, 1862. Zur 
Naturgeschichte des grauen Geiers, 1863. 
Beobachtungen von Polarbanden in Mühl-
bach und Hermannstadt, 1864. Ueber 
den Witterungsgang des Jahres 1862— 
63 in Hermannstadt). 

Bartl és Felsmann N é v k ö n y v e 1869—70. 97. 
1. — Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 
1891. 12. 1. — Korrespondenzblatt. I l e r m a n n -
stadt, 1892. 8. sz. (Nekr.) — Programm des 
ev. Gymnasiums A. B. zu Hermannstadt 
1892. 

Gulácsi Albert, Apafi Mihály fejede-
lem secretáriusa; első bécsi követsége 
alkalmával 1691. máj. 19. útközben Ta-
raczkőn eljegyezte Fráter István leányát 
Katát, kit később feleségül is vett. — 
Kézirati munkája: Gulátsi Albertnek Apafi 
Mihály fejedelem secretariussának Dia-
riuma, melyet az ő tulajdon keze Írá-
sából által vett Benkő József (4rét 237 
I.. az 1691 — 1696. eseményekre terjed. 
II. Apafival együtt időzött Bécsben ; 
naplójában közli annak több emlékiratát, 
melyeket ügyében a császárnak átadott; 
úgyszintén Apafi beszédeit, melyeket ez 
kihallgatása alkalmával intézett a csá-
szárhoz és a császárnéhoz ; a naplóban 
nem érdektelen Apafi imádsága ellensé-
gei ellen és egy polemikus rövid latin 
gúnyvers Erdély helyzetéről. A kézirat 
megvan az erdélyi muzeum-egylet kéz-
irattárában. Jakab Elek felhasználta Az 
utolsó Apafi cz. munkájában (M. Tört. 
Tár XXI. 1875.) 

Figyelő III. 1877. 232. 1. és Gyalui Farkas 
szives közlése. 

Gulácsy Imre (gulácsi), biharmegyei 
szolgabíró volt 1845-ben. — Gazdasági 
s vadászati czikkei a Gazdasági Lapok-
ban (1856—57, 1865), a Falusi Gazdában 
(1857—59), a Vadász- és Versenylapban 

(1858-64) és a Kertész Gazdában (1866.) 
— Munkája: Népszerű utmutatás az 
okszerű dohánytermesztésre. Debreczen, 
1865. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 456. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gulden István, kath. plébános a vesz-
prémi egyházmegyében, 1836-tól püspöki 
hivatalnok és 1838-tól levél- és könyv-
tárnok, 1839. udvari káplán, 1841-től 
kis-lődi plébános. Meghalt 1869 körül. — 
Czikkei a M. Sionban (1864. Város-lődi 
plébánia története, 1865. Kis-lődi plébá-
nia története, 1866. Magyar-német polá-
nyi plébánia története. Tósok-beréndi 
plébánia története). — Magyar levele 
Horvát Istvánhoz, Veszprém. 1836. szept. 
27. (a m. n. múzeumban). 

Schematismus W e s z p r e m i e n s i s 1869. 

Gull András, törvénytanuló volt a. 
vittenbergai egyetemen 1693. febr. 24-től 
és Schincino-Transsilvanus-nak van be-
írva az ottani anyakönyvben. — Mun-
kája : Questiones Criminelles in puncto-
Blasphemiae, sortilegii, homicidii. aduite-
rii, Bigamiae, incendii ac veneficii. Praes. 
Joh. Casp. Jung Michel d. 20. Jun. 1694. 
Wittebergae. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 40. 

Gullik Gáspár, Jézus-társasági ál-
dozópap, szül. Bajnán Nyilramegyében, 
1692. okt. 15. lépett a rendbe; hitszó-
nok volt. Meghalt 1712. júl. 18. Tren-
csényben. — Munkája : Vindiciae iIli— 
bati Conceptus Mariani. Tyrnaviae, 1704. 

Sommervogel-De Backer, D i c t i o n n a i r e S o c . 
Jesu. Bibliogr. I II . 1948. 

Gulner Ferencs Xav., Jézus-társasági 
áldozópap és tanár, szül. 1740. nov. 2. 
Pázmándon Fehérmegyében, 1755. okt. 
25. Budán vétetett föl a rendbe; Bécs-
ben és Nagyszombatban tanulta a böl-
cseletet, Beszterczebányán a harmadik 
évi fogadalmat letette s midőn 1771-ben 
Komáromban a poesist tanította, a rend-
ből kilépett. — Munkái: 1. Panegyricus 

! D. Francisco Xav. dictus. Tyrnaviae. 
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1765. — 2. Panegyricus D. Ivoni dic-
tus. U. ott, 1767. 

Sommeroogel-De Backer. D i c t i o n n a i r e S o c . 
Jesu. Bibliographie III. 1948. 

Gulner Gyula, országgyűlési képvi-
selő, szül. 1843-ban Vaálon Fehérmegyé-
ben ; tanulmányainak befejeztével Pest-
megye szolgálatába lépett és Nyáry Pál 
mellett mint főjegyző élénk részt vett a 
megye politikai mozgalmaiban. 1872-ben 
lett országgyűlési képviselő s a balközép-
párthoz tartozott. A fusio idejében a 
kormánypárthoz csatlakozott és ezen or-
szággyűlésen mint jegyző is működött. 
Azonban már 1876. máj. elszakadt a 
szabadelvű párttól és a függetlenségi 
pártnak lett tagja, mely báró Simonyi 
Lajos vezérlete alatt állott. Pestmegye 
alispán-választása alkalmával Földváry 
Mihályival szemben kisebbségben ma-
radt. Az 1878. országgyűlésre mint az 
egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881 — 
1884. országgyűlés alatt nem volt tagja 
a háznak- Az 1884. választások alkal-
mával a monori kerületben győzött és 
ennek mandatumát bírja jelenleg is. 
Tagja a közigazgatási s a IX. biráló 
bizottságnak. — Munkája: Gulner Gyula 
orsz. képviselőnek a képviselőház 1878. 
jan. 30. ülésében a vámszerződés fö-
lötti tárgyalásban tartott beszéde. Buda-
pest. 1878. 

M. Könyvészet 1878. — Vasárnapi Újság 1880. 
18. sz. arczk. 1891. 29. sz. arczk. — Sturm, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 225. 1. 

Gulyás Benő. ev. ref. lelkész; előbb 
segédlelkész volt Heő-Szalontán és Tisza-
Palkonyán (1889.), jelenleg rendes lel-
kész Mező-Csáthon (Borsodmegyében). — 
Munkája: Egyházi beszédek. Miskolcz. 
1889—92. Két kötet. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1892.) 

V. Könyvészet 1889. 1892. 

Gulyás Elek (Kálmán), szent Bene-
dekrendi áldozópap és tanár, szül. 1831. 
okt. 18. Szent-Mártonban Győrmegyé-
ben ; a gymnasiumot Győrött elvégez-

vén, 1848. szept. 14. a rendbe lépett és 
a theologiát Pannonhalmán hallgatta. 
1855. júl. 25. misés pappá szenteltetett 
föl, 1855—56-ban Pannonhalmán hit-
szónok volt, 1856—73. gymnasiumi tanár 
Esztergomban, 1873—77. füssi admini-
strator és 1877-től ugyanaz Deákiban. — 
Programmértekezései az esztergomi fő-
gymnasium Értesítőjében (1859. Magyar 
nyelvészeti értekezés : A nyelv tökélyei-
ről, a nyelv bősége, határozottsága, rö-
vidsége. tisztasága, szabályossága, jó 
hangzása, 1860. Szemelvények Guzmics 
Izidor és Kazinczy Ferencz irodalmi le-
velezéséből), czikke a Tanodai Lapokban 
(1865. Vélemény a magyar nyelv és 
irodalomtörténeti tankönyv szerkesztése 
ügyében, gvmnasiumaink számára), az 
Új M. Sionban (1875. Deáki temploma 
hajdan és most). — Munkái: 1. Guz-
mics Izidor és Kazinczy Ferencz közti 
levelezés 1822—1831. Közli . . . Eszter-
gom. 1860. — 2. A sz. Benedekrendi 
esztergomi nagy gymnasium önképző 
egyletének első évkönyve. Gulyás Elek 
felügyelete alatt. ü. ott. 1869. 

Scriptores S. Benedicti 151. — Petrik Köny-
vészete. — Zeitiger, Esztergomvármegyei írók 
58. 1. 

Gulyás István, bölcseleti doktor, szül. 
1867. márcz. 29. Tisza-Dobon Szabolcs-
megyében szegény földmíves szülőktől; 
1884-ben Sárospatakra ment és ott vé-
gezte a gymnasiumot és egy évi theolo-
giát ; azután a budapesti egyetemen 
tanult bölcseleti tantárgyakat. 1892-ben 
nyert doktori, 1893-ban pedig tanári ok-
levelet. 1892-ben a magyar s latin nyelv 
és irodalom helyettes tanára lett Nagy-
Kőrösön ; 1893-ban pedig Debreczenbe 
választották meg tanárnak az ev. ref. 
főgymnasiumhoz. — Czikkeket s könyv-
ismertetéseket írt a Sárospataki Ifjúsági 
Közlönybe, az Egyetemi Lapokba, a 
Nagykőrösi Hírlapba, a Sárospataki La-
pokba (1894) és az ürállóba (1894. Köl-
csey jellemzése s könyvism. sat.); a 
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Pallas nagy Lexikonában (I—VII.) száz-
nál több, nagyrészt irodalomtörténeti 
czikke jelent meg. — Munkája: Apisói 
levél magyar fordításairól. Bpest, 1892. 
(Bölcseletdoktori értekezés). 

.11. Könyvészet 1S92. és önéletrajzi adatok. 

Gulyás János, orvosdoktor, alsó-jász-
szent-györgvi (Jász-Nagykún-Szolnokme-
gye) származású, basonszenvi orvos volt 
Kaposvárott (Somogym.), hol 1876. decz. 
27. meghalt 67. évében. — Munkája: 
Dissertatio inaug. physico-medica de 
circuitu sanguinis. Pestini, 1836. 

Rupp, Beszéd 159. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 
és gyászjelentés. 

Gulyás Lajos, ev. ref. lelkész, G. Ist-
ván iparos és Keszi Hajdú Anna fia, 
szül. 1843. febr. 26. Szentesen Csongrád-
megyében ; 1856 őszén a szarvasi gym-
nasiumban kezdte tanulását és folytatta 
a debreczeni főiskolában (1861—67). Ez-
után 1870. aug. 1-től 1871. febr. l-ig 
ugyanott senior volt. Különböző iskolai 
hivatalokat viselt, tanított az elemi, majd 
a polgári (reál) iskolában, mint vallás-
tanár a gymnasiumban, mint helyettes 
a theologián és tanítóképzőben. Az ifjú-
ság szépirodalmi önképző-társulatának 
és részben az általa alapított hittanszaki 
önképzőtársulatnak több évig elnöke volt. 
1871 elejétől 1873. ápr. közepéig Bévész 
Bálint püspök mellett segédlelkész volt. 
Ezzel egy időben a kolozsvári egyetemre 
távozott Ladányi Gedeon helyett a deb-
reczeni főiskolában a közép- és újkor 
történetét adta elő. 1873. ápr. 27. fog-
lalta el a nagy-bánvai lelkészi állomást. 
1875-ben avattatott föl lelkésznek, mely 
alkalommal 55 lelkésztársa őt választotta 
ünnepi szónokúi. 1881-ben a nagybányai 
egyházmegye tanácsbirája lett. 1886-ban 
a kisújszállási népes egyház választotta 
meg lelkészének; azóta ott működik. 
1891-ben a heves-nagykunsági egyház-
megye megválasztotta tanácsbírájává s 
a jász-nagykun-szolnokmegyei népneve-
lési bizottsági taggá. — Czikkeket írt a 

Debreczeni Prot. Lapba, a Nagybánya 
és Vidékébe (a 70-es években vezérczik-
keket sat.) s más lapokba is többször 
álnév vagy jegyek alatt ; a M. Prot. 
Egyházi s Iskolai Figyelőnek (1879 - 87) 
mnnkatársa, a Czelder Márton által szer-
kesztett Evangyéliumi Lelkészi Tárnak 
(1880—88) főmunkatársa volt; ebben 
több eredeti s németből fordított vagy 
átdolgozott műve jelent meg; rendes 
munkatársa a Bácz Károly által szerk. 
Szabad Egyháznak (álnév alatt) és 1893. 
nov. 26. óta a Kisújszállás és Vidékének. 
— Munkái: 1. A megfeszített Krisztus. 
Beköszöntő beszéd Nagybányán ápr. 27. 
Debreczen, 1873. (Tiszta jövedelme a 
ref. iskolák fölszerelésére). — 2. Ima 
Deák Ferencz gyászünnepén. Nagybánya. 
1876. — 3. Halotti beszéd Hegymegi 
Szendi János gyógyszerész felett. U. ott. 
1880. — 4. Ragyogó csillag. Halotti be-
széd. Debreczen, 1887. — 5. Halotti 
ima néhai Balogh Mariska hajadon leány 
temetése alkalmára. Szolnok, 1887. — 
6. Ima egyházmegyei gyűlés napjának 
reggelén. Kisújszállás, 1891. — 7. Ko-
szorú Kiss László nője néhai Zsoldos 
Zsuzsánna koporsójára Kisújszálláson 
1893. okt. 18. végbement temetése al-
kalmából. Ugyanott, 1894. — 8. Kos-
suth Lajos emlékezete. Halotti ima es 

| beszéd, írta és elmondta Kisújszálláson 
1894. ápr. 1. Kiadta Kisújszállás város 

' a Kossuth-szobor alap javára. U. ott. — 
9. Olajág. Néhai Bordács Imre sírjára. 
Kisújszállás, 1894. febr. 9. Bpest, 1894. 
— Kéziratban egy kötet ima s halotti 
beszéd. 

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok. 
Gundhar t István, ág. ev. lelkész, 

medgyesi származású ; előbb szász-sebesi 
lelkész és káptalani dékán volt, 1691-ben 
Medgyesre hívták meg lelkésznek és 
1692-ben fődékán lett. Meghalt J69S. 
decz. 25. — Munkája : Ezechiels des 
Propheten Augenlust, aus dem 24. Kap. 
V. 15. . . . den 19. Jan. 1692. Kronstadt.. 
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(Tökeit Anna, Konradi Sámuel medgyesi 
polgármester neje fölött tartott halotti 
beszéde). — Kéziratban : Annales Trans-
sylvaniae Ecclesiastici. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 41. •— 
Gross, Krönstädter-Drucke 20. i. 

Gundhar t János Sámuel, ág. ev. lel-
kész, szül. 1777. aug. 13. Nagy-Szeben-
ben ; 1802-ben a jenai, 1804-ben a göt-
tingai egyetemen tanult ; előbb gymna-
siumi tanár, azután lelkész volt Nagy-
Szebenben, 1819. jan. 7-től Doborkán 
Szebenmegyében, hol 1832. decz. 29. 
meghalt. — Munkája: Auctorum Grae-
corum classicorum in Bibliotheca Gymn. 
Cib. Aug. Gonf. obviorum Index. Cibi-
nii, 1805. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 41. 

Gundy Mihály, esperes-plébános, szül. 
1805. okt. 12. Kaposvárt Somogymegyé-
ben; tanult Kaposvárott, Győrött és mint 
papnövendék Pécsett; 1829. miséspappá 
szenteltetett föl; hetedfél évig mint se-
gédlelkész és plébános-helyettes, más 
hetedfélig pedig mint székesegyházi prae-
bendárius hivataloskodott. 1842-től Ba-
konván (Baranyam.) plébános és egy-
házkerületi jegyző. Jeles magyar szónok 
és egyházi énekes volt. — Czikkeket írt 
az egyház és a papság védelmére a 40-es 
és 50-es években. Jelenleg mint kiérde-
műlt esperesplébános és a megye nesz-
tora Pécsett lakik. — Czikkei a M. Ál-
lamban (1871. 62. sat. 1872. 33. sat. sz. 
A közös iskola falukon, 148—151. sz. 
Egy kis szellőztetés a papi jószágok kö-
rül, 160. sat. sz. Országgyűlésünk elő-
estéjén, 194. sat. sz. Jesuitismus egyház-
politikai szempontból, 283.. 296. sz. Né-
zetek az egy szükségesről, 1885. 4. sz. 
Egy kis szellőztetés. 1887. utolsó szá-
maiban, Professorok százada). — Mun-
kái : 1. A jelen állás követelése-e P Udő 
s körülmény-parancsolta szükség-e ? az 
egyházi rend birói kiváltságának tervbe 
hozott megsemmisítése ? Pécs, 1845. — 
2. A világ átalakítója, vagyis a katho-

licismus és közállomány. U. ott, 1850. 
— 3. Egyh ás politikai csikkesések. A 
születési-, értelmi- és birtokarisztokra-
cziának ajánlva. Bpest és Pécs, 1876— 
1881. Két kötet. — A katholika Szent-
egyháznak összesített hit- és erkölcstanát 
nyolcz kötetnyi egyházi beszédekbe fog-
lalva, védő s czáfoló modorban kidol-
gozta a 40-es években, e műve azonban 
kéziratban maradt. 

Danielik. M . í r ó k I I . 96. — Hl. Könyvészet 
1876., 1S82. — Petrik Bibliogr. 

Gunesch András, ág. ev. lelkész, szül. 
1648-ban Nagyszebenben, hol atyja G. 
Keresztély a százak tanácsának tagja 
volt; az ottani gymnasiumban tanult és 
1669-ben Németországba utazott; 1670. 
júl. 1. a vittenbergai egyetemre vétetett 
föl, honnét 1674-ben visszatért hazájába. 
1680-ban Kelneken (Kelling) lelkész lett; 
1702-ben pedig Szász-Sebesre hívták meg. 
Meghalt 1703. decz. 27. — Munkája: 
Serium Christiani Votum, oder Das 
Sehnliche Verlangen Eines rechtschaffe-
nen Christen . . . bey beerdigung Des 
VVeilandt. . . H. Danielis Femgeri. gewe-
senen . . . Seelen-Hirten der Königl. Stadt 
Müllenbach. . .Anno 1696 die 9. Octobris. 
(Nagy-Szeben). — Kéziratban maradt 
munkái: Fides Saxonum in Transsylva-
nia d. i. der Sachsen in Siebenbürgen 
Treue und Beständigkeit . . . 1697 (a m. 
n. múzeumban 4rét 30 lap); Supple-
mentum in Libros IV Rerum Transvl-
vaniae, a Spect. ac Gen. D. Joanne 
Bethlenio conscriptos ac editos, adjectum 
ac collectum . . . 1697. (lenyomatott a 
Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, 
Coronae, 1848. II. 135—287. 1.); Conti-
nuatio rerum Transsilvanicarum Seculi 
XVII oder: Weitere Vorstellung des 17. 
Saeculi. derer Sachen, so sich in Sie-
benburgen zugetragen haben; Triga Apho-
rismorum de Saxonum in Transylvania 
Origine ; Decas Aphorismorum in libel-
lum : História Ecclesiarum Transvlvani-
carum; Antiquitates Capituli Saxopoli-
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tani, sive brevis Commemoratio Actorum 
Capitularium, Pastorum Szászváros . . . 
1697.; Chronica. 1700. (medgyesi kis 
krónika); Res antiquae Gothicae, Hun-
nicae et Longobardicae. 1701 : Ruina 
Hungáriáé hoc est : Brevis Narratio, ex 
quibus causis et occasionibus florentis-
simum et amplissimum Pannoniae Re-
gnum ex summo sui culminis apice de-
cidit, et de supremo felicitatis gradu in 
profundissimum servitutis carcerem de-
trusum est. 1702—1703: Oratio de re-
rum publicarum corruptelis et medelis; 
Noctes Kelnicenses ; Expeditio Schirme-
riana . . . (tévesen tulajdoníttatik neki); 
Supplementum in Ruinam Transsilvaniae 
a Davide Hermann conscriptam ; Anna-
les Sabesienses ; Codex historicus Tran-
silvaniae idiographus (utóbbi a m- n. 
múzeumi kézirattárban, 4rét 572 lap). 

Horányi, Memoriall . 49.1. (Hibásan Guntsch-
nak irva.) — Trausch, Schriftsteller-Lexikon 
II. 41. 1. (hol munkái részletesen vannak 
i s m e r t e t v e ) . — Allg. Deutsche Biographie X . 
133. — Szabó Iiároly, Régi M. Könyvtár II. 
509. 1. 

Gunesch András, ág. ev. lelkész, szül. 
1799-ben Medgyesen, 1818-ban Göttin-
gában tanúit és a bécsi ág. ev. egyház 
lelkésze lett; 1836. okt. 31. I. Ferdinánd 
császár az ág. ev. consistorium tanácso-
sává nevezte ki, 1861. aug. a porosz 
királytól a 3. osztályú veres sasrendet 
kapta, miután ápr. az alsó-ausztriai 
superintendentia ideigl. helyettese lett 
Bécsben, mely hivatalában 1862. aug. 
22. megerősíttetett. Meghah 1875. aug. 7. 
Bécsben. — Munkái (egyházi beszédek és 
imák) számszerint 7, melyek mind Bécs-
benjelentek meg. Trauschnál felsorolvák. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 46. 1. és 
Zimmermann Ferencz szíves közlése. 

Gunesch János, orvosdoktor, nagy-
szebeni származású, Utrechtben tanúit, 
hol a következő munkát adta ki : Me-
dicatio viri arthritide vaga de Varén 
Belgice dicta laborantis. Praeside . . . 
Henrico Regio . . . D. 18. Decemb. 1658. 

Trajecti ad Rh., 1658. — Bäsch Simon 
és Zachariae György tiszteletére két latin 
elegiát írt 1659-ben; megjelentek Disser-
tatioikban. 

Weszprémi. Succineta Medicor. Biogr. IV. 
505. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 47.1. 

Gunszt József, kath. plébános, szül. 
1824 szept. 15. Esztergomban, hol a 
gymnasiumot elvégezvén a papnövendé-
kek közé lépett a pozsonyi Emerica-
numba ; 1840-től a bölcseletet Nagyszom-
batban, 184:2-től a theologiát Pesten vé-
gezte. 1848. febr. 26. fölszenteltetett; 
segédlelkész volt Hédervárott s 1849. 
Esztergomban; 1854. budai gymn. hit-
tanár lett; 1857. nagyemőki, 1864. okt. 
19. tornóczi (Nyitram.) plébános, hol 
1866. ápr. 12. meghalt. — Az egyház-
irodalmi iskolának mint fordító 1846-
ban tevékeny tagja volt. Czikkei a Reli-
gióban (1856. I. !5. sz. Szent-Háromság 
oszlopa Buda várában), Családi Lapok-
ban (1857. II. 1—4. sz. Reminiscentiák 
Buda aranykorából, tíz aranynyal jutal-
mazott pályamű). 

Uj .11. Sión 1886. 111, 1. — Necrol. Strigon. 
156. (hibásan van halála napja ápr. 14-re 
irva). — Zelliger, Egyházi í rók Csarnoka 
156. 1. és gyászjelentés. 

Gurdélyi Endre, orvosdoktor, szül. 
1819-ben Buzitán Abaujmegvében ; 1845-
ben a pesti egyetemen nyert orvosdok-
tori oklevelet; 1876-ban honvédezredes 
volt. — Beszélyt fordított az Athenae-
umba (1842.) — Munkája: Orvostudori 
értekezés. Az életrend. Pest, 1845. 

Rupp, B e s z é d 164. — Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statisztikája 2. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Gurovits Tamás, orvosdoktor, szül. 
1814-ben Haligóczon Szepesmegyében; 
1842-ben orvosdoktori oklevelet nyert a 
pesti egyetemen ; 1876-ban kerületi orvos 
volt Budapesten — Czikke az Orvosi 
Tárban (1844. Összeges áttekintete az 
1842 — 43. katonai évben sz. Rókus kór-
házban orvosolt betegeknek.) — Munkája : 
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Dissertatio inaug. medica de abusu in 
medicina. Pestini. 1842. 

Rupp, Beszéd 163. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statistikája 86. 1. 

Gusbeth Ede, orvosdoktor, szül. 1839. 
aug. 30. Brassóban, hol atyja szabómes-
ter volt; miután G. 1858-ban a Hontcrus-
gvmnasiumot elvégezte. Bécsben tanult; 
1864. márcz. 22. orvosdoktor, jún. 2. szü-
lészmester és aug. 2. a sebészet doktora 
lett, mire azon év szeptemberétől 1865. 
jan. 23-ig másodorvos volt az alsó-ausztriai 
elmebetegek intézetében Bécsben. Azután 
visszatért szülővárosába, hol azóta mint 
gyakorlóorvos működik. 1865 és 66-ban 
fürdőorvos volt Zaizonban. — Munkái: 
1. Zur Geschichte der Sanitäts-Ver-
hältnisse in Kronstadt. Kronstadt, 1884. 
(A tiszta jövedelem a brassói ág. ev. 
alumneumra fordíttatik.) — 2. Oeffent-
liche Gesundheitspflege. U. ott, 1885. 
(Kronstädter Gemeinnützige Vorträge II.) 
— 3. Das Sanitätsmesen in Kronstadt 
im. J. 1885. U. ott, 1886. — 4. Die Ge-
burten im Kronstädter Komitate im J. 
1886. U. ott, 1886. — 5. Die Bewegung 
der Bevölkerung im Kronstädter Comitat 
in den Jahren 1876—1886. U. ott. 1889. ! 

Gusbeth Eduard, Zur Geschichte der Sani-
täts-Verhiiltnisse in Kronstadt 80. 1. — Gross 
Kronstädter Drucke 89—91. 1. 

Gusbeth Kristóf, ág. ev. reáliskolai 
igazgató-tanár, szül. 1842-ben Brassóban, 
hol 1859-ben végezte a gymnasiumot; 
1864. szept. 1. alkalmazták a brassói 
reáliskolánál tanárnak, 1868. nov. 2. óta 
annak egyszersmind igazgatója. — Pro-
grammértekezése a brassói ág. ev. gym-
nasium Programmjában (1886. Die Grab-
denksteine in der Westhalle der evang. 
Stadtpfarrkirche in Kronstadt. Különnyo-! 

matban is). 
Statistisches Jahrbuch. T i e r m a n n s t a d t . 5 891. I 

18. — llajner N é v k ö n y v e 26. 1. 

Gusich Miklós, Jézustársasági áldozó 
pap és tanár, szül. 1659. ápr. 10. Árva-
megyében. 1678-ban lépett a rendbe, 1681-1 

ben bölcselet tanuló volt Nagyszombatban. 
1689-ben III. éves theologus és 1692-ben 
a rhetorikát tanította ugyanott. Meghalt 
1707. okt. 23. Kassán. — Munkái: 1. 
Budi Bellid Seren. Principis Ludovici 
Badensis. . .Tvrnaviae, 1692. (Névtelenül.) 
— 2. Secundum Aetatis Saeculum Tyr-
naviensis Apollonis S. Francisci Xaverii 
Scholae Poeseos Palroni A Novem Musis 
Romanorum Pontificum Novem elogijs 
celebratum.. . U. ott, 1797. — 3. Sus-
piria Coronatorum Capitum. A Rheto-
rica Tyrnaviensi problematice deducta. . . 
U. ott, 1698. — 4. Justi Lipsii Monita, 
et Exempla Politica. Libri duo. Qui Vir-
tutes et vita spectant. . . U. ott, 1698. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 466., 
517. , 527. 1. — Sommervogel- De Backer, D i c -
tionnaire. Bibliogr. I II . 1959. 

Gusztinyi (Zubralovssky) János, nyit-
rai püspök, szül. 1718-ban Árvamegyé-
ben ; a Hegyalján lakott plébános nagy-
bátyja neveltette a kis tót fiút, a ki a 
nagyszombati jezsuita intézetben végezte 
a bölcseletet és a szónoklati cursust; 
azután báró Fischer gyermekei mellett 
nevelő volt; a báró kérésére változtatta 
Zubralovszky nevét Gusztinyire. Később 
az egyházi pályára lépett és felszentel-
tetése után girincsi lelkész, 1741. júl. 22-
től miskolczi, 1744-től sátoralja-újhelyi 
plébános volt. Mária Therézia egri kano-
nokká s a királyi tábla praelátusává, 
1763. nov. 18. pedig nyitrai püspökké, a 
megye főispánjává s belső titkos taná-
csossá nevezte ki. A Nyitra melletti kö-
vesdi hegyen az akkor keletkezett, de a 
pápától meg nem erősített nazarén szer-
zetesek számára lakot építtetett. Tem-
plomok. lelkészek és betegek irányában 
bőkezű volt. Ápolta a tudósokat, előmoz-
dította a magyar irodalmat. Meghalt 1777-
ben a Nyitra melletti mocsonoki nyaraló-
jában. — Munkái: 1. Thesaurus ecclesiae 
Christi per jubilaeum infideles dispensari 
solitus, et anno currenti 1735. pro pace 
inter principes christianos a Deo exoranda 
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dispensatus. . . Cassoviae. — 2. Oratio 
rev. ac clariss. dni J. G. abbatis, dicta 
in episcopali schola Agriensi 1754. — 
3. Üdvösség mannája. Az a z : Az Úr 
Jézus tulajdon szent testének és vérének 
sakramentoma, melylyel nem a Mózes 
fedele alatt ülő zsidóság, nem is az üres 
figurát áltató újjítás : hanem Krisztusnak 
igaz hive, a kegyelem törvényében, érez-
hető jelek és symbolumok alatt el rej-
tetett valósággal az örök életre táplál-
tatik. U. ott, 1759. (2. kiadás. U. ott. 
1769. E művét, mely tót fordításban is 
megjelent Nagyszombatban 1794—1795. 
négy kötetben. Helmeczy István körösi ev. 
ref. prédikátornak Maiburgban (Utrecht) 
1741-ben kiadott Igasság paisa cz. mun-
kája ellen írta.) — 4. Epistola ad clerum 
suum Nitriensem dictus tempore suae 
Eppum Nitriensem inaugurationis. Nitriae, 
1766. — Végrendelete 1777-ből a bars-
szentkereszti püspöki könyvtár kéziratai 
közt van. 

Hiros, Sámuel, Oratio de laudibus J . Gusz-
tinyi, episcopi Nitriensis. Posonii . 1777. — 
Horányi, M e m o r i a I I . 49. — De I.uca, D a s 
gelehrte Oesterreich. Wien, 1776. I. 163. — 
Katona, História Critica XXXIX. 955. — Fes.s-
ler, Geschichte der Ungarn X. 397., 439. 1. 
— Ferenczy é s Danteiik, M . í r ó k I . 169. — 
Figyelő V I I I . 82. , 369 . . X . 379. 1. — M. Könyv-
Szemle 1882. 138. 1. — Petrik B i b l i o g r . I . I V . 
— Borsodmegyei Lapok 1889. 66. SZ. ( B a b i k 
József) - — Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei 
papok az irodalmi téren 96. 1. 

Gúta József, felső-leányiskolai tanár, 
szül. 1851. szept. 30. Búr-Szent-Györ-
gyön Pozsonymegyében ; a gymnasiumot 
Szakolczán és Esztergomban végezte ; az-
után a budapesti egyetemen a felsőbb 
mennyiségtant és természettant hallgatta, 
(mely tantárgyakból 1881-ben középisko-
lai tanári oklevelet is nyert). Az egye-
temen a Schopper-féle ösztöndíjban része-
sült. Időközben beutazta Ausztriát, Cseh-
és Morvaországot, Sziléziát és Oláhorszá-
got paedagogiai tanulmányok végett. Két 
évig helyettes tanár volt a Röser közép-
kereskedelmi iskolájánál. 1877-ben a tren-

csénvi állami felsőbb leányiskolához ren-
des tanárnak neveztetett ki. 1887-ben a 
beszterczebányaihoz helyeztetett át. hol 
jelenleg is működik — Czikkei, melyek-
ben nagyobbrészt a felsőbb leányiskolák 
fejlődésével és haladásával foglalkozik, 
a következő vidéki lapokban, szakfolyóira-
tokban és szaklapokban jelentek meg: Vág-
völgyi Lap (1879. Venus átvonulása a 
nap előtt, 1880. Napfogyatkozás), Nemzeti 
nőnevelés (1881-87. , 1889—90. A berlini 
felsőbb leányiskolák, A németországi fel-
sőbb leányiskolák), Tanáregyesület Köz-
lönye, Közoktatás (1885—1888.), Pol-
gári Iskola, Egyetemes Közoktatásügyi 
Szemle (1889—92.), Felső nép- és polgár-
iskolai Közlöny, a kolozsvári Orvos-Ter-
mészettudományi Értesítő, Ország-Világ 
ÍJ889—94.), Zólyomi Hiradó és Felvidéki 
Hiradó. — Munkái : 1. Dr. Stoczek 
József. Pozsony, 1888. (Különnyom. a 
Paedag. Plutarchból.) — 2. Sebesztha 
Károly. U. ott, 1888. (Különny. a Paed. 
Plutarchból.) — 3. Felsőbb leányiskolái 
számtani füzetek az I—VI. oszt. számára. 
Beszterczebánya, 1894. — Kéziratban : 
Trefort Ágoston. (Emlékbeszéd.) 

.11. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok. 

Guth János, orvosdoktor, poprádi sze-
pesmegyei származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de medorrhoea 
urethrali. Viennae, 1819. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Guthi András, ev. ref. lelkész, bihar-
megyei származású, Gröningenben tanult 
és 1723. okt. 27. vitatkozott. — Mun-
kája : Ad Catechesin Heidelbergensem.. 
methodice et apodictice dilucidandam et 
ad praxin urgendam manuductio pars 
IX. complexa DD (Dominicas) XXXV— 
XLIV. . .quam publice ventilandam pro-
ponit. . .Gröningae. 1723. 

Dézsi Lajos szives közlése. 

Gúthy (Országin,) Elek. pesti ügyvéd 
és váltójegyző. Meghalt 1864. nov. 12. 
Ürbőn Pestmegyében 43. évében. — Mun-
kája : A bélyegtörvények világos és gya-
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korlati magyarázata : Egy budapesti ügy-
védtől. Pest, 1851. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Gúthy Károly, ügyvéd, 1853-ban ev. 
ref. tanár volt Pesten, később Felső-Bá-
nyán lakott és 1869 körül költözött visz-
sza Pestre. — Munkái: 1. Légtünemé-
nyek. Alsóbb tanulók számára rövideden 
kivonta és versformájú érthető sorokban 
kiadta . . . Pest, 1853. (2. jav. kiadás. 
1853.. 3. bőv. kiadás ezen czímmel: 
Népszerű kis természettan 1857. Három 
részben. 4. bőv. kiadás 1863. U. ott. 
Németül Schlecht Károly ford. U. ott, 
1853). — 2. Természettani különféle 
fejtmények. Kötetlen versű sorokban. 
U. ott, 1862. — 3. A csillagokról. Kö-
tetlen versű sorokban. U. ott, 1863. — 
4. Polgári vallás vázlata. U. ott, 1869. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
szete és Bibliogr. 

Guthi Soma, jogi doktor és ügyvéd, 
szül. 1865-ben Tályán Zemplénmegyé-
ben. hol atyja iskolaigazgató volt. 1891 
óta mint ügyvéd működik Budapesten 
és kizárólag a bűnügyi védelemre adta 
magát. — Humorisztikus tárczákat írt a 
Kassai Felvidéki Közlönybe (1882—84); 
1885-ben Budapestre jött és ez idő óta 
a Pesti Hirlap dolgozótársa, hol humo-
ros törvényszéki karczolatokat ír Gutius 
álnév alatt ; eddig körűlbelől 300 ilyen 
czikke jelent meg. többek közt a M. Sa-
lonban (IX. 1888. Vallomás előtt cz. 
magánjelenet, XIV. 1890—91. Mozaik); 
jogi czikkei a szaklapokban. — Munkái: 
1. Kaczagó Themis. Humoros karczola-
tok a törvényszáki teremből. Bpest, 1888. 
(Füredivel együtt). — 2. A vádlottak 
padján. Humoros karczolatok a rend-
őrség. a büntető törvényszék és a járás-
bíróság köréből. U. ott, 1894. (2. ki-
adás). — 3. Egy könnyelmű leány tör-
ténete. Regény. U. ott, 1893. — 4. A 
polgári házasságról. U. ott, 1894. (Pax 
névvel). — Törvényszéki karczolatainak 
harmadik kötete sajtó alatt van. A zsa-

dányi boszorkány cz. 3 felv. népszín-
művét a városligeti színkörben 1892. 
jún. 23. adták először. Munkáit Gutius 
név alatt írja. 

M. Könyvészet 1 8 8 8 , 1894. — Hl. Szalon X V I I . 
1892. arczk. — Nemzet 1892. 174. sz. és ön-
életrajzi adatok. 

Gutius. L. Guthi Soma. 
Gutkopf György, tanítóképzőintézeti 

tanár Budapesten. — Munkája: Bútor-
ipar mintarajzlapok kapcsolatban ter-
mészetes nagyságú részletekkel, illetve 
műhelyi rajzokkal. Szakiskolák és mű-
helyek részére. I. kötet. Bpest, 1894. 

Corvina 1894. 21. s z . 

Gutmann Joakim, zálogházi igazgató 
s hírlapíró ; külföldi származású ; a 6 0 ^ s 
évek elején a pécsi izraelita főiskolában 
a franczia nyelv és irodalom tanítója 
lett; 1870-ben, midőn a Fünfkirchener 
Zeitung megindúlt, elhagyta tanítói állá-
sát és átvette a lapot, melyet 17 évig 
szerkesztett. Mint zálogházi igazgató, hi-
vatalos foglalkozása közben, 1886. febr. 
17. Haschka Péter becslő által meglöve-

| tett és sebében febr. 19. meghalt Pécsett. 
Fünfkirchener Zeitung 1886 1 4 , 15. s z . — 

P. Napló 1886. 53. sz . és gyász j e l en t é s . 

Gutmann József, a gymnasium köl-
tészeti osztályának tanulója volt, mikor 
a következő latin alkalmi költeményét 
kiadta: Praedeuterion, quo adm. rev. 
ac eximio dno Josepho Ben. Dudits, s. 
candidi praemonstratensium canonico re-
gulari in grati animi contestationem per 
. . . concinnato. . . finito cursu gymnasia-
stico absoluta ejusdem classis stúdiósa 
juventus animi sensa votaque pandit 
III. cal. Septembris 1828. Magno-Vara-
dini, 1828. 

Petrik B i b l i o g r . 

Gutmann József, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Nagyváradon. — Munkája: 
Orvosi értekezés a hugykő-szenvről. Pest, 
1836. (Latin czímmel is). 

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 
Névsora 1840-re 26.' 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 
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Gutth Jakab. — Munkája : In Luctu-
osum Obitum. Generosi Ac Egregii Ju-
venis Johannis Fejervari de Keresztes, 
qui in vera agnitione & fide indubitata 
Christi mediatoris, piacidé. & tranquille, 
die 9. Octob.. . .An. 1661. curren. vitám 
cum morte commutavit. Leutschoviae. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár IT. 284. 1. 

Guttmann Adolf, orvosdoktor, mányi 
fehérmegyei származású, Torontálmegye 
főorvosa. Meghalt 1881. febr. 20. Nagy-
becskereken 70. évében. — Munkája: 
Bissertatio inaug. medica sistens con-
spectum pbysiologicum organismi humani 
relate ad differentias quas praecipue 
sexus et aetas pariunt. Pestini. 1840. 

*Rupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete és gyászjelentés. 

Guttmann Miksa, kereskedő Buda-
pesten. — Munkája : Ein Jahr als Frei-
maurer. Bpest, 1889. 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. 

Guttovieni József, a pozsonyi ág. ev. 
magyar iskola rectora 1650-től; magyar 
nemes volt és 1602-ben született (miután 
2. sz. munkájának czímlapján 57 évesnek 
vallja magát). — Munkái: 1. Applausus 
Super Solennem Panegyrin in Castro 
Ludan, eligendorum & confirmandorum 
•superintendentium causa meditatus, & 
Toti Conventui. specifice vero primariis 
ejus Direcforibus . . . Domino Nicolao & 
Matthiae Osztrosith De Ghyletincz, Liberis 
Baronibus. . . benignissimis humilüme 
Oblatus die solennis illius & generalis 
Conventus celebrati 29 Mártii A n n o . . . 
1656. (Trencsin). — 2. Carmen Acro-
stichvm, Aug. Sacr. Et Invictissimi Prin-
•cipi... Leopoldo.. . Romanorum Impe-
rá to r i . . . Anno 1659. U. ott. (A latin 
versek köet van magyar, tót és görög 
vers is). 

.?/. Könyv-Szemle 1887. 206. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 237., 259. 1. 

Guul (Gúl) János, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1754. ápr. 25. 
Nagyváradon Biharmegyében ; 1776. nov. 

14. a rendbe lépett Privigyén és 1788. 
aug. 30. Nagyváradon áldozópappá szen-
teltetett ; tanított az algymnasiumban 
1779'—8l-ben Nagy-Károlyban. 1782—83. 
Kolozsvárt; 1784—88. theologiát tanult 
Egerben ; gymnasiumi tanár volt 1789 — 
93. Debreczenben. 1794—95. Veszprém-
ben. 1796. Debreczenben, 1797—1811. 
Kolozsvárt (1808—11-ig egyszersmind 
vicerector), 1812—14. vicerector Szegeden. 
1815—21. rector és a provinciális assis-
tense Kolozsvárt, 1822. ugyanaz Váczon 
és 1823—26. Nyitrán, hol 1826. jan. 8. 
meghalt. — Munkái: 1. Brevis oratio 
ad exc., ill., ac rev. dnum episcopum 
Transsilvaniae Alexandrum Rudnay, . . . 
dum omnium cath. scholarum supremus 
director creatus, munus suum capesseret. 
Claudiopoli, 1819. (Paraenesis cz. gyűjte-
ményben és külön). — 2. Chronologia 
theoretico-practica. Historicorum, com-
putistarum et imprimis lycei Claudiopo-
litani usibus edita. U. ott, 1820. — Kéz-

1 iratban a szegedi rendházban : Allocutio 
ad Eduardum Molnár anno 1820. die 9. 
April. Claudiopoli habita occasione pro-
fessionis; Panegyris 12. Febr. 1821. 
Claudiopoli Francisci I. regi dicta. 

Hazai « Külf. Tudósítások 1826. I . 20. SZ. — 
Tudom. Gyűjtemény 1S27. X I I . 112. 1. — Petrik 
Bibliogr. és Csaplár Benedek szíves közlése 
(a rend jegyzőkönyveiből). 

Guzics János (mokrágyi), alispán Árva-
megyében és Thököly István meghitt 
embere; 1642-ben árvái várnagy volt. 
Meghalt, mint fia, G. János följegyzé, sok 
szenvedés után 1681. decz. 24. — Napló-
jegyzeteket hagyott hátra, Eber Pál. Cal-
lendarium historicum. Vittebergae, 1579. 
cz. munkában, melyben a hó minden 
egyes napjának egy külön lap van szánva, 
melynek felső részén az illető napon 
történt nevezetes események olvashatók, 
alsó részei pedig üresek. Ezen lapokra 
írta G. 1614—79. jegyzeteit, melyek mind 
magán, mind nyilvános életére vonatkoz-
nak. E napló az író családját illető ada-
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tokon kívül, nemcsak az 1640-1679 és 
1685-ig (fiától jegyezve) történtekre, de 
elődeink szokásaira s gondolkodási mód-
jára is némi világításul szolgál. (Megjelent 
a Történelmi Tárban Bpest, 1889. 434— 
450.1. Közli Rakovszky István magyarázó 
jegyzetekkel). 

Guzman Dénes, postamester, 1861 — 
63-ban postakezelő volt Nagybányán, 
1864-ben postamester Gyulafejérvárt; 
1875-ben Misztótfalun (Szatmárm.) lakott 
és vándortanár is volt. — Munkái: 1. 
Magyar posta-zsebkönyv. Szerk. és ki-
adja . . . Pest, 1862. — 2. Magyarország 
és az ahhoz tartozó részeket behálózó 
posta-lánczolatok a vasúti és távirdai 
vonalokkal. U. ott. 1863. — 3. Az uzsora-
ügyben Pauler Tivadar igazságügyi mi-
niszter úr ő nagyméltóságához benyújtott 
emlékira t . . . A budapesti s nagybányai 
népkonyhák javára. Bpest, 1875. 

Petrik Könyvészete. 

Guzmics (László) Izidor, theologiai 
doktor, bakonybéli apát és a m. tudom, 
akadémia tiszt, tagja, G. István molnár 
és Budai Anna fia, szül. 1786. ápr. 7. 
a Jánosfa (Sopronm.) községhez tartozó 
vámoscsaládi malomban; anyai nagy-
bátyja Budai József szenlgyörgyvölgyi 
plébános nevelte; a gymnasiumot Kő-
szegen, Szombathelyt és Sopronban 1805-
ben végezte ; ezalatt a német nyelvet is 
megtanulta. Soproni tanára Horváth Pál, 
a későbbi tihanyi apát, megkedveltette 
vele a latin classicusokat, különösen 
Ovidius elegiáit, melyek G. kedélyén mé-
lyebb nyomokat hagytak magok után. 
1805. okt. 5. a szent Benedek rendbe 
lépett; 1806. aug. 30. elhagyta a szerze-
tet és gazdatiszti pályára készült; nov. 6. 
ismét a rend tagja lett és 1807-ben kezdé 
a latin nyelvtan ismétlése mellett Pan-
nonhalmán a görög nyelvet is tanulni ; 
tanítója Tóth Farkas ex-jezsuita volt. ki 
megkedveltette vele a hellen nyelvet és 
irodalmat: ez évben hallgatta a logikát 
is, 1808-ban pedig Győrött a physikából 

vett leczkéket. Még ez év szept. 14. lé-
tévé a szerzetesi fogadalmat; 1809-10-
ben a győri főgymnasiumban alkalmaz-
ták kezdő tanárúi. 1811-ben még mint 
növendék Pannonhalmára tétetett át. hol 
a rend novicziusaival a középiskolai ta-
nulmányokat ismétlé. 1812-ben a pesLi 
központi papnevelőbe küldték, hol négy 
évet töltött a hittudományok hallgatásá-
ban. E hely G. irodalmi pályájára döntő 
hatással volt, hol különösen Tumpacher 
József egyetemi tanár nagy befolyással ha-
tott tudományára és jellemére. Pesten bő-
vebben megismerkedett a német irodalom-
mal ; itt kedveié meg nagyobb mérvben a 
hazai irodalmat is. Mint növendék 1814-ben 
több rokon szellemű társával tudományos 
egyesületbe állott; együtt dolgoztak ere-
detieket és fordításokat ; írt egy regényt 
(Miteusz), Bilkei Pap Ferenczczel egy 
vípjátékot, mely azonban nem jelent meg. 
részt vett a Nemzeti Plutarkus írásában 
és Hübner Lexikona fordításában. 1815. 
aug. 23. áldozópappá szenteltetett és visz-
szatért Pannonhalmára, hol mint az alap-
és ágazatos hittan tanára működött. Meg-
kezdé írói pályáját, Báthori Gábor pesti 
ev. ref. superintendenssel folytatott polé-
miáját, kifejté a magyar haza katholikus 
és mindkét protestáns felekezete közti 
vallási unió eszméit. 1829-ben a pesti 
egyetem hittudományi kara Guzmicsnak 
mint theologusnak érdemeit azzal jutal-
mazá, hogy theologiai doktornak válasz-
totta. A magyar tudom, akadémia alap-
szabályainak kidolgozására 1828. márcz. 
elején ő is meghivatott és egy hónapot/ 
töltött Pesten és részt vett a nádori bi-
zottság ülésein; 1830. nov. 17. pedig 
vidéki rendes tagjává választatott. 1831-
ben jelen volt az akadémiának február 
14—24. első nagygyűlésén és részt vett 
az operatumok készítésében is ; okt. 22. 
az akadémia elnöke hittudományi mű-
szavak gyűjtésére hívta fel őt, ezeken 
kívül még nyelvtudományi műszavakat 
is adott be ; a Nagyszótár előmunkálatai-
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ban részt vett a magyar-görög szavak 
egybebasonlító adattárával; a jutalma-
zandó művek bírálójául is gyakrabban 
kineveztetett. Nagy olvasottsága és tudo-
mánya, főleg pedig azon körülmény, hogy 
G. nyelvészeti s költészeti elveire nézve 
teljesen Kazinczy iskolájához csatlako-
zott, egyre szorosabbá fűzte Kazinczyval 
baráti viszonyukat. Kazinczy 1831. ápr. 
9. meglátogatta Pannonhalmán, hol tár-
saságában négy napot töltött. 1832. ba-
konybéli apáttá neveztetett ki, hova szept. 
4. költözött, hol szerzetes társait magyar 
írókká képezni igyekezett. Bakonybélben 
népiskolát építtetett s 1837-ben zene- és 
énekiskolát alapított. 1838. szept. 7-én 
a m. tudom, akadémia tiszteleti taggá 
választotta. Meghalt 1839. szept. 1. Ba-
konybélben. — Költeményeket, elbeszélé-
seket, drámákat írt a Szépliteraturai Aján-
dékba (1821—1825.), a Hasznos Mulatsá-
gokba (1821., 1824., 1826., 1829.), az Auro-
rába (1823., 1826-27.), a Felsőmagyar 
országi Minervába (1825—27., 1831. Ka-
zinczy emléke), az Uraniába (1828. Etelka 
Kréta szigetén, melodráma, 1829. elb., 

1830. Árpád Pannónia hegyén, hazafiúi dr.. 
1831. Meteusz, vagy a barátság diadalma, 
hősi dr., 1832. Vak Béla kinvilta, énekes 
dr., 1833. Imre és András, vagy a kirá-
lyi szó hatalma, hősi dr., 1834.), a Re-
gélőbe (1833—34., 1837.), az Athenaeumba 
(1838., 1840.). a Budapesti Árvizkönyvbe 
(IV. 1840.); értekezései s czikkei a Tu-
dományos Gyűjteményben (1817. VI. 
Miért irják magukat a pannonhegyi Be-
nediktinusok Congregationis Cassinensis, 
alias s. Justinae de Padua ? X. Mint 
kelljen az idegen neveket s művész sza-
vakat honni literaturánkban irni ?, XII. 
Mentő írás a Proseuticon vizsgáitatása 
ellen. 1818. VIII. A magyar nyelv fő-
törvényeiről, 1820. Idylle, poétikai érte-
kezés, 1822. VIII. Az emberi nyelv hár-
mas befolyása, az ember emberesitésébe, 
nemzetisétésébe és hazafiúsításába, 1823. 
X. Istenesség annyi-e mint religio ? 1825. 

V. Gondolatok az emberi nyelvnek, kü-
lönösen a magyarnak némely tulajdo-
nairól, 1826. VIII. Bévai Miklós igaza a 
magyar igehajtogatás harmadik formá-
jára nézve, 1827. VII. Philosophiai leve-
lek a gondviselésről. 1829. III. A magyar 
nyelvtudomány rövid foglalatja, 1830. 
II. Bévai, 1833. X. A terem szó legala-
posabb értelme, 1836. V. Jutalmazások 
és dicsőítések), a Hasznos Mulatságokban 
(1818. 152.1. Mit kell tartanunk a h-ról 
a hangmértékre nézve ?, 1829. Hazafiúi 
áldozat, könyvism.), az Egyházi Érteke-
zések és Tudósításokban (1820. polemi-
kus czikkek), a F. M. Minervában (1826. 
III. A mult század fáradozásai a kriti-
kában Herder előadása szerént ford., IV. 
Kalligena a szépség anya, ford. Herder 
után, 1827. II. Nemezisz a költőknél és 
képművészeknél, Az élet nem fő java 
embernek), Muzarionban (1829. IV. Fe-
lelet Szontagh megjegyzéseire, 1833. I. 
Életirás és könyvism.), az Egyházi Fo-
lyóirásban (1832. A németalföldi theolo-
giai rendszerekről. 1834. A papi nőtlen-
ség), M. tud. társ. Évkönyveiben (I—IV. 
1833 — 1840. Hellen tanulmányok, Emlék-
beszéd Horváth János fölött;, a Tudo-
mány Tárban (1835. Nyelvünk ujabb 
fordulatairól, 1838. Uj F. III. A költészi, 
különösen a szinművészi nyelv, 1840. 
VII. Philosophiai nyelv), a Jelenkorban 
(1835. 74. sz. Virág Benedek emléke). 
a^~Kozhasznú Esmerek Tárában (Domini-
kánusok. Franciscánusok és rövid élet-
rajzok). a Figyelmezőben (1837. Könyv-
ism.), az Athenaeumban (1838. II. Képző 
erő) és a Figyelőben (1876. 8. sz. Napló-
jegyzetei 1825-ből), az Aigner Figyelőjé-
ben (I. 1876. 380. 1. Lehoczky Tivadar 
a saját gyűjteményében levő eredeti kéz-
iratból közié : Ismertetés a tihanyi co-
dexről. II. A magyar nyelv ügye az 1825. 
országgyűlésen, G. naplójából). — Leve-
lei Horvát Istvánhoz. Pannonhalma, 1821. 
márcz. 8.. 1821. máj. 20., jún. 28., 1822. 
decz. 26., 1826. febr. 21.. nov. 4., 1828. 

49. ív sajtó alá adatott 1894. november 2. 
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febr. 5., 1829. márcz. 9., 1830. jan. 25., 
1832. febr. 25., Bakonybél, 1833. júl. 21., 
nov. 25., 1836. máj. 19. (a m. n. múzeum 
kézirattárában), Ponori Thewrewk Jó-
zsefhez, Pannonhalma, 1832. márcz. 19. 
(Századunk 1845. 33. sz.) — Szerkesz-
tette és kiadta a Vallási és Egyházi Tárt 
1832—36. hét füzet és Új folyam VIII— 
XIV. füzet, Pozsony és Pest. 1835—1837. 
(ebben több czikkein kívül Tumpacher 
József, Rudnay Sándor és Koller József 
életrajza); kiadták a Költészeti Képek 
cz. gyűjteményt B. G. V. (Beely, Guzmics 
és Vaszary Egyed. Pest, 1837—38. Két év-
folyam. Ebben több költeménye van). — 
Kéziratban maradt munkáit fölsorolja Zolt-
vány L. Irén, Guzmics Izidor életrajzában. 

— Munkái: 1. Meteusz hunn fejedelem, 
egy honni történeten épült rege. Pest, 1814. 
(Két koszorús Delinke I. Névtelenül). — 
2. Főt. Horváth Pál tihanyi-, és Taucher 
Ágoston bakonybéli apát uraknak apát-
ságokba lett béiktatásokra. Győr, 1817. 
(Költemény. Névtelenül). — 3. A buzgó 
kereszténységnek számára készített éne-
kek. U. ott, 1818. (Esztergom, 1835 és 
1842). — 4. A katholika anyaszent-
egyház hitbeli tanítása, a magyarországi 
protestánsokhoz. Pest, 1822. — 5. A ke-
resztényeknek vallásbeli egyesülésekről 
írt levelek, az evangeliumi keresztény 
tolerantziának védelmezőjéhez. U. ott, 
1822. — 6. A keresztényeknek vallásbeli 
egyesülésekről. I. Lehet-e ? van-e ? Ha 
lehet és van, melyik az egyedül idvezítő 
ekklesia ? támasztott kérdésekre adott 
felelet. II. A kath, anyaszentegyház hitbeli 
tanítása felvilágosítva a Magyarországi 
protestánsokhoz. U. ott, 1822. — 7. A 
vallási egyesülés ideájának és a róm. 
kath. és protest. keresztények között fen-
álló uniónak visgáltatása. Győr, 1824. — 
8. Theokritosz maradványi. U. ott, 1824. 

— 9 A róm. kath. és protest. keresz-
tények között fenálló uniónak másod-
szori visgáltatása. U. ott, 1826. — 10. 
Theologia christiana fundamentális. U. 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Irők III. 

ott, 1828. — 11. Theologia dogmatica. 
Posonii, 1828—29. Három kötet. — 12. 
Örömvers, melyet nagy mélt. Erdődy 
gróf Pálffy Fidelis urnák Vöröskeő örö-
kösének, midőn ns. Pozsony vármegyének 
főispányi hivatalába bévezettetett, mély 
tisztelettel nyújtott pozsonyi kir. főgym-
nasium. U. ott, 1828. — 13. A boldog 
atya. Erkölcsi dráma 3 felv. Az ifjúság 
számára kevés változással az Urániából 
kiadta Szeder Fábián. Esztergom, 1829. 
— 14. A magyar Athenéon öt énekben. 
Pozsony, 1830. (A m. tud. akadémia 
megalapítása). — 15. Pannónia század-
jai. Győr, 1830. — 16. A kelő nap. U. 
ott, 1830. (Mind a kettő Kovács T. főapát 
beigtatására). — 17. Révai Miklós pá-
lyája saját leveleiből, töredékül ajánlva 
Horvát Istvánnak. Pest, 1830. (Külön 
kiadás a Tudom. Gyűjteményből. Kézirata 
a m. n. múzeumi kézirattárban). — 18. 
Esthajnal. Főtiszt. Horváth Pál tihanyi 
apát urnák mint ötven éves áldozónak. 
Győr, 1830. — 19. A teremtés. Egyházi 
karének 3 részben. Musikára téve Haydn 
József által. U. ott, (1831.) — 20. A kelő 
nap. Nagys. főtiszt. Kováts Tamás pan-
nonhegyi főapát úrnak, főapátságába lett 
beigtatása alkalmával. Hely n., (1830). 

— 21. Zsoltárok. Pest, 1832. —22. Jób. 
U. ott, 1836. — 23. A vándorcsillag. 
Mélt. és főt. Sztankovics János bozoni 
vál. püspöknek a győri káptalanból a 
vácziba átköltözése alkalmával bucsú-
vételül tisztelői. U. ott. 1837. — 24. O 
herczegségének főméit, és ft. Kopácsy 
Józsefnek Magyarország és egyház ne-
vezett prímásának hódoló tisztelettel 
nyújtja az egyházi tár intézete. Eszter-
gom, 1839. (Megjelent az Egyházi Tárban 
is). — 25. Prédikátor. U. ott, 1839. (A 
20., 21. és 24. sz. névtelenül). — 26. 
Ödipusz, a király. Szophoklész színműve. 
Iphigenia Auliszban Eüripidesz színműve. 
Hellenből ford. Pest, 1840. (Hellen classi-
cusok, kiadja a m. tudom, akadémia I.) 
— 27. Guzmics Izidor és Kazinczy Fe-

50 
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rencz közti levelezés 1822-től 1831 ig. 
Közli Gulyás Elek. Esztergom, 1860. (Ism. 
Athenaeum 1873. 14—17. Lánczy Gyula). 
— 28. Adatok az 1825-ki országgyűlés 
történetéhez. Közli Vaszary Kolos. Győr, 
1883. (Értesítő a pannonhalmi szent Be-
nedekrendi győri főgymnasiumról 1883. 
Különnyomatban is. 1—26. 1. a közlő 
magyarázó bevezetése, 27—272. 1 G. 
naplója). — 29. Adatok az 1830-iki or-
szággyűlés törtenetéhez. Közli Vaszary 
Kolos. U. ott. 1885. (Értesítő a győri 
főgymn. 1885. Különnyomatban is. 1—20. 
1. a közlő magyarázó bevezetése. 21 — 
162. 1. G. naplója). — Arczképe: réz-
metszet. rajzolta Barabás, metszette Per-
laszka Pesten (az Egyházi Tár 1839. 
XIV. köt. decz. füzetében és a M. tud. 
társaság Évkönyvei V. kötetében 1842). 

V. tud. társ. Névkönyve. 1 8 3 9 . 132. , 1840 . 183. 

1. (Munkálatai), 196. 1. (Nekr. Toldytól). — 
Egyházi Tár 1839. II. arczk. (Bridel Fidél). — 
M. tud. társ. Évkönyve V 1842 . 196. 1. ( E m l é k -

beszéd Czuczortól) a r c z k , 218. 1. (Nekr. 
Toldytól). — Ferenczy és Danielik, M. írók 
I . — Ujabhkori Ismeretek Tára I V . 108. 1. — 

Ecztergomi gymnasium Értesítője 1857. ( S e b ő k 

Árkád). — Hl. Sajtó 1857. 93. sz. (Végórái). 
— idők Tanúja 1860 . 1 9 3 — 2 1 0 . sz. (Levelezése 
Kazinczy Ferenczczel). — Egyetemes Hl. En-
cyclopaedia I X . 70. 1. — Toldy, M . N e m z e t i 

í r o d . T ö r t é n e t e 1865. — Egyházi Lapok 1 8 6 7 — 

68. (Bita Dezső). — Szinnyei Repertóriuma. 
Tört. I. — Figyelő V. (Szeder Fábián levelei 
G.-hoz.) V I I , X , XVII , XVIII , XX. (Császár 
Ferencz levelei G.-hoz). — Scriptores Ord. 
S. Bened ic t i . — Zoltvány L. írén, Guzmics 
Izidor életraj za. Bpest, 1884. — Petrik Köny-
vészete és Bibliogr. — Hl. Állam 1860. 48. SZ. 
(Tihanyi-codex). 

Gündesch János, ág. ev. lelkész, 
nagy-szebeni származású; az altdorfi 
egyetemen tanulta a theologiát. — Mun-
kája : Dissertatio theologica de Peccato 
in Spiritum S. praes. Joanne Weinmann 
D. Th. qua auctor respondens. Altdorfii, 
1665. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 39.1. — 
Figyelő XVIII. 66. 1. 

Gündisch György, őrnagy-hadbíró, a 
budapesti cs. és kir. helyőrségi biróság 

vezetője. — Munkája : A véderöröl szóló 
utasítás határozmányai a legénység be-
hívására és a behivási parancs iránt 
tanúsított engedetlenség esetében köve-
tendő eljárásra vonatkozólag . . . Bpest, 
1892. (Ugyanez németül. U. ott, 1892.) 

Günsz Aron. — Munkája: Bibliai 
történetek a zsidó ifjúság számára I. 
Őstörténet. A patriarchák. II. Mózes. 
Józsua és a birák. III. A királyság tör-
ténete. Pécs, 1887—88. Három füzet. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1 8 8 7 — 8 8 . 

Günther András, ág. ev. lelkész, G. 
András lelkész és Roth Magdolna fia. 
szül. 1634-ben Maldurban (Maelter) Sze-
pesmegvében; a hazai iskolákban (Sá-
rospatak, S.-A.-Ujhely sat.) végezte ta-
nulását, mire 1654. okt. 6-tól a vitten-
bergai egyetem hallgatója volt; 1656-
ban a jenai egyetemen iratkozott be, 
hol 1658-ban magisterré lett; még azon 
évben visszatért hazájába s Szepes-Ola-
sziban atyja mellett diakonusi hivatalt 
viselt, nov. 3. pedig fölszenteltetett. 1662-
ben Káposztafalván választották meg lel-
késznek ; innét 1671-ben elűzetett, mire 
Szászországba menekült és Lipcsében 
1677-ig tartózkodott, midőn Naumburg-
ban aldiakonus és 1683-ban fődiakonus 
lett; 51 éves lelkészkedése alatt 5424 
prédikácziót tartott. Meghalt 1709. nov. 6. 
Rademann tartott fölötte gyászbeszédet, 
mely kiadatott és ehhez viszontagságos 
életleirása mellékelve van. — Hazánk-
ban a Klesch Dániellel folytatott vitat-
kozásairól ismeretes. — Munkái: 1. 
Dissertatio de ministerio ecclesiastico, 
praes. Gerhardo. . . — 2. Christus Hun-
gáriáé valedicens. . . — 3. Christianus 
persecutionem patiens, ex II. Tim. 3 , 12. 
Halle, 1676. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 103. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 149. (Neve hibásan 
vanGünthnernekírva) . —Hlelzer, Biographien 
106. — Szabó Károly. Régi M. Könyvtár II . 276, 
278, 283. 1. (neki ajánlott munkák). — Hlokos. 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 
18. 1. 
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Günther Antal, jogi doktor, ügyvéd 
és hírlapíró, szül. 1847. szept. 23. Szé-
kes-Fejérvárott; tanulmányait szülőváro-
sában végezte s a VI. gymnasiumi osz-
tályból a kegyes tanítórendbe lépett; 
mint a rend tagja Pesten végezte a VII. 
és VIII. osztályt 1865-ben. mire Nagy-
Kanizsán mint gymnasiumi tanárt alkal-
mazták. 1868-ban beutazta Európa nagy 
részét és Konstantinápolyból visszatérve, 
még mielőtt a nagyobb fogadalmat letelte 
volna, a rendből kilépett. Az országgyűlés 
gyorsirodájában 1869-ben revisorrá ne-
veztetvén ki. ezen idő alatt, mint a Pesti 
Naplónak főmunkatársa s jogi szakíró 
működött (különösen közjogi fejtegetései 
figyelmet keltettek, így a mentelmi jog 
kérdésében, az 1867. kiegyezési törvények 
magyarázatára írt czikkeivel; czikkei 
többi közt: Feltette fejére szent István 
koronáját és Az abrogáczió joga, 1892. 
66. és 77. sz.) Ö volt a híres tisza-eszlári 
pör tárgyalása alatt .működött gyorsíró-
s sajtó irodájának főnöke. A jogi tanul-
mányok befejezése s a jogi doktorság 
és ügyvédi oklevél elnyerése után tevé-
keny részt vett a jogászgyűlés működé-
sében. A bírói kinevezések és előlépteté-
sek kérdésében a jogászgyűlés választ-
mánya által véleményadásra szólíttatott 
fel; indítványa az 1878. jogászgyűlésen 
beható tárgyalást idézett elő s határozattá 
emeltetett. A törvényelőkészítés munkála-
taiban Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 
megbízása folytán tevékeny részt vett s 
az uj bírói fegyelmi törvény tervezete az 
ő tollából származik. Mint a nemzeti 
párt elveit valló publicista a Pesti Napló 
szerkesztőségéből 1894. máj. 1. kilépett, 
mire jún. 17. a nemzeti párt az újonnan 
megindított Nemzeti Újság cz. pártközlöny 
szerkesztőségével bízta meg. — Czikkei 
a Jogtudományi Közlönyben (18S0. A 
bírói kinevezések és előléptetések, 1884— 
85. A közigazgatási jogszolgáltatás. Felső 
bíróságaink kandidationalis joga a bírói 
kinevezéseknél, A főispáni jogkör és a 

bíróságok. A jogtudomány és tudományos 
akadémiánk, 1886. A budapesti kir. tör-
vényszék alelnöke, Az uj igazságügymi-
niszter és bírói szervezetünk, Jogfejlődé-
sünk, A tanácselnöki intézmény. 1887— 
88. A bírák felelőssége és fegyelme. 1889— 
90. A másodbíróságok decentralisatiója) 
sat. — Munkái: 1. Franczia nyelvtan 
iskolai és magán használatra. Pest. 1868. 
— 2. A magyarországi kath. autonó-
miai választási szabályok 1869. jún. 
21-re egybehívott előkészítő gyűlés nap-
lója. U. ott. 1870. — 3. A magyaror-
szági latin és görög szertartású kath. 
egyház önkormányzatát szervező gyűlés 
naplója, jegyzőkönyvei s irományai. U. 
ott. 1871. Két kötet. — 4. Gyorsirási 
oktató levelek. U. ott. 1871. (Ism. Nép-
tanítók Lapja 1870.) — 5. Az anya 
könyve, francziából ford. U. ott, 1876. 

M. Könyv-Szemle 1876. 30. 1. — Petrik K ö l i y -
vészete. — M. Salon VIII. 1887—88. arczk. 
és önéletrajzi adatok. 
Günther Antalné (Kégi Emerika), 

előbbinek második neje 1876. ápr. óta, 
szül. 1850. okt. 15. — Mint fordító tette 
nevét ismertté irodalmunkban ; a Pesti 
Naplónak, a Regényvilágnak, a Szalon-
Könyvtárnak és az Athenaeumnak több 
regényt fordított. — Munkái: 1. Rober-
nier asszony. Regény, Daudet Ernő után 
francziából ford. Bpest, 1879. — 2. A 
miniszter, regény. Claretie Gyula után 
francziából ford. U. ott, 1881. Két kötet. 
— 3. Szív nélkül, regény, ifj. Dumas 
Sándor után francziából ford. U. ott, 
1882. — 4. Ujfalvy Károly utazása 
Páristól Samarkandig. Egy párisi nő uti 
élményei. Ujfalvv-Bourdon Mária után 
francziából ford. U. ott, 1884. (Névtele-
nül). — 5. Zilah herczeg. Regény, Cla-
retie Gyula után francziából ford. U. ott, 
1885. 

.11. Könyvészet 1879. 1885. és Günther József-
nek szives közlése. 
Günther József, szigorló orvos és hír-

lapíró, G. Antal ügyvédnek fia; a gym-
nasiumot 1890-ben Budapesten bevégezve 

50* 
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az orvosi pályára lépett és tanulmányai 
alatt utazott Francziaországban, Olasz-
országban és Svájczban; 18 éves korá-
ban lépett az Egyetértés szerkesztőségébe 
s innét a Pesti Naplóhoz; ez idő alatt 
mint a Magyar Újság állandó tárczaírója 
működött Péter és Hanvai Kálmán ál-
nevek alatt. 1893 végén a Hazánk szer-
kesztőségébe hívták meg, hol mint az 
újdonság rovat vezetője működött, azon-
kívül tárczát és könyvismertetést írt. 1894-
ben a Nemzeti Újság szerkesztőségébe 
lépett és itt mint tárczaíró (*** jellel), 
és a nemzeti szinház referense szerepel, j 
— Munkája: Nagy Goleotto, eredeti re-
gény. Bpest. 1894. (Ism. Vasárnapi Újság 
7. sz.) 

Önéletrajzi adatok. 

Günther Bichard. bártfai. sárosmegyei 
származású. — Munkája: Álethognosia 
quaestionum tbeologicarum; praes. Jo-
hanne Boemio. Königsberg. 1637. 

Figyelő XVIII. 65. 

Gütsch Mihály, ág. ev. lelkész ; mi-
után a theologiai tudományokat a vitten-
bergai egyetemen 1686-ban hallgatta, a 
tübingai s straszburgi egyetemeket is meg-
látogatta, de ismét visszatért Vittenber-
gába, hol 1689-ben vitatkozott. Előbb a 
segesvári városi templomnál volt lelkész. 
1697. decz. a szász-dályai (Denndorf) köz-
ség választotta lelkészének, hol 1709. 
márcz. 16. meghalt. — Munkája: Bis-
putatio prima : Primum. vereque Para-
disiacum SS. Trinitatis festum protopo-
lassarum ex Gen. III. ostendens; praes. 
Joh. Deutschmann V. Id. Aug. Vittebergae. 
1689. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 40. 1. 

Gvadányi József gróf, lovas generális, 
(olasz eredetű családja egyik őse marchio 
Alessandro de Guadagnis hasonló nevű 
fiával Firenzéből Ausztriába jött és az 
atya 1646-ban III. Ferdinánd seregében 
harczolva Szent-Gotthardnál esett el ; fia 
a szendrői végház főkapitánya volt. midőn 
ott 1683 őszén a hazájába térendő Sobiesky 

János lengyel királyt fényesen fogadta s 
megvendégelte; ezért őt és örököseit 
1686 ban grófi rangra emelte, a Forgách-
családdal kötött házasság révén pedig 
1687-ben magyar indigenatust kapott; 
ennek fia G. János nejével b. Pongrácz 
Eszterrel a magyar Rudabányára Zem-
plénmegyébe vonult; itt született tizenegy 
gyermekük, kik közt legidősebb volt a 
költő-generális), szül. 1725. okt. 16. Tíz 
éves korától kezdve a jezsuiták egri 
gymnasiumában tanult és az öt osztályt 
jeles eredménynyel végezte. Itt szerette 
meg a verselést, mit annyira vitt, hogy 
három óra alatt 100 latin distichont írt. 
A bölcseletet a nagyszombati egyetemen 
hallgatta; 19 éves korában 162 tanuló-
társa közt mint elsőt avatták baccalau-
reussá. A családi hagyományokhoz és 
hajlamaihoz híven a katonai pályát vá-
lasztotta ; 1743. decz. 1. a Szirmay-gya-
logezredbe lépett mint zászlótartó. Cseh-
országban két csatában küzdött a poroszok 
ellen. 1744-ben ezredét Olaszországba 
rendelték, Sicilia s Nápoly meghódítására, 
a francziák és spanyolok elűzésére ; itt 
mint hadnagy vett részt a táborozások-
ban ; 1746. nov. 30. ezredével a Var 
vizéig jutott és azon át franczia területre 
tört ; itt deczember 3. franczia fogságba 
esett és Toulonba vitték; négy hét múlva 
azonban csere útján ismét ezredéhez ju-
tott; 1747. febr. 3., midőn a kis határ-
folyón ismét átkelt, bal lábán meglőtték 
és emberei Savonába vitték gyógyítani. 
Májusban újra megjelenhetett a seregnél, 
Genua alatt az egész táborozást elvégezte 
és főhadnagy lett. A béke megkötése 
után hazajött és távoli rokona Gvadányi 
Ascanius marquis eszéki parancsnok ez-
redében kapitány lett; majd 1751. decz. 
1. a Baranyay lovas ezredbe lépett át 
mint százados kapitány és Nvitramegyé-
ben szállásolt. Itt ismerte meg Horeczky 
Francziska bárónőt, kit 1752-ben nőül 
vett; de ez nemsokára meghalt, három 
gyermeket hagyva férjére. G. a hétéves 
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háborút végig harczolta s legalább hét 
ütközetben vett részt. 1757. okt. 15. Hadik 
seregének, mely Berlint megsarczolta, G. 
volt 111 katonával az előcsapatja. 1758. 
aug. 2. őrnagynak nevezi ék ki. A huberts-
burgi béke (1763) után a nádor-huszár-
ezrednél Beregmegyében Badaló helység-
ben állomásozott. Itt dévaj kalandokkal 
és bravúros vadászatokkal űzte el unal-
mát. nyilt házat tartott, a vidéki földes-
urakkal mulatott és megismerkedett a 
néppel. 1765. nov. 10. alezredes lett és 
Szatmárt meg Zajtán szállásolt. Kalan-
dozásait most is folytatta, sokszor meg-
fordult Nagv-Peleskén. melynek földesura 
Becsky György jó barátja volt. Itt sze-
rezte későbbi epikájának anyagát. Már 
1768-ban Máramarosban szállásolt. 1755-
ben a hadi kormány Galicziába második 
ezredesnek rendelte be a Kálnokyr-ezred-
hez, 1779. júl. 10. pedig a Nádasdy-
ezredhez helyeztetett át, szintén Galicziá-
ban. 1783. ápr. 10. vezérőrnagyi (gene-
rális; kinevezéssel nyugalomba helyezték. 
Előbb Rohóra. majd rövid idő múlva 
Szakolczára. Nyitramegyébe vonult, mely 
mellett anyai jószága feküdt; 1785-ben 
renaissance-kastélyt építtetett, újra nősült, 
Szeleczky Katalin asszonynyal kötve fri-
gyet, kertészkedéssel és könyvolvasással 
foglalkozott. Télen vadászgatott, nyáron-
ként elrándult a pöstyéni fürdőbe, a mel-
lett bejárt a megyegyűlésekre s megjelent 
az 1790—91. országgyűlésen is. Az élődő 
magyar irodalom mozgalmai hozzá is 
eljutottak, tollat vett kezébe a nemzeti 
nyelv javára; munkákat adott ki s le-
velezett a kor íróival és írónőivel. A 
90-es években lelkesen izgatott a ma-
gyar viselet mellett. Meghalt 1801. decz. 
21. Szakolczán. Egyetlen fia G. József 
mint nyug. alezredes Pozsonyban 1815 
táján meghalt és családját sírba vitte. — 
Petőfi Sándor A régi jó Gvadányi cz. 
költeményt írt hozzá (Pesti Divatlap 1845.) 
A 60-as években b. Horeczky Nándor, első 
feleségének rokona, a rohói családi sír-

boltba vitette át porait, Szakolcza városa 
pedig 1887-ben emléktáblával jelölte meg 
a házat, a hol élt, a leleplezés alkalmá-
ból fényes ünnepélyt rendezett s magyar 
kört alakított emlékére. — Mint író a mult 
század végi magyaros iskolának egyik 
alkotója s főepikusa volt ; négyes versek-
ben. zamatos nyelven írt. Legelső köl-
teménye : Igaz szeretetnek hármas kötele, 
(névnapi köszöntő), melyet 1765 ben írt, 
az Unalmas ó rákban . . . (Pozsony. 1795) 
jelent meg; Mi a király s micsda az or-
szág ?, II. József császárról mint hadi 
népének gondviselőjéről (M. Museum II. 
1792.), Vitéz képíró úrhoz Moldvaországba 
(M. Hírmondó 1793. II. 256.1.), Rakovszky 
Elek püspökhöz (U. ott, 1795. I. 15. sz. 
Toldalék.) és Búcsúzás a hadi élettől cz. 
az Aurorában (1826.).— Munkái :__L, Pös-
tényi förödés, a melyet egy magyar lovas 
ezredbül való százados az ottan történt 
mulatságos dolgokkal, élő magyar nyel-
ven, versekbe foglalt, 1787. eszt. Rák 
havának 12. napján Tsöbörtsökön (Po-
zsony), 1787. (Névtelenül.) — 2. A mos-
tan folyó török háborúra czélozó gon-
dolatok. melyeket. . írt 1789. eszt., mos-
tan pedig a vitézkedni kivánó magyar 
ifjaknak kedvekért, egyszersmind a ne-
mes bandériumokból a Márs mezején 
kiszállani vágyódókért közre bocsáttatott. 
Pozsony és Komárom, 1790. —„3. Ndn-
dor Fejér várnak meg vétele, melyet 
Belgrád és annak kommendánsa között 
eshető képzelt beszélgetésben versekbe 
foglalt G. G. J. U. ott, 1790. - ^ 4 . A 
nemes magyar dámákhoz és kisasszo-
nyokhoz szólló versek, melyeket egy meg-
változhatatlan buzgó szívvel biró hazafi, 
a most közelebb történt változásokra 
nézve a megnevezett szép nemnek mulat-
ságára és gyönyörködtetésére kibocsátott. 
U. ott, 1790. (Zeneműmelléklettel.) — 
5. Rettentő látás, rettentőbb történet, a 
melyet Erzsébet herczegasszony véletlen 
halálának alkalmatosságával 1790. ver-
sekbe foglalt. U. ott, 1790. — 6. Egy fa-
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lusi nótáriusnak budai utazása, melyet 
önnön maga abban esett viszontagságai-
val együtt az elaludt vérű magyar szi-
vek felserkentésére és mulatságára e ver-
sekbe foglalt. U. ott. 1790. (Névtelenül. 
2 kiadás. Pozsony. 1807. nevével, 3. ki-
adás. U. ott, 1822.. 4. kiadás. Bpest. 1878., 
5. kiadás. U. ott, 1895. Olcsó könyvtár 
50. Görög István először dolgozta át ezt 
színműre, mely azonban 1813-ban csak 
kétszer került Pesten szinre; szerencsé-
sebb volt Gaál József, kinek Peleskei 
Nótárius cz. bohózata 1838. okt. 8. óta 
igen sokszor előadatott.) — 7. Apreka-
szion. mellik mek sinalik fersben mikor 
megtartatik szent Franz Xavér Neve nat 
Patron strenge Herr Kapitán úr N . . . 
Asz nemes Regiment Excellenx Gróf N. . . 
Huszárén. U. ott, 1791. (Névtelenül. 1781-
ben Homicsirban Galicziában írta.) — 8. A 
mostan folyó ország gyűlésnek satyrico 
criticé való leirása a melyet egy Isten 
mezején lakó palócznak szinlése alatt 
írta azon buzgó szívvel biró hazafi, a 
kinek pennájából folyt ki a falusi nótá-
riusnak Budára való utazása ; ezen mun-
káját is négy sorú versekben hazájának 
eleibe terjesztette 1790. eszt. bak havá-
nak 25. napján. Lipsiában (Pozsony). 
1791 (Névtelenül.) - - 9. Tizenkettödik 
Károly Svétzia ország királyának élete. 
és álmélkodást felmuló vitézségének és 
több csudálkozást okozó nagy dolgainak 
leírása, melyeket hazánk anyanyelvén az 
olvasásban gyönyörködök kedvekért írt. 
Pozsony és Komárom. 1792. — 10. Rontó 
Pálnak egy magyar lovas közkatonának 
és gróf Benyovszki Móricznak életek, föl-
dön. tengereken álmélkodásra méltó tör-
ténettyeiknek, s véghezvitt dolgaiknak le-
írása, melyet hazánk dámáinak kedvek-
ért versekbe foglalt, ü. ott. 1793. (2. 
kiadás. Pozsony, 1816. Újabb kiadásai: 
Pest, 1864. Tatár Pétertől versben Bu-
csánszkynál, rövidítve s elrontva, és Mu-
lattató Zsebkönyvtár Esztergom, 1883. 
19., 20. és 1888. 41—46. füzet). — LL 

Unalmas órákban, vagy is a téli hosszú 
estvéken való időtöltés. A melyet a ver-
sekben gyönyörködőknek kedvekért ki-
adott. Pozsony, 1795. (G. badalai viselt 
dolgai s poétái levezése Csizi Istvánnal 
és Molnár Borbálával. Ism. Badics Fer., 
Újvidéki kath. főgymn Értesítője 1884.) 
— 12., Egy a Rhenus vize partján tá-
borozó magyar lovas katonának Po-
zsony városába egybegyűlt rendekhez 
irott levele. U. ott. 1796. — 13. A falusi 
nótáriusnak elmélkedései, betegsége, ha-
lála és testámentoma, melyeket két so-
ros versekkel kiadott és új esztendőbéli 
ajándékba, hazánk dámáinak. és gavallé-
rjainak nagy szívességgel nyújtja. . . ezen 
béállott 1796. eszt. első napján. U. ott, 
1796. (2. kiadás. U. ott, 1822) — 14. 
A világnak közönséges históriája. A 
melyet magyar hazájához viseltető szere-
tettől ösztönöztetvén. néhány jeles, és 
hiteles authorokból kiszedegetvén ugyan 
ezen hazájának élő nyelven bátorkodik 
nékie, mint igaz fiú szeretetnek áldozat-
ját bényujtani. U. ott, 1796—1803. (Hat 
kötet, az I. kötetben szerző arczk., a VII. 
kötetet Kis János 1805-ben, a VIII. és 
IX. Sikos István írták u. ott. 1809. és 
1811. a VI. kötet censurai kézirata a m. 
n. múzeumban). — 15. Verses levelezés, 
a melyet folytatott. . . nemes Fábián Juli-
annával. nemes Bédi János élete párjával, 
melybe több nyájas dolgok mellett, Ko-
márom városába történt siralmas föld-
indulás is leirattatott, és a versekbe gyö-
nyörködök kedvekért kiadattatott. IJ. ott, 
1798. —_Jjíx Méltóságos gróf Gvadányi 
József lovas generálisnak Donits An-
dráshoz irt levelei válaszaikkal. Kiadta 
Cs. L. J. az A. I. r. t. Nagyszombat, 
18B4. — Levelei Péczeli Józsefhez, Sza-
kolcza. 1788. jan. 29.. febr. 29.. máj. 10.. 
aug. 1., decz. 12., 1789. márcz. 20., ápr. 
7.. decz. 8.. 1790. márcz. 4.. 1791. júl. 
8. (Széchy Károly, Gróf Gvadányi József. 
Bpest, 1894. Függelékében), Mindszenti 
Sámuelhez, Szakolcza. 1795. febr. 1., 15., 
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nov. 20. és 1797. márcz. 13. (István bácsi 
Naptárában 1865., 1869. és 1870.; az 
1795. nov. 20. a Magyarország és Nagy-
világban is 1867. 11. sz. és az 1797. 
márcz. 13. a Vasárnapi Újságban is 1869. 
45. sz.) és ismeretlenhez, Szakolcza. 1799. 
júl. 2. (Vasárnapi Újság 1869. 19. sz.) — 
Arczképe : fiatalkori egykorú aquarell-
festes. eredetije Ernst Lajos gyűjteményé-
ben ; mult századbeli olajfestmény Sza-
kolcza város birtokában; rézmetszet <A 
mennyit Marsnak, annyit Apollónak» jel-
mondattal az arczkép körül, a 14. sz. 
munkájának I. kötete mellett és Röhn 
kőnyomata 1863-ból a Koszorú mellett; I 
mindezek utánnyomata meg van Széchy 
Károly. Gvadányi életrajzában). 

M. Kurir 1789. 252. 1., 1802. I . 7., 15., 16., 
28. sz. (Halálára í r t versek). — Mindenes 
Gyűjtemény I I . 1792. 120. 1. — Révai, P l a n u m . 
Viennae , 1790. 61. 1. — M. Hírmondó 1792. I. 
132.. I I . 644., 1793. I I . 752. 1. — M. Könyvház 
I X . 1797. 82. 1. X I X . 1803. 33. 1. — Mindszenti 
Sámuel, Ladvocat Históriai Dictionariuma. 
K o m á r o m , 1795. I I I . 426. 1. — Baráti Szabó 
Dávid, Költeményes Munkái. Komárom. 1802. 
I I . 47. 1. — Oesterr. Militär-Konversations-Lexi-
kon I I . 809. — Oesterr. National Encyclopädie. 
W i e n , 1835. 436. 1. — M. Akad. Értesítő 1853. 
(G- n e m z e t s é g r ő l ) . — Pesti Napló 1854. 212. 
sz. (Greguss Ágost,). 1876. 132. sz. (Bodnár 
Zsigmond). 1887. 225. sz. (br. Horeczky Fe-
rencz). — Ferenczy és Danielik, M. í rók I. 
I I . — Vasárnapi Újság 1857. 36. SZ. a r c z k . 
(Jenevai L.), 1860. 12. sz. (Lakóháza Szakol-
czán). 1887. 34. sz. arczk. és rajzokkal. .(Dr. 
K o v á c s D é n e s ) . — Magyar írók Arczképei. 
Pest, 1858. arczk. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai IV. 453. — Toldy Ferencz, Költészet 
Története, M. Nemzeti írod. Története és 
összes Munkái III . 241. 1. — Koszorú I. 209. 
1. (A peleskei nótáriusnak pokolba menete. 
Basilia, 1792. ismert., melyet azonban nem 
G . í r t ) . I I . 25., 26. s z . 1864. I I . 6. sz . — Fürdői 
Lapok 1873. 4., 5., 7. sz. (G. mint balneolog). 
— Nép Zászlója 1877. 31., 32. SZ. — Esztergom 

1878. 12—15. sz. (Körösi László). — Figyelő 
V., VI., X., XI., XIII.. XVI., XXII. (Dr. Takáts 
Sándor). — Arany János, Prózai Dolgozatai 
1879. — Fővárosi Lapok 1881. — I.ehoczky Tiva-
dar, Beregvárinegye Monographiája II. 140. 1. 
Függetlenség 3884. 41. SZ. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1883. — M. Helikon 1. oszt. IV. ] 

(dr. Badics Ferencz). — Petrik Könyvészete 
é s B i b l i o g r . — Debreczeni Ellenőr 1885. 3. Sz. 
Horkai báró Horeczky Ferencz, G v a d á n y i J ó -
zsef emlékezete. Pozsony, 1887. — Gvadányi 
Album, szerk. dr. Kovács Dénes. Bpest, 1887. 
arczk. rajzokkal és hasonmással. (G. élete 
és müvei, dr. Kovács D.; G. és a perzsa 
levelek, Beöthy Zsol t ; G. ünnepén, Sz. Ko-
vács Sándor; G. mint történetíró, Marczali 
Henrik; G. emlékezete, Kadocsa Elek; G. 
és Gaal, Erdélyi Pál; G. Savonában, Radó 
A n t a l ; s a t . ) — 1887 : Egyetértés 226. SZ., Buda-
pesti Hirlap 227., 228. SZ., Fővárosi Lapok 225. 
sz., 226. (Beöthy Zsolt), 227. sz. Ország-Vüág 
34. sz. arczk. és rajz., Nemzet 226., 230. sz., 
Zala 34. SZ. Ungar. Revue. Pressburger Zeitung 
231. sz. — Beöthy Zsolt, Szépprózai elbeszélés 
története I. II . és Nemzeti Irodalomtörténet 
Ismert. I. — Ballagi Géza. A politikai iroda-
lom Magyarországon 1825-ig. Bpest, 1888. — 
Kazinczy Ferencz Levelezése I—III. — Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1891—92, — Werner 
Adolf, Gróf Gvadányi József (Székesfehérvári 
kath. főgymnasium Értesítője 1892). — Széchy 
Károly, Gróf Gvadányi József 1725—1801. A 
Rontó Pál megjelenésének százados évfordu-
lójára. Bpest, 1894. (M. Történeti Életrajzok 
X. 1—3. füzete. Arczképekkel, rajzokkal és 
hasonmásokkal). 

Gvozdanovics János, másodéves jog-
hallgató volt Pozsonyban, midőn a kö-
vetkező munkát kiadta : Encomiasticon. 
spect. ac clar. viro Paulo Szlemenics, 
dum sacrum nominis diem felix recole-
ret in grati animi tesseram oblatum ab 
auditoribus juris II-di anni die 25. Ja-
nuarii 1830. Posonii. 

Petrik B ib l iog r . 

Gwóth (Guóth) Jónás Theophil, or-
vosdoktor. szül. 1811-ben Király-Lubel-
lén Liptómegyében, 1836-ban a pesti 
egyetemen orvosdoktori oklevelet nyert ; 
azután járásorvos volt Hibbén Liptó-
megyében, hol még jelenleg is működik. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
sistens principia generalia therapiae. 
Pestini, 1836. 

Rupp, Beszéd 159.1. — Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 
1876. 198. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Eck-
stein Rudolf Orvosi Czímtára. Bpest, 1893. 
64. 1. 
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